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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

RPW/88096/2020 P 
Data:2020-09-24

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nalezy wypetni^ wyt^cznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegi^nych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka, np.: .pobieranie'/niepobieranie*’' oznacza, ienale^ skreilid mewiakiw^ odpowiedi, pozostawiaj^c praw- 
idkswq. Prryktad: .pobieranie’/niepobjeranie*’.

I. Podstawowe informacje o ztoionej oferde

,1. Organ administraeji ptd>licznei, 
do ktorego jest adresowana oferta

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^sklego

• j
Kultura, sztuka, ochrona dobr kulturowy i dziedz- 
ictwa narodowego

2. RodzaJ zadania pubiiczrtego

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej ewldencji, 
adres sledzfby, rtrona www, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu

Fundacja KOMPOPOLEX

KRS 0000590463

ul. Jozefa Lompy 21/7 
50*308 Wroclaw

Prezes Jacek SotomskI 
kQfnpopolex@gmail.com 
tel. 663 401 394

Jacek Sotomski 
tel. 663 401 394 
sotomski.i@gmail.com

2. Dane osoby upowairmnej do sktadania wy- 
jainieiS dotyczacych oferty (np. > nazwisko. 
numer teiefonu, adres poczty eldctronicznej)

HI. Zakres rzeczowy zadania publlcznego

i. Tytut zadania publicznego Koncert ensemble Kompopolex w iP Studio we Wroctawiu
T

Data 15.10.2020 Data
za*

20.12.20202. Termin realizacji zadania pubKcznego>
rozpocz^-



cia koiSaenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem rnjffcra jego

Wniosek zwigzany jest z przygotowaniem, organizacj^ i wykonaniem koncertu ensemble Kompopolex 

w IP Studio (ul. Ruska 46A, Wroctaw). Zespot tworz^ artysci zwl^zanl blisko z Wrodawiem i Dolnym 
^l^sklem - perkusistka Aleksandra Gotaj, akordeonista Rafaf tuc oraz Jacek Sotomski - kompozytor, 

multiinstrumentalista. Data koncertu planowana jest na 30.11.2020 rok.

Wszyscy czfonkowie ensemble Kompopolex ukohczyli wroctewsk^ Akademi? Muzyczn^ im. K. 

Lipirtskiego. Zespot istnieje od 2017 r., kiedy zadeblutowat podczas fest’walu Musica Electronica Nova 

we Wrociawiu; od tego czasu muzycy wyst?pujq w cate] Polsce promuj^c I wykonuj^c muzyk? 

najnowsz^.

Ensemble Kompopolex w swojej historii wyst^powat na najwazniejszych polskich festiwalach muzyki 

wspotczesnej tj.: Mi^dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspotczesnej Warszawska Jesien; Musica 

Polonica Nova, Musica Electronica Nova we Wroctawiu, Sacrum Profanum w Krakowie. 

W sezonie artystycznym 2020/21 zespof wyst^pi takze na festtwalu Musica Privata w todzi, 

Festiwalu Prawykonah w Katowicach oraz festiwalu KODY w Lublinie.

Ensemble Kompopolex konsekwentnie od trzech lat wspotpracuje blisko z kompozytorami, zamawia 

nowe utwory na swoj niecodzienny sktad i buduje repertuar na akordeon, perkusj^ i elektronik^ (takze 

z towarzyszeniem warstwy video i dziatert performerskich); dokonuje takze polskich premier dziet 

zagranicznych kompozytorow m.in. utworow Simona Lofflera na festiwalu Warszawska Jesien, co 

spotkato si? z niezwykie cieplym jak i gtosnym przyj?ciem wsrod krytykow festiwalu, o czym swiadcz^ 

liczne i pozytywne recenzje.

Zadanie zaktada przygotowanie, organizacje i wykonanie koncertu - recitalu tria Kompopolex w IP 

Studio we Wroctawiu. Jest to wymarzona przestrzeh dia prezentowania dzief z repertuaru ensemblu 

Kompopolex; wydarzenia odbywaj^ce si? w IP Studio Mcz^ dziedziny muzyki, literatury, filmu, sztuk 

wizualnych, teatru i dziafah performerskich, co pokrywa si? z zainteresowaniem cztonkow i zakresem 

dziafalnosci zespotu. Z kolei IP Studio nastawione jest na organizacj? wydarzeh wykraczaj^cych poza 

powszechnie dost?pny program kulturalno-artystyczny, diatego w swojej dziafalnosci sprzyja 

rozwojowi i fuzji rdznych dziedzin mysli tworczej i zycia codziennego z praktyk^ artystyczn^ i 

dyskursem teoretycznym. Zaprojektowane zostafo wi?c jako pracownia wewn?trznych dziafah 

laboratoryjnych oraz miejsce otwarte na prezentacje spektakli i filmow, koncerty, seminaria czy 

workshopy. Obecnie w ramach IP Studio funkcjonuje galeria, studio performatywne oraz pracownie 

muitimedialna i audiowizualna.

