
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY  to prestiżowa 

marka na rynku kultury polskiej i międzynarodowej. Miejsce 

ekspozycji ważnych wystaw, szeroko dyskutowanych 

w mediach i kręgach kulturalnych, a także cieszących się 

zainteresowaniem specjalistów i publiczności. Centrum 

inspirujących dyskusji i ciekawych spotkań.

Międzynarodowe Centrum Kultury to narodowa instytucja 

kultury od blisko 25 lat prowadząca działalność naukowo-

badawczą oraz wypełniająca misję dyplomacji publicznej 

poprzez dialog międzynarodowy. Projekty MCK koncentrują 

się wokół fenomenu dziedzictwa kulturowego. 

Przygotowywane przez MCK wystawy przybliżają 

najistotniejsze zjawiska ze świata sztuki i architektury, 

ze szczególnym naciskiem na XIX i XX wiek. Wystawom 

towarzyszą spotkania, wykłady, seminaria i pokazy. 

Organizujemy warsztaty artystyczne dla dzieci, specjalne 

programy edukacyjne dla szkół, a także spotkania dla 

seniorów. Docieramy do różnych grup wiekowych, osób 

z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. 

W przystępny sposób tłumaczymy zawiłości kultury, 

przekonujemy, że kontakt ze sztuką może być łatwy, 

przyjemny i inspirujący.
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Dlaczego warto się zaangażować?

Międzynarodowe Centrum Kultury wykorzystuje 

różnorodne narzędzia komunikacyjne, promocyjne 

i reklamowe, dzięki którym skutecznie dociera do szerokich 

grup odbiorców. 

W zależności od zaangażowania finansowego lub 

rzeczowego, Sponsorowi zapewniana jest adekwatna 

obecność w kampaniach promujących projekty MCK. 

Dla Firmy rozważającej możliwość współpracy 

przygotowywany jest zestaw indywidualnych świadczeń 

i korzyści sponsorskich, tak by spełnione zostały 

zamierzone cele biznesowe, marketingowe i CSR Firmy. 

Każdego roku Międzynarodowe Centrum Kultury jest objęte 

patronatem medialnym stacji telewizyjnych i radiowych oraz 

tytułów prasowych. W 2014 roku patronat nad działaniami 

MCK objęły: TVP Kraków, Radio Kraków Małopolska, 

„Gazeta Wyborcza”, „Karnet”, kwartalnik „Herito”, 

In Your Pocket i Polski Portal Kultury O.pl. Ponadto stale 

współpracujemy z: Programem 2 i Programem 3 Polskiego, 

TVP Kultura i Telewizją M. 

Tytuł Sponsora MCK daje możliwość zaistnienia 

w widocznej i skutecznej kampanii wizerunkowej. 

Zapraszamy do współpracy stałej lub przy wybranych 

pozycjach programu.

Sponsorowi MCK proponujemy następujące świadczenia:

prezentację logo Sponsora w wydawnictwach 

towarzyszących wystawie: obszernym albumie 

w polsko-angielskiej wersji językowej, zaproszeniach 

na wernisaż, ulotkach i plakatach promujących wystawę, 

citylightach, ulotkach i folderze edukacyjnym, afiszach 

przy spotkaniach towarzyszących i wydarzeniach 

specjalnych;

obecność nazwy Sponsora w mediach podczas 

kampanii promocyjnej wydarzeń i wystawy: informacja 

o wsparciu w informacji prasowej (szeroka wysyłka do 

mediów ogólnopolskich, lokalnych, elektronicznych, 

specjalistycznych i agencji); 

możliwość uczestnictwa przedstawicieli Sponsora 

w godzinach dla mediów lub konferencji prasowej 

poprzedzającej otwarcie wystawy;

informacja o współpracy w newsletterze w dwóch wersjach 

językowych (ponad 6000 subsktybentów);

nazwa lub logo Sponsora obecne w kampanii promocyjnej 

w radiu, na ekranach LCD, w spotach emitowanych 

w środkach komunikacji miejskiej oraz w treści ogłoszeń 

prasowych i internetowych.





