
Oferta sponsorska  
Cricoteka

Współcześnie jednym z symboli siły, magii  
i kreatywności teatru polskiego jest Tade-
usz Kantor – malarz, grafik, inscenizator, 
reżyser, twórca niezapomnianych  
instalacji, happeningów i spektakli. Jego 
dorobek artystyczny stanowi przykład 
twórczości niezwykle silnie zakorzenionej 
w kulturze polskiej, która jest w stanie  
zachwycić odbiorców na całym świecie. 

We wrześniu 2014 otworzyliśmy nowy  
budynek Cricoteki przy ul. Nadwiślańskiej  
w Krakowie. Nowe przestrzenie, zgodnie  
z założeniami ambitnego projektu archi-
tektonicznego, odmieniły funkcjonowanie 
instytucji, pozwalając na przygotowanie  
i przyjmowanie zakrojonych na szeroką 
skalę wydarzeń kulturalnych.

Nasz cel:
Stworzenie instytucji, która bazując na po-
nad trzydziestoletniej historii działalności, 
wykorzystując nowoczesny, wielofunkcyjny 
budynek, aktywnie prezentuje i populary-
zuje sztukę Tadeusza Kantora, wpisując  
w program także sztukę współczesną, 
perfomanse i działania na pograniczu  
teatru.

Nasza wizja:
Cricoteka jest miejscem o międzynarodo-
wej randze, otwartym na upowszechnianie 
twórczości Tadeusza Kantora, poprzez  
wpisywanie dorobku artysty w nowe kon-
teksty i wykorzystywanie takich sposobów 
prezentacji, aby umożliwić korzystanie  
z oferty jak największej, zróżnicowanej 
grupie odbiorców.

Cricoteka została założona w Krakowie 
w 1980 roku  z inicjatywy samego  
Tadeusza Kantora jako żywe archiwum  
Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty, 
Cricoteka od początku pełniła równole-
gle funkcje muzeum, archiwum, galerii  
i ośrodka badań, jednocześnie groma-
dząc unikalne materiały dokumentują-
ce działalność Teatru i jego założyciela. 

Realizacja naszego ambitne-
go programu jest niemożliwa  
bez wsparcia sponsorów.

fot. D. Simpson

Kim jesteśmy?



Od 2014 roku zorganizowaliśmy prawie 
150 wydarzeń, 13 wystaw, 100 spektakli  
i koncertów, ponad 700 warsztatów  
dla dzieci i dorosłych, a także wydaliśmy 
kilkanaście wydawnictw książkowych  
i płytowych

Co robimy?



Wystawa „Maszyna choreograficzna.  
Analogie: Kantor - Schlemmer”

Przygotowywana przez Cricotekę wysta-
wa prac związanych z twórczością teatral-
ną Oskara Schlemmera będzie pierwszą  
w Polsce tak obszerną prezentacją doko-
nań artysty. 

Propozycja wystawy zakłada jak najpeł-
niejsze zaprezentowanie dorobku Oskara 
Schlemmera ze szczególnym uwzględnie-
niem prac prezentujących jego innowacyj-
ne podejście do ciała aktora-tancerza w 
przestrzeni sceny. Wśród prac prezento-
wanych na wystawie pragnęlibyśmy umie-
ścić eksponaty i dokumenty dotyczące 
prac scenicznych przygotowanych  
ze studentami Bauhausu, projekty i rekon-
strukcje kostiumów do Baletu triadyczne-
go, opracowania scenograficzne przed-
stawień realizowanych poza Bauhausem, 
prace malarskie Schlemmera poświęcone 
teatrowi oraz świadectwa zainteresowania 
Kantora twórczością niemieckiego artysty. 

Wystawa będzie trwać w dniach  
14 października 2016 - 15 stycznia 2017.



Cricoteka jest niezwykle rozpoznawalną 
marką w regionie. Nasz budynek był wie-
lokrotnie nagradzany m. in. w konkursach: 
magazynu Polityka, Życie w Architekturze, 
był także nominowany do międzynarodowej 
nagrody im. Miesa van der Rohe. 

Konsekwentnie wypracowywany wizerunek 
instytucji stanowi ważny element naszej 
oferty. Warto pamiętać też, że Cricoteka 
nie podejmowała do tej pory współpracy 
z sektorem prywatnym, oferujemy zatem 
możliwość aktywnego włączenia się  
w kreowanie tego wizerunku. 

W zamian za wsparcie finansowe działal-
ności Cricoteki proponujemy Sponsorowi 
ofertę działań promocyjnych oraz usług 
związanych z udostępnieniem przestrzeni,  
organizacją wydarzeń kulturalnych i eduka-
cyjnych.