Kompopolex swoje koncerty kieruje gfownie do publicznosci poszukuj^cej nowych kierunkow w 

sztuce, niekonwencjonalnych j?zyk6w wypowiedzi i ciekawej nowych dyskursbw w muzyce 

wspofczesnej. Przekrbj wiekowy te] grupy mozna szacowac na ok. 15-60 lat, sq to zarowno licealisci I



studenci oraz ludzie doswiadczeni wiekowo, otward na nowe formy wyrazu. Terytorialnie mog^ to 

bye mieszkancy miasta Wroclaw, ale tez calego regionu dolnoil^skiego.

liczymy takze, ze oferta spotka si^ z zainteresowaniem wsrbd uezestnikow wydarzeh kulturalnych. 

ktorzy z roznych powodow nie korzystajq z oferty standardowych sal koncertowych - zalezy nam na 

przetamaniu przeswiadezenia o jednolitym elitaryzmie sztuki wspoiczesnej. Dzi?ki umiejscowieniu 

koncertu w centrum miasta, w sqsiedztwie innych instytueji kultury miejskiej, zaprogramowaniu 

utworow, ktore posiadaj^ pozamuzyezn^ tresc oraz darmowemu wst^powi, jestesmy przekonani, ze 

uda nam si$ ten cel osi^n^c i zaadresowac oferty do szeroklego grona odbioredw.

Prace nad projektem odb^dq si? zgodnie z przedstawionym harmonogramem i b?d^ trwaty od polowy 

pazdziernika - poczgwszy od dzialan organlzacyjnych, az do pocz^tku grudnia, kiedy przygotowane 

wydarzenie artystyezne zostanie wykonane publicznie oraz podsumowane ewaluacj^ merytoryezn^ 

calego zadania.

W tym czasie arty^ci b?d^ pracowali indywtdualnie nad nauk^ repertuaru, odbywali proby w ramach 

ensemble Kompopolex nadaj^c dzielom wlasnej autorskiej interpretaeji. Przygotowany material w sail 

prob zostanie dopasowany do przestrzeni IP Studio, w ktorym odb?d^ si? proby generalne przed 

wydarzeniem. Osobami odpowiedzialnymi za produkcj? wydarzenia i realizacj? dzialah promocyjnych 

zwi^zanych z zadaniem b?d^ Jacek Sotomski i Rafal tuc, tandem maj^cy wieloletnie doswiadezenie w 

produkcjl takich wydarzeh o czym swiadezg koncerty na festiwalach Musica Polonica Nova, Musica 

Electronica Nova, a takze wspolprodukowanie koncertow wraz z wroclawskim oddzialem Zwiqzku 

Kompozytorow Polskich czy wydana w 2020 r. plyta z kameralnyml utworami Cezarego 

Duchnowskiego.

Program koncertu zaklada zaprezentowanie nast?pujqcego repertuaru:

- Pawel Malinowski (1994*) ■ nowy utwor na trzech wykonawedw i obiekty, premiera wroclawska

• Celeste Oram (1990*) ■ XEROX ROCK na gitar?, marimb? i akordeon, premiera wroclawska

- Matthew Shlomowitz (1975*) - Weird Audio Guide na perkus]?, akordeon i syntezator, polska 

premiera v/ykonania na zywo

• Monika Dalach (1993*) - CARBON IS NEW BLACKna trzech wykonawcow, iwiatowa premiera 

wykonania na zywo

• Jacek Sotomski (1987*) - SOLUOA wideo-poemat na trzech wykonawedw, swiatowa premiera 

wykonania na zywo

4. Opis rezuitatdw reallzacji zadania publianego

Sposdb monitorowania rezuitatdw / 
zrddio infcM’macJi o osiagni?clu 

w^atnika

Pianowany poziom os- 
iaiPii?cia rezuitatdw 
(wartosc docelowa)

Nazwa rezultatu

Dokumentaeja fotograficzna, recenzje 
w prasie I mediach elektronicznych

Umozliwienie udzialu w koncercie 250



Promocja ensemble Kompopolex, 
artystow zwiqzanych z Dotnym 

^l^skiem

Umozliwienie spotkania 
publicznoki z artystami t 
zaprezentowanie tworc- 
zoici tw6rc6w o mi^dzy- 

narodowym dorobku

j.w.

Promocja nowatorskiej kultury 
muzycznej na Dolnym ^lasku oraz 
wizerunku regionu jako miejsca 
przyjaznego sztuce najnowszej

Promocja artystow, 
kompozytorow oraz re

gionu

J.w.

5. Krbtka charakterystyka Oferenta, jego ctoswiadczenia w reatizacii dziaiari planowanych w ofer de oraz 
zasobdw, ktdre wykorzystane w reallzacji zadania

Celem Fundacji Kompopolex jest krzewienie kultury muzycznej, promowanie muzyki w kraju I za 
granic^, wspieranie I prowadzenie dziatalnosci popularyzatorskiej w dziedzinie muzyki, prace nad 
nowymi mediami i technologiami zwi^zanyml z muzykq, wspieranie edukacji, oswiaty i wychowania w 
zakresie muzyki. wspieranie wspotpracy ml^dzynarodowej w zakresie kultury oraz promocja 
Rzeczypospolitej Polskiej za granici}.
Do najwazniejszego zadania z dotychczasowej dziatelnosci nalezy wydanie ptyty z kameraln^ literature 
akordeonowe Cezarego Duchnowskiego "cROSSFAdE". Plyta zostata wydana w marcu 2020 r. 
naktadem wytworni Requiem Records i otrzymata znakomite recenzje w tygodniku Polityka oraz 
dwutygodniku Ruch Muzyczny.
W nagraniach udziat wzi^li: Ian Anderson - altowka, Magdalena Bojanowicz - wiolonczela, Cezary 
Duchnowski - elektronika, Joanna Freszel - sopran, Rafat tuc - akordeon, Mitosz P^kala ■ perkusja. 
Fundacja Kompopolex byta producentem pfyty I odpowiadata za sprawy organizacyjno- 
administracyjne.

Fundacja wspotprodukowata tez koncerty ensemble Kompopolex na festiwalu Musica Polonica Nova 
w 2018 r. i we WRO Art Center w grudniu 2019 r. we Wroctawiu.
Przez najblizsze trzy lata planujemy realizowac te cele poprzez organizowanie i wspotorganizowanie 
wydarzeri artystycznych oraz wspieranie nagrah ptytowych z muzykq polskq, w szczegolnosci tqczonej 
z elementem muzyki elektronicznej. Ponadto, Fundacja przygotowuje i wspotorganizuje kolejne 
koncerty zespotu Kompopolex m.in., koncert na festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie w listopadzie 
2020 r., koncert na festiwalu Musica Privata w todzi w listopadzie 2020 r. oraz koncert dia Zwiqzku 
Kompozytorow Polskich we Wrocfawiu w grudniu 2020 r. Do kortca biezqcego roku zostanq 
prawykonane dwa utwory napisane przez Monikq Szpyrk? i Piotra Tabakiernika w ramach 
ministerialnego programu Zamowieh Kompozytorskich - Fundacja Kompopolex byfa beneficjentem I 
operatorem obu wnioskow.

Wspomniane wydarzenia poswiadczajq, ze fundacja posiada doswiadczenie w realizacji i produkcji 
koncertow, zasoby ludzkie oraz odpowiedniq wiedz^, zeby przeprowadzic niniejsze wydarzenie na 
odpowiednim i wysokim poziomie organizacyjnym, a przede wszystkim artystycznym.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publianego

Z dotacji Zinnych 
irbdel

Wartoi^ PLNRodza] kosztuLp.

' • 75007500Koszt 1 Honorarium artystow1.