organizację indywidualnego zwiedzania wystawy 

z przewodnikiem lub kuratorem dla grupy pracowników 

lub klientów Sponsora;

realizację warsztatów artystycznych dla dzieci lub dorosłych; 

speacjalne podziękowanie dla Sponsora podczas uroczystego 

otwarcia wystawy lub spotkania towarzyszącego; 

przekazanie ustalonej liczby katalogów i plakatów wystawy;

przekazanie puli zaproszeń na wernisaż oraz wejściówek 

na wystawę dla współpracowników i klientów; 

 

promocja logo Sponsora na stronie internetowej MCK: 

www.mck.krakow.pl z przekierowaniem do strony www Sponsora;

zamieszczenie logo lub nazwy Sponsora na portalach 

społecznościowych (Facebook, Google+) z przekierowaniem 

do strony Sponsora;

prezentację logo Sponsora w holu wejściowym MCK 

na tablicy z informacją o Partnerach i Sponsorach;

możliwość uzyskania rabatu na wynajem sal konferen-

cyjnych MCK;

możliwość prezentacji oferty Sponsora podczas wybranych 

wydarzeń organizowanych przez MCK (np. dystrybucji 

materiałów promocyjnych, organizacji akcji marketingowej, 

samplingu).
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Ponadto MCK oferuje: 
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Prezentujemy wystawy monograficzne i przekrojowe, 

pokazujemy osobowości, tendencje i ciekawe, między-

narodowe kolekcje.

Jesienią w MCK zaprezentujemy prace Mikalojusa  

Konstantinasa Čiurlionisa (10.2015–01.2016), kompozytora, 

grafika i przede wszystkim malarza – jednego z najważniej-

szych twórców litewskich. Jego dorobek jest zestawiany 

z artystami tej miary, co Wassily Kandinsky, Arnold Böcklin, 

Edvard Munch czy Odilon Redon i doczekał się prezentacji 

m.in. w Paryżu, Berlinie czy Tokio. Wśród polskiej publicz-

ności twórczość Čiurlionisa jest jednak mało znana, co dziwi 

tym bardziej, że związki artysty z polskim środowiskiem 

twórczym przełomu XIX i XX wieku były niezwykle silne. 

Wystawa ukaże sylwetkę niezwykłego artysty-wizjonera, który 

uważany jest m.in. za prekursora tendencji abstrakcyjnych 

w sztuce.

Wystawy 
w Galerii MCK

Dlaczego Galicja wciąż zajmuje szczególne miejsce  

w naszej pamięci? Jak wytłumaczyć nostalgię za  

Franciszkiem Józefem – „dobrym cesarzem”?  

Wystawa pt. Mit Galicji (10.2014–03.2015) jest próbą  

odczytania mitu Galicji na nowo – na podstawie faktów 

historycznych, w kontekście geopolitycznych przemian,  

w obszarze sztuki, ale też w codziennych praktykach kul-

turowych. Przedstawia obraz mitycznej Galicji w różnych 

perspektywach – polskiej, ukraińskiej, austriackiej i żydow-

skiej. Wystawa obejmuje około 600 eksponatów ze zbiorów 

polskich, austriackich i ukraińskich.

W miesiącach letnich w MCK zagości wystawa Daniego 

Karavana (06–09.2015) – światowej sławy izraelskiego  

rzeźbiarza, prekursora rzeźby site specific, autora tak  

znanych dzieł jak pomnik Brygady Negev (1963–1968),  

czy pomnika Waltera Benjamina w Portbou (1994).  

Tworzone przez artystę prace site specific powstają z myślą 

o konkretnej lokalizacji – urbanistycznej, plenerowej bądź 

galeryjno-muzealnej. Galeria MCK – jej przestrzeń, układ 

pomieszczeń, skala wnętrza – posłuży artyście do stworze-

nia dzieła, które według wstępnych założeń ma odnosić się 

do rodzinnych korzeni Karavana związanych z Galicją.



Przykłady realizacji świadczeń dla Sponsora:

logo Sponsora w katalogu wystawy i drukach towarzyszących  
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Wystawa czynna do 11 sierpnia 2013 roku.
Zaproszenie ważne dla dwóch osób w czasie trwania wystawy.
www.mck.krakow.pl

Patroni wydarzeń

Stali partnerzyStały patronat

e-krakow.com

W Y B O R C Z A . P L

W Y B O R C Z A . P L

Projekt współfinansowany ze środków  
Gminy Miejskiej KrakówOrganizatorzy

Organizatorzy / Organisers

Stały patronat medialny / 
Permanent media patrons

Partnerzy / Partners

Patronat medialny / Media patrons

Partner wystawy / Exhibition partner



NOWY JORK, 
LATA CZTERDZIESTE
NEW YORK IN THE FORTIES

ANDREAS

PROGRAM TOWARZYSZĄCY: 

4/07 Nd  Dzień Amerykański w MCK  

6/07 Wt, 17.00  Rodzina Feiningerów John Maciuika – wykład  
  (tłumaczenie symultaniczne)

8/07 Czw, 17.00  Co może kamera. Nowy Jork i jego obrazy 
  w czasach Andreasa Feiningera 
  Maria Hussakowska – wykład 

10/07 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

14/07 Śr, 17.00  Dźwięki Ameryki. Barber, Gershwin, Porter 
  Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich  
  – koncert, prowadzenie: Maciej Jabłoński

16/07 Pt, 17.00  Filmowy Nowy Jork Michał Oleszczyk – wykład

20/07 Wt, 17.00  Nowy Jork – rozwój miasta w XIX i XX wieku   
  Michał Wiśniewski – wykład

22/07 Czw, 17.00  Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

24/07 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

29/07 Czw, 17.00 Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

30/07 Pt, 19.00  Piwnica jazzowa w MCK – 
  koncert zespołu Move-On 

4/08 Śr, 17.00  Dźwięki Ameryki. Barber, Gershwin, Porter 
  Kwartet Smyczkowy Filharmoników Krakowskich  
  – koncert, prowadzenie: Maciej Jabłoński

6/08 Pt, 17.00  Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

7/08 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

10/08 Wt, 17.00  Spacerem po barach Nowego Jorku 
  Małgorzata Kałuża – wykład 

12/08 Czw, 17.00 Czytanie Ameryki. Nowy Jork w literaturze – 
  Teatr Nowy w MCK, 
  opieka reżyserska: Piotr Sieklucki

13/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

17/08 Wt, 17.00  Amerykański film dokumentalny: Bronx Princess,  
  Notes on Liberty, The Betrayal, w dyskusji udział  
  wezmą: Ann Alter, Karen Rodriguez, Michał  
  Oleszczyk (dyskusja tłumaczona symultanicznie)
  
18/08 Śr, 17.00 Amerykański film dokumentalny: Street Fight,  
  Front Runners, w dyskusji udział wezmą: 
  Ann Alter, Michał Oleszczyk (dyskusja tłumaczona  
  symultanicznie)

20/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, wstęp przed pokazem:  
  Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

21/08 Sob, 11.00 Fotowakacje w MCK zajęcia artystyczne dla  
  dzieci w wieku 7–13 lat nt. sztuki fotografii   
  (obowiązują zapisy: warsztaty@mck.krakow.pl)

24/08 Wt, 17.00  Dżentelmen w Nowym Jorku, czyli rzecz o New  
  Yorkerze Jolanta Szymkowska-Bartyzel – wykład
 
26/08 Czw, 17.00  Fotografie zamiast słów - dziennikarstwo według  
  magazynu “Life” Jolanta Szymkowska-Bartyzel  
  – wykład

27/08 Pt, 17.00 Filmowy Nowy Jork, 
  wstęp przed pokazem: Michał Oleszczyk 
  (więcej na http://polish.krakow.usconsulate.gov/)

29/08 Nd  Finisaż - Dżinsowa Niedziela
16.00  Wielkie muzea Nowego Jorku Jerzy Kutnik   
  – wykład

U.S. CONSULATE 
GENERAL IN KRAKÓW
KONSULAT GENERALNY 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
W KRAKOWIE

© AndreasFeiningerArchive.com

03.07 – 29.08.2010
WYSTAWA FOTOGRAFII

GALERIA MIĘDZYNARODOWEGO 
CENTRUM KULTURY
KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 25
WTOREK – NIEDZIELA 11.00 – 19.00

www.mck.krakow.pl
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logo lub nazwa Sponsora w reklamie prasowej i internetowej

ab_magritte.indd   1 3/19/2012   3:59:07 PM



logo Sponsora na wielkoformatowym druku promocyjnym

na nośniku typu citylight 
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promocja logo lub nazwy Sponsora na stronie www.mck.krakow.pl 

i portalach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Google+
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organizacja indywidualnego zwiedzania wystawy 

z przewodnikiem lub kuratorem 
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organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci lub dorosłych 



Dwadzieścia trzy lata działalności   

Międzynarodowego Centrum Kultury to:

blisko 130 wystaw prezentujących najważniejsze zjawiska 

ze świata sztuki i architektury,

ponad 100 międzynarodowych konferencji i seminariów, 

których uczestnikami byli przedstawiciele większości krajów 

europejskich i wielu pozaeuropejskich,

blisko 70 międzynarodowych programów edukacyjnych, 

w których wzięło udział 2200 uczestników z większości krajów 

europejskich, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki,

Akademia Dziedzictwa – studia podyplomowe realizowane od 

2001 roku,

300 publikacji w języku polskim i obcych wersjach językowych,

specjalistyczny księgozbiór liczący około 30 500 woluminów,

projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami 

polskimi i zagranicznymi,

aktywne uczestnictwo w gremiach międzynarodowych 

i sieciach kulturalnych.

(dane z sierpnia 2014 r.) 

Fundacja Międzynarodowego Centrum Kultury 

To organizacja pozarządowa powołana do życia w grudniu 1990 r. 

Celem działania Fundacji MCK jest wspieranie statutowej 

działalności Międzynarodowego Centrum Kultury – misji 

badawczej, edukacyjnej, wystawienniczej i wydawniczej.

Fundacja MCK organizuje międzynarodowe programy 

edukacyjne, wystawy i wydarzenia artystyczne, publikuje 

książki oraz prowadzi warsztaty.

Numer konta bankowego: 78 1750 0012 0000 0000 2375 4193

Numer KRS: 0000208940

Kontakt:

Fundacja MCK

Rynek Główny 25

31-008 Kraków

tel.: 12 42 42 811

fundacja@mck.krakow.pl 
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Z dorobkiem MCK można się zapoznać na wirtualnej 

wystawie Panorama działalności MCK dostępnej na stronie 

internetowej: http://www.panorama.mck.krakow.pl 

oraz w kioskach multimedialnych w siedzibie MCK. 
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Kontakt:

Międzynarodowe Centrum Kultury 

Rynek Główny 25, 31-008 Kraków

tel.: 12 42 42 861, 811

faks: 12 42 18 571

www.mck.krakow.pl

Joanna Hojda-Pepaś

j.pepas@mck.krakow.pl

kom.: 883 304 754

Jesteśmy na:

W MCK doceniamy długofalową współpracę i świadomie 

budujemy trwałe relacje z firmami. To dzięki współpracy ze 

Sponsorami była możliwa organizacja szeregu wystaw polskiej 

i zagranicznej sztuki na tak wielką skalę. 

Partnerstwo ze społecznie odpowiedzialnym biznesem 

przyczyniło się do realizacji ciekawych projektów edukacyjnych 

i wydarzeń towarzyszących eskpozycjom.

Międzynarodowe Centrum Kultury zachęca do kontaktu 

w sprawie otrzymania oferty indywidualnej, ściśle 

dopasowanej do potrzeb i możliwości Sponsora.


