
                                       

JACKSON by KOPER 
 

Wszelkie prawa do wykorzystywania materiałów z prezentacji są zastrzeżone. Możliwość korzystania z prezentacji  
i zdjęć tylko za zgodą ustną, bądź pisemną ETERNITY GROUP – FASHION & CIRCUS. 
 

Zapraszamy Państwa do współpracy przy wydarzeniu: 
 

“ Jackson by Koper” 
 

Wystawa prac młodej rzeźbiarki Aleksandry Koper w GALERII : FARBIARNIA SZTUKI 
mieszczącej się Centrum Kultury Kreatywnej - ETERNIA  przy ul. Sienkiewicza 65 w Łodzi. 

 
Wystawa będzie trwała od 03 – 16 czerwca 2011. 

 
 
  Aleksandra Koper – Rzeźbiarz 
1982.05.01 
  Miejsce urodzenia : Józefów , woj. łódzkie 
 
Rzeźbę studiowała na Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku.  
Ukończyła Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w 
Łodzi., dyplomem z rzeźby i grafiki. 
 
Obsesyjnie zajmuje się obsesją.  

 

W 2009 roku uznana za jedną z najlepszych polskich rzeźbiarek młodego pokolenia. 
 

 

zdj. od lewej: „JA”, „MATKA”, „MĘŻCZYZNA”, „OJCIEC”, „TERATOMA” 
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Jedną z wielu jej realizacji można podziwiać na konińskiej starówce: 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W kwietniu 2011 roku w Centrum Kultury Kreatywnej ETERNIA i Nasiadowni Stara Szwalnia odbędzie się 
wystawa prac rzeźbiarki poświęconych królowi popu Michaelowi Jacksonowi. Jest to cykl 14 rzeźb w 
rozmiarach ludzkich, inspirowanych postacią Jackosna jakoshowmana, artysty i człowieka. W odsłonie od 
Starożytnego Egiptu po Art Nouveau. 
Rzeźby zostały wykonane z : ceramiki, żywicy, włókien bawełnianych, celofanu i innych materiałów. 
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"ufo" (wys.:200cm  
                         szer.:50x50cm) 
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"ja" (wys.:168cm x szer/głębokość: 50x50cm)  
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"biały" (wys.:170cm i szer.:ok 100cm x 50cm)  
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"krocze" (wys.: 100cm, szer.: 150cm, gł.:70cm),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wystawa odbędzie się w zabytkowych pofabrycznych wnętrzach 100 letniej Łódzkiej Fabryki . 
 CKK Eternia i Galeria Farbiarnia Sztuki to część kompleksu "4 pokoje – Eternity Group". 
 
“Pokoje Sztuki i Kultury”mieszczące się w samym sercu miasta nieopodal ul. Nawrot i ul. Piotrkowskiej. 
Dawne powierzchnie szwalni "Iwona" przy Sienkiewicza 65 w Łodzi i farbiarnii tkanin zaadaptowane na 
Prywatne Centrum Kultury Kreatywnej – Eternia, to nowe miejsce na łódzkiej mapie kulturalnej. 
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Otwarte na artystów i ludzi chłonnych sztuki oraz chętnych kreatywnego spędzania czasu.  
Znajduje się tam Klubokawiarnia Stara Szwalnia , też pełniąca formę galerii promocji młodych talentów. 
Więcej na nasz temat można znaleźć pod następującymi adresami: 
 
http://www.halolodz.pl/wiadomosci/artykul,4233,1,1.html 
http://lodz.planeta.fm/niusy/Lodz/Centrum‐Kultury‐Kreatywnej‐Eternia 
http://www.mmlodz.pl/12235/2011/1/13/nadziei‐lodzi‐kamil‐lemieszewski‐‐czlowiek‐renesansu‐zonglujacy‐pielegniarz‐
animatorkultury?category=news 
 