1500 ■9“FKoszt 2 Wynaj^ie sprz^tu nagioinieniowego 
odpowiadaj^cego kubatut7e IP Studio

2. 1500

Koszt 3 Koszty ksi^gowe3. 500500

Koszt 4 Dziatania promocyjne, koszt plakatow, 
promocja wydarzenia

4. 500 500

X
Suma wszysticich koszt6w realizacjl zadania 10000 10000

V. Oswiadczenia

Oiwiadczam(-mY). ie:

1) proponowane zadanie publiane b^zie realizowane wylacznie w zakresie dzialalno&ci pozytku publkznego 
oferenta(-t6w):
pobieranie iwiadczei^ pieni^tnych b^dzie sif odbywa^ wytacznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalnoici pozytku 
publicznego;
oferent’ / oferenci* sWadajacy niniejsza ofert? nie zalega( ja)* / zategal jq)* z opiacaniem naleznoki z tytulu zobowiazan 
podatkowych;
oferent' / eferenet' skladajacy niniejsza ofert^ nie zalega(-ja)' / pntege( z opiacaniem naleZnoict z tytuiu skfadek na 
ubezpieczenia spoteczne;
dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym RejestremSadowym* / inwq wlekiwn ewidewej^': 
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatacznikach sa zgodne z aktualnynn stanem prawnym i faktycznym; 
w zakresie zwi^anym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniern. przetwarzaniem i przekazywaniem danydi 
osobowych. a takie wprowadzaniem kh do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotyczq te dane. zfozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2)

3)

4)

5)
6)
7)

.....
lk,95.:l£L2.

Data

(podpis osoby upowainlonej lub podplsy 
os6b upowaZnlonych do skiadania oiwiadczeh 
woli w Imieniu ofererttdw)



Ensemble KOMPOPOLEX to trio specjalizujqce si^ w muzyce najnowszej. Wykonuj^ utwory 
zaangazowane i angazujqce, cz^sto porzucajq swoje instrumenty na rzecz kabli, 
keyboardbw, tahca i spiewu. W jego sktad wchodz^ Aleksandra Gotaj (perkusja), Rafat tuc 
(akordeon) I Jacek Sotomski (komputer).

Aleksandra Gotaj - na state zwi^zana z Orkiestr^ Symfonlczn^ NFM Filharmonia 
Wroctawska. Jako kameralistka regularnie wyst^puje na festiwalach zwi^zanych z muzyk^ 
wspotczesn^ m. In. MUSIMA, Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, ISCM World 
Music Days 2014, Poznahska Wiosna Muzyczna, Muzyka na Szczytach, Warszawska Jesien. 
W latach 2015-2018 wyktadowca Akademii Muzycznej we Wroctawiu. Zaangazowana w 
umuzykalnianie mtodziezy. Bierze udziat w pilotazowym projekcie Dolnosl^skiego 
Towarzystwa Muzycznego, polegaj^cym na wprowadzeniu orkiestr d^tych jako zaj^c 
pozalekcyjnych.

Rafat tuc, wielokrotnie nagradzany muzyk, akordeonista. Absolwent Royal Academy of 
Music w Londynie, Musikene w San Sebastian, Akademii Muzycznej im. Karola LIpihskiego 
we Wroctawiu, w ktorej zatrudniony jest na stanowisku adiunkta. We wrzesniu 2018 r. 
uzyskat tytut doktora habilitowanego, dwukrotnie kandydat do nominacji Paszportow 
Polityki. Koncertuje na catym ^wiecie solo, kameralnie oraz z takimi zespotami 
orkiestrowymi jak BBC Symphony Orchestra, London Sinfonietta, Aurora Orchestra, 
Rambert Filharmonia
Dokonat ponad 80 prawykonah i polskich premier wzbogacaj^c znacznie literature 
akordeonowq. Jego nagrania znajduj^ si? na 10 pfytach CD. Neil Fisher z dziennika ‘The 
Times' okre^lit Rafafa tuca jako: ‘dojrzatego muzyka wyrozniajqcego si? gtebokim 
zaangazowanlem w wykorzystanie catego potencjatu swojego instrumentu*.

NFM Wroctawskq.Dance Company,

Utwory Jacka Sotomsklego byly wykonywane na festiwalach World Music Days, 
Warszawska Jesien, BIFEM w Bendigo (Australia), Ostrava Music Days, Musica Polonica 
Nova, Musica Electronica Nova, oprocz tego jako wykonawca wyst^pit na Festival Licences 
w Paryzu, Ring Ring w Belgradzie, Cinemascope w Mihsku. W 2018 roku byt nominowany 
do nagrody polskiego srodowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii 
Odkrycie Roku. W 2011 roku zatozyt z Mikotajem Laskowskim duet sultan hagavik, z 
ktorym dwa lata po rozpoczeciu dzia+alnosci wygrat nagrode nurtu OFF na Przegl^dzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocfawiu.


