


JEDYNA TAKA 
OKAZJA

•MArteLive Europe to europejski festiwal i konkurs
wspierany przez program Unii Europejskiej pod nazwą
Kreatywna Europa.

•Pierwsza europejska edycja powstała dzięki 20-
letniemu doświadczeniu festiwali MArteLive
we Włoszech. Jej organizatorem jest ProCult,
we współpracy z organizacjami Tuzla Live (Bośnia
i Hercegowina), Kintai Arts (Litwa) i Artnova (Polska).

•MArteLive Europe łączy wydarzenia online,
streamowane i na żywo, zabierając uczestników w
wyjątkową podróż, która trwa cały rok, świętując
Sztukę, Muzykę i Kulturę w każdej postaci.

•MarteLive Europe wspiera młodych i wschodzących
artystów, promuje również inkluzywność
i różnorodność. Konkurs jest otwarty dla wszystkich
obywateli i/lub rezydentów europejskich między 18
i 35 rokiem życia. Artyści będą oceniani przez
profesjonalnych jurorów i publiczność w trakcie
wydarzeń online i na żywo.

•MArteLive Europe to niepowtarzalna okazja
na zyskanie międzynarodowego uznania, zdobycia
niesamowitych doświadczeń związanych
z rezydencją artystyczną, spotkania się z uznanymi
profesjonalistami oraz wygrania wspaniałych
nagród, gościnnych wystąpień i współpracy.
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•MArteLive Europe jest poświęcony upowszechnianiu 
oraz rozwijaniu oryginalnej sztuki i talentów.

•MArteLive Europe oferuje unikalne widowiska, w których
wszystkie formy oryginalnej sztuki harmonijnie się przenikają,
tworząc niezapomniane wrażenia zarówno dla widzów,
jak i artystów.

•MarteLive Europe jest nastawiony na 16 dziedzin
artystycznych.

16 DZIEDZIN ARTYSTYCZNYCH

MUZYKA 
NA ŻYWO

DJ I 
PRODUCENT

TEATR TANIEC

WSPÓŁCZESNY 
CYRK

LITERATURA MALARSTWO
I RYSUNEK

RZEŹBA

FOTOGRAFIA ILUSTRACJA 
CYFROWA STREET ART

PROJEKTO
WANIE 
MODY

RĘKODZIEŁA KRÓTKI FILM TELEDYSK SZTUKA WIDEO

WSZYSTKIE FORMY 
SZTUKI ORYGINALNEJ
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OBSZARY 
EUROPEJSKIE

Konkurs i festiwal MArteLive Europe obejmuje 47 państw:
• 27 członków UE
• 20 partnerów spoza UE lub państw sąsiadujących, które są partnerami 

programu Kreatywna Europa.

Artyści zapisują się do 3 Obszarów Europejskich w zależności od kraju 
wybranego w formularzu zgłoszeniowym.

•Obszar żółty (zorza polarna) koordynowany przez litewską organizację
Kintai Arts. Pokaz półfinałowy odbędzie się 22 maja 2021 roku w Wilnie
na Litwie.

•Obszar niebieski (od terenów śródziemnomorskich po ocean)
koordynowany przez bośniacką organizację Tuzla Live. Pokaz
półfinałowy odbędzie się 3 lipca 2021 roku w Tuzli w Bośni
i Hercegowinie.

•Obszar zielony (połączenie wschód-zachód) koordynowany przez
włoską organizację ProCult. Pokaz półfinałowy odbędzie się 19 lipca
2021 roku w Krakowie w Polsce.

•Każdy obszar ma własny proces selekcji.
Zwycięzcy z każdego obszaru spotkają się podczas wielkiego pokazu 
europejskiego w Rzymie we Włoszech 7-9 grudnia 2021 r.