Centrum Kultury Kreatywnej – Eternia prowadzone jest przez młodą i doświadczoną grupę animatorów  
kultury z Międzynarodowej Agencji Eventowej : Eternity Group – Fashion & Circus. 
(www.eternitygroup.pl) 
 

 
Sala „STARA SZWALNIA“    Sala Galeryjna VIP „Eternity ART Gallery“ 
‐ powierzchnia 300 m 2 ‐ powierzchnia ok. 300 m 2 

 
Hala wystawienniczokoncertowa „FARBIARNIA Sztuki i Muzyki“ 
‐ powierzchnia 600m 2, w trakcie remontu, czas otwarcia kwiecień 2011. 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Sala teatralno  koncertowo  galeryjna : „Farbiarnia Sztuki“: 
‐ powierzchnia 200 m 2 

Dotychczas w murach CKK Eternia gościły wystawy wielu twórców: malarzy, rzeźbiarzy grafików. 
Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy również wiele festiwali, koncertów, wieczorów autorskich  
i imprez tematycznych. Łącznie odwiedziło nas już kilkanaście tysięcy gości; podczas festiwali do 800 osób 
dziennie, a podczas weekendowych imprez blisko 400‐500 osób. 
 Galeria Eternia i CKK – ETERNIA w ciągu miesiąca odwiedzana jest przez blisko ok. 4.000 osób. 

CKK Eternia i Stara Szwalnia to także plany zdjęciowe, m.in. do teledysku piosenki „Na plażach 
Zanzibaru“ Grzegorza Turnaua i Sebastiana Karpiela‐Bułecki. 
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Wystawa prac Aleksadry Koper bedzie wystawą ogólnopolską. Artystka wraz jej wystawą będzie 
promowana w największych miastach w Polsce ( m.in. Wrocław, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Łodź ). 
Promocja będzie oboejmowała TV miejską, kopertę kulturalną POKA POKA – kolportowaną po 10.000 egz. 

 

 
 
Wystawa “Obsesja” zaadoptuje zabytkowe mury Starej Farbiarni. Będzie to ekspozycja nastawiona na 

wszystkie zmysły : dotyk, słuch, wzrok, zapach i smak. 
Rzeźby Aleksandry Koper będą oświtlone z gory , gdzie światło będzie się zapalało na czujnjiki ruchu. 
W całkowitym mroku stać będzie 10 rzeźb poświęconych Królowi muzyki POP.W odsłonie przez wieki 

sztuki, od starożytnego Egiptu o odkrycia archeologiczne po Art Nouveau. 
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Wrażenie , które chcemy uzyskać : 
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 Oprócz rzeźb , będzie wystawa zdjęć dotyczących wystawy oraz film w Galerii Eternia.  
Cykl 10 fotografii w formacie A1 – specjalnie oświetlonych i przygotowanych do tej wystawy. 

 
Zapraszamy Państwa do współpracy przy jej organizacji. 
 

Proponujemy możliwość wykupu jednego z czterech pakietów współpracy sponsorskiej z możliwością 
kreatywnej negocjacji: 
 
Pakiet "Brązowy" (2,5 tysięca złotych netto) 
- honorowy udział w wernisażu wystawy (data wernisażu 15 kwietnia 2011); 
‐ możliwość umieszczenia logo partnera na głównym bannerze wielkoformatowym oraz na plakatach i 
zaproszeniach na wystawę JACKSON by KOPER w stopce jako partner 
- umieszczenie logotypu na ulotkach A6 jako partner w kopertach kulturalnych POKA POKA – kolportowanych po 
10.000 egz. w miastach : KRAKÓW, WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA 
- umieszczenie logo na plakatach outdoor-owych w stopce jako partner  
 