Jesteśmy otwarci na propozycje dostoso-
wane do życzeń Sponsora. Zakres i formu-
ła wzajemnych świadczeń będzie zawsze 
indywidualnie negocjowana i przygotowana 
tak, aby najpełniej zrealizować Państwa 
oczekiwania i wesprzeć realizację Państwa 
strategii marketingowej i promocyjnej.

Zakres współpracy będzie każdorazowo 
regulowała umowa sponsorska lub partner-
ska.

Po zakończeniu współpracy możemy 
przedstawić Sponsorow i raport z doku-
mentacją świadczeń zrealizowanych na 
rzecz Sponsora.

Proponujemy trzy zakresy  
współpracy:  

• 5000 zł
• 10000 zł
• 20000 zł

Co proponujemy?



Pakiet 5000 zł

W ramach umowy sponsoringowej lub partnerskiej oferujemy do wykorzystania następu-
jące środki promocji i współpracy:

• umieszczenie logotypu Sponsora w drukach promujących wydarzenie, na naszych  
stronach internetowych, w spotach promocyjnych, ogłoszeniach prasowych (w miarę 
możliwości)

• podziękowania dla Sponsora podczas uroczystego otwarcia wystawy, konferencji  
prasowych oraz spotkań i warsztatów organizowanych przez instytucję

• możliwość zamieszczenia filmu / prezentacji Sponsora na wyświetlaczach w holu 
 Cricoteki

• organizacja działań edukacyjnych dla gości Sponsora: zwiedzanie wystaw z przewodni-
kiem



Pakiet 10000 zł

W ramach umowy sponsoringowej lub partnerskiej oferujemy do wykorzystania następu-
jące środki promocji i współpracy:

• umieszczenie logotypu Sponsora w drukach promujących wydarzenie, na naszych  
stronach internetowych, w spotach promocyjnych, ogłoszeniach prasowych (w miarę 
możliwości)

• podziękowania dla Sponsora podczas uroczystego otwarcia wystawy, konferencji  
prasowych oraz spotkań i warsztatów organizowanych przez instytucję

• możliwość zamieszczenia filmu / prezentacji Sponsora na wyświetlaczach w holu  
Cricoteki oraz możliw a ość ekspozycji przez Sponsora drukowanych materiałów rekla-
mowych

• udostępnienie przestrzeni  sali edukacyjnej Cricoteki do organizacji imprez  
okolicznościowych Sponsora

• organizacja działań edukacyjnych dla gości Sponsora: zwiedzanie wystaw  
z przewodnikiem

• 4 pakiety publikacji Cricoteki oraz 20 podwójnych zaproszeń na wydarzenia w roku 
2016 wraz zaproszeniami na wernisaż wystawy



Pakiet 20000 zł

W ramach umowy sponsoringowej lub partnerskiej oferujemy do wykorzystania następu-
jące środki promocji i współpracy:

• umieszczenie logotypu Sponsora w drukach promujących wydarzenie, na naszych  
stronach internetowych, w spotach promocyjnych, ogłoszeniach prasowych (w miarę 
możliwości)

• reklama Sponsora w katalogu/publikacji towarzyszącej projektowi

• podziękowania dla Sponsora podczas uroczystego otwarcia wystawy, konferencji  
prasowych oraz spotkań i warsztatów organizowanych przez instytucję

• możliwość zamieszczenia filmu / prezentacji Sponsora na wyświetlaczach w holu  
Cricoteki oraz możliwość ekspozycji przez Sponsora  
drukowanych materiałów reklamowych

• udostępnienie przestrzeni sali teatralnej i foyer Cricoteki do organizacji imprez  
okolicznościowych Sponsora (max. na 150 osób)

• organizacja działań edukacyjnych dla gości Sponsora: zwiedzanie wystaw z przewod-
nikiem, warsztaty i wykłady poświęcone twórczości Tadeusza Kantora oraz sztuce 
współczesnej, warsztaty dla dzieci i młodzieży zaproszonej przez Sponsora

• 7 pakietów publikacji Cricoteki oraz 30 podwójnych zaproszeń na wydarzenia w roku 
2016 wraz zaproszeniami na wernisaż wystawy



Zapraszamy do współpracy!

Kontakt

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka 
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków
tel. (12) 442 77 70
e-mail: cricoteka@cricoteka.pl
www.news.cricoteka.pl

Osoba odpowiedzialna za kontakt dotyczący oferty

Izabela Zawadzka
tel. (12) 442 77 70, wew. 118
zawadzka@cricoteka.pl