4



Obszar zielony

Zielony pokaz półfinałowy w Polsce (w Krakowie) 

Obszar żółty

Żółty pokaz półfinałowy w Litwie (Wilno)

Obszar niebieski

Niebieski pokaz półfinałowy w Bośni (Tuzla)

Pokaz finałowy we Włoszech (Rzym)

Wilno

Kraków

Tuzla

Rzym
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streamowanych
wydarzeń

pokazy półfinałowe 
w 3 miejscach 

w Europie (Bośnia, 
Litwa, Polska)

rezydencje 
artystyczne 

(Litwa, Bośnia, 
Polska, Włochy)

Europejski Pokaz 
Finałowy 
w Rzymie

państw

zgłoszonych 
artystów

miesięcy 
konkursowych

świadomych 
użytkowników

Wyświetleń na 
wszystkich platformach

odwiedzających

artystów

wystawionych prac (obrazy, 
fotografie, rysunki, video art, 

filmy krótkometrażowe, 
dokumentalne, teledyski)

performance’ów, 
live-actów i akcji

wybranych artystów 
do streamowanych

wydarzeń

2 500 000 1 500 000

400 000 interakcji100 000
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•Konkurs MArteLive Europe składa się z 4 etapów:
zwycięzcy każdego etapu przechodzą
do następnego.

•Międzynarodowe rezydencje artystyczne dotyczą
zwycięzców pokazów półfinałowych, które odbędą
się latem 2021 we Włoszech, Bośni i Hercegowinie,
Litwie i Polsce.

•Spektakle multidyscyplinarne powstałe w trakcie
rezydencji są pokazywane na zakończenie
warsztatów oraz podczas specjalnych wydarzeń
odbywających się w ramach festiwalu MArteLive
Biennial w Rzymie, we Włoszech.

PROCES 
SELEKCJI

Pokazy 
półfinałowe

MARTELIVE
BIENNIAL

Europejski Pokaz 
Finałowy

Wilno 
Tuzla 
Kraków

REZYDENCJE 
ARTYSTYCZNE

Litwa
Bośnia i Hercegowina 
Polska
Włochy

Rzym (IT)Rzym(LT)
(BA)
(PL)

(IT)

Zaproszenie 
dla artystów

480
wybranych artystów
ETAP 1

Od 480
do 144 artystów
ETAP 2

Audycje online i 
streamowane

od 144
do 48 artystów
ETAP 3

od 48
do 1 ZWYCIĘZCY w każdej dziedzinie sztuki
ETAP 4
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ZAPROSZENIE DLA ARTYSTÓW

•Uczestnicy rejestrują zgłoszenia online, wysyłając swoje
najlepsze przedstawienie/dzieło za pośrednictwem strony
internetowej www.martelive.eu.

•Każdy obszar europejski przeprowadza własny proces
wstępnej selekcji, ocenia wszystkie zgłoszenia i wybiera
artystów, którzy przechodzą do następnego etapu.

•W każdym obszarze europejskim tylko 10 artystów
z każdej dziedziny przejdzie do następnego etapu, gdzie
zostaną ocenieni przez profesjonalnych jurorów i wystąpią
przed szeroką wirtualną publicznością w masowym
streamowanym przesłuchaniu.

Zaproszenie 
dla artystów

Audycje online i 
streamowane

Pokazy 
półfinałowe

Europejski Pokaz 
Finałowy

480 artystów wybranych z całej Europy
ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

ETAP 1
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AUDYCJE ONLINE 
I STREAMOWANE

•5 STREAMOWANYCH WYDARZEŃ DLA KAŻDEGO 
OBSZARU EUROPY, W SUMIE 15 STREAMÓW.

•Przesłuchania są publiczne i szeroko promowane: na tym
etapie artyści po raz pierwszy wystąpią przed wirtualną
publicznością.

•Publiczność będzie wraz z jurorami głosować
na najlepszego artystę, odgrywając kluczową rolę
w procesie selekcji. Będzie to prawdziwe doświadczenie
Wirtualnego Festiwalu i Konkursu.

•Tylko 3 artystów z każdej dziedziny artystycznej wejdzie
do pokazów półfinałowych.

Zaproszenie 
dla artystów

Audycje online i 
streamowane

Pokazy 
półfinałowe

Europejski Pokaz 
Finałowy

od 480 do 144 artystów

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

ETAP 2
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POKAZY 
PÓŁFINAŁOWE

Zaproszenie 
dla artystów

Audycje online i 
streamowane

Pokazy 
półfinałowe

Europejski Pokaz 
Finałowy

• Obszar żółty (zorza polarna) odbędzie się 22 maja 2021 roku w Wilnie na Litwie;

•Obszar niebieski (od terenów śródziemnomorskich po ocean) odbędzie się 3 lipca 2021 roku w Tuzli
w Bośni i Hercegowinie.

• Obszar zielony (połączenie wschód-zachód) odbędzie się 19 lipca 2021 roku w Krakowie w Polsce.

•Półfinał to spektakularny pokaz na żywo, podczas którego wszystkie formy sztuki zbiegają się,
aby stworzyć unikalny multidyscyplinarny spektakl: ponad 50 artystów występuje jednocześnie
tej samej nocy i w tym samym miejscu, co zapewni oszałamiające doświadczenie, w którym uwolniona
zostanie niesamowita moc twórcza.

• Jurorzy i publiczność głosują wspólnie, aby wyłonić zwycięzcę w każdej z dziedzin artystycznych.
Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300 EUR oraz udział w Europejskim Pokazie
Finałowym, który odbędzie się w Rzymie 7-9 grudnia 2021 r.
To nie koniec: wybrani artyści otrzymają również nagrody specjalne – możliwość wzięcia udziału
w tygodniowej rezydencji artystycznej latem 2021 we Włoszech, Bośni i Hercegowinie, Polsce i na Litwie.

od 144 do 48 artystów

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

ETAP 3
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POKAZ FINAŁOWY

•Europejski Pokaz Finałowy odbędzie się w Rzymie,
we Włoszech, w dniach 7-9 grudnia 2021 roku, podczas
MArteLive Biennial: wielkiego festiwalu z udziałem
900 artystów, 70 scen i publiczności liczącej 60 000 osób.

•Europejski Pokaz Finałowy i MArteLive Biennial zbiegają
się i łączą w celu wzajemnej promocji, całość będzie
zwieńczona wyłonieniem zwycięzcy w każdej dziedzinie
artystycznej.

•Europejski Pokaz Finałowy jest ogromnym
wydarzeniem, prawdziwym festiwalem wymagającym
dużego wysiłku produkcyjnego: święto sztuki i talentu
we wszystkich formach, które z pewnością będzie
eksplozją geniuszu.

Zaproszenie 
dla artystów

Audycje online i 
streamowane

Pokazy 
półfinałowe

Europejski Pokaz 
Finałowy

od 48 artystów do 1 ZWYCIĘZCY w każdej dziedzinie

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

ETAP 4
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REZYDENCJE ARTYSTYCZNE 
« ART IN PROGRESS »

•Rezydencje artystyczne «Art in Progress»
odbywają się latem 2021 roku i są zarezerwowane
dla 8-16 artystów wybranych spośród zwycięzców
każdej z dyscyplin artystycznych.

•Rezydencje artystyczne trwają po 1 tygodniu
i odbywają się we Włoszech, Bośni i Hercegowinie,
Litwie i Polsce.

•Wybrani artyści mieszkają razem i tworzą
multidyscyplinarny spektakl, który zostanie
zaprezentowany podczas jednego wydarzenia
na koniec tygodnia, a także w ramach wydarzeń
specjalnych podczas MArteLive Biennial.

•Całość zostanie udokumentowana i udostępniona
za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz
na stronie internetowej www.martelive.eu.
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DZIĘKUJEMY!