  
Pakiet "Srebrny" (5 tysięcy złotych netto) 
‐ honorowy udział w wernisażu wystawy (data wernisażu 15 kwietnia 2011); 
‐ możliwość umieszczenia logo sponsora głównym bannerze wielkoformatowym oraz na plakatach i 
zaproszeniach na wystawę JACKSON by KOPER; 
‐ umieszczenie loga sponsora na stronie internetowej CKK Eternia i Nasiadownia Stara Szwalnia (konto 
Facebook, ponad 1100 odbiorców – ponad 10.000 odwiedzin miesięcznie) jako sponsor 
- umieszczenie logotypu na ulotkach A6 jako SPONSOR w kopertach kulturalnych typu POKA POKA – 
kolportowanych po 10.000 egz. w miastach : KRAKÓW, WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA 
- umieszczenie logo na plakatach outdoor-owych w stopce jako sponsor  
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Pakiet "Złoty" ( 25 tysięcy złotych netto) 
‐ honorowy udział w wernisażu wystawy (data wernisażu 15 kwietnia 2011); 
‐ ekspozycja bannerów i reklam typu roll‐up z logiem sponsora na terenie CKK Eternia przez cały czas 
trwania wystawy (2 tygodnie); 
‐ możliwość umieszczenia logo sponsora głównym bannerze wielkoformatowym oraz na plakatach i 
zaproszeniach na wystawę JACKSON by KOPER; 
‐ umieszczenie loga sponsora na stronie internetowej CKK Eternia i Nasiadownia Stara Szwalnia (konto 
Facebook, ponad 1100 odbiorców – ponad 10.000 odwiedzin miesięcznie); 
- umieszczenie logotypu na ulotkach A6 jako SPONSOR w kopertach kulturalnych POKA POKA – 
kolportowanych po 10.000 egz. w miastach : KRAKÓW, WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA 
- umieszczenie logo na rewersie biletów wstępu na wystawę 
- umieszczenie logo na plakatach outdoor-owych w stopce 
- możliwość przekazania produktów promocyjnych firmy gościom podczas wernisażu wystawy. 
‐ inne świadczenia promocyjne (do ustalenia). 
 
Pakiet „Platynowy“ (70 tysięcy złotych netto) 
‐ nadanie statusu Mecenasa Wystawy; 
‐ możliwość honorowego otwarcia wernisażu wystawy (data wernisażu 15 kwietnia 2011); 
‐ ekspozycja bannerów i reklam typu roll‐up z logiem sponsora na terenie CKK Eternia przez cały czas 
trwania wystawy (2 tygodnie); 
‐ umieszczenie logo Mecenasa Wystawy na głównym bannerze wielkoformatowym JACKSON by 
KOPER na forntowej ścianie CKK Eternia; 
‐ umieszczenie logo Mecenasa Wystawy na plakatach, zaproszeniach i innych nośnikach reklamowych 
wystawy JACKSON by KOPER; 
‐ umieszczenie logo Mecenasa Wystawy na stronie internetowej CKK Eternia i Nasiadownia Stara Szwalnia 
(konto Facebook, ponad 1100 odbiorców- ponad 10.000 odwiedzin miesięcznie); 
‐ udział w konferencji prasowej z udziałem przestawicieli kluczowych mediów regionalnych i ogólnopolskich 
(prasa, telewizja, internet); 
‐ udział w materiale telewizyjnym na temat wystawy oraz w filmie promocyjnym wystawę 
- umieszczenie logotypu na ulotkach A6 jako MECENAS w kopertach kulturalnych typu POKA POKA – 
kolportowanych po 10.000 egz. w miastach : KRAKÓW, WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA 
- umieszczenie logotypu na billboard w artykule sponsorowanym jako MECENAS w gazecie lokalnej typu Gazeta 
Wyborcza, czy ECHO MIASTA w miastach : KRAKÓW, WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA 
- umieszczenie logotypu w filmie promocyjnym w TV miejskiej w autobusach i tramawajach w miastach : KRAKÓW, 
WROCŁAW, GDAŃSK, ŁÓDŹ, WARSZAWA.  
- umieszczenie logo na biletach wstępu na wystawę na głównej stronie biletu 
- umieszczenie logo przy wystawionych fotografiach w Galerii Eternia podczas trawnia wystawy 
- umieszczenie logo w wizualizacjach w Klubