
Unikatowe
instalacje
artystyczne
dla
Waszych
inwestycji.

Oferta dla firm
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O nas

Naszą misją jest aktywne działanie na rzecz zmiany
dotychczasowego wizerunku przestrzeni publicznej, poprzez
wzbogacenie tkanki miejskiej w małe i średnie formy
architektoniczne, projektowane w duchu najnowszych trendów
urbanistycznego designu, które na trwałe wpiszą się w nasz
wspólny, miejski krajobraz.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację corocznych
konkursów architektonicznych, w wyniku których powstają
unikatowe na skalę światową instalacje artystyczne. 
Wierzymy, że razem możemy stworzyć Miasta Przyszłości! –
wyjątkowe miejsca na mapie, w których tradycja i klasyczne nurty
architektoniczne zgodnie korespondują ze śmiałą wizją
przyszłości, nadając naszym polskim metropoliom ponadczasowy i
niezwykły charakter.



Nasze projekty konkursowe
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Fundacja IDEANOVA ogranizuje międzynarodowe
konkursy architektoniczne na wszelkie formy artystyczne.

PROPOZYCJA
WSPÓŁPRACY

Przeprowadzimy dla Państwa inwestycji
dedykowany, międzynrodowy konkurs
architektoniczny, którego zwycięski
koncept uzupełni jej przestrzeń wspólną.

Rzeźby, elementy małej architektury lub aranżacje
terenów wspólnych powstają w wyniku prestiżowych,

międzynarodowych konkursów. 



Korzyści z naszej współpracy



Fundacja IDEANOVA

Ogłoszenie konkursu w mediach
wraz z zaangażowaniem
prestiżowego składu jury.

Administracja konkursu uzupełniona
o niezbędną dokumentację.

Promocja konkursu, zapewniająca
zaangażowanie szerokiego
wachlarza zgłaszanych projektów.

Bieżąca organizacja konkursu, w
wyniku której Partner uzyska
wysokiej jakości projekt unikatowej
instalacji artystycznej.
Organizacja gali ogłoszenia
wyników. (pokrycie kosztów
ewentualnej gali leży po stronie
Partnera).

Nadzór nad wykonaniem projektu
oraz posadowieniem we
wskazanym miejscu.

Promocja Partnera w mediach,
jako głównego sponsora
przedsięwzięcia.

PARTNER

Wyznaczenie miejsca pod rzeźbę/
instalację artystyczną na terenie
należącym do Partnera.

Wybór tematu przewodniego i
określenie wymogów technicznych.

Wejście w skład jury konkursowego.

Sponsorowanie nagród dla
laureatów. Ich wysokość zależy od
Partnera.  (Praktykowana pula
nagród – 20 000 PLN).

Pokrycie 50% kosztów administracji
konkursu – 15 000 PLN .

Finansowanie budowy
zwycięskiego projektu (wysokość
budżetu wykonawczego zależy
wyłącznie od Partnera).

MIĘDZYNARODOWY KONKURS ARCHITEKTONICZNY



W konkursie wzięło udział 126 uczestników. Jury wybierało spośród 34
konceptów. Zwyciężył projekt wysokiej na 2 metry rzeźby, inspirowanej
hejnalicą Kościoła Mariackiego. Odsłonięcie gotowej instalacji odbyło
się 1 czerwca 2020 r. na placu przed gmachem głównym Muzeum
Narodowego w Krakowie. Informacja o tym wydarzeniu, która pojawiła
się w szeregu ogólnopolskich mediów trafiła do 1 500 000 osób.

Konkurs na projekt
Kapsuły Czasu
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Wyłącznie
prestiżowe
lokalizacje
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MIEJSCA EKSPOZYCJI

plac przed gmachem Muzeum
Narodowego w Krakowie
Kampus Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Centrum Manufaktura w Łodzi
bulwary wiślane u stóp
Warszawskiej Syrenki
Pasaż Portowy w Giżycku

Kapsuła Czasu była dotychczas
eksponowana w szeregu prestiżowych
lokalizacji:



Patroni 
i partnerzy
naszych
projektów 

Dbamy o wizerunek naszych
partnerów biznesowych



@fundacjaideanova

FACEBOOK
@fundacja_ideanova

INSTAGRAM
www.ideanova.org.pl

WWW



Przeprowadź z nami
swój konkurs
architektoniczny!  

ul. Syrokomli 3/1, 30-102 Kraków

www.ideanova.org.pl

FUNDACJA IDEANOVA

Dominika Blejder

Koordynator Projektów Kluczowych
+48 600 314 086
dominika.blejder@ideanova.org.pl

ZOSTAŃ W KONTAKCIE
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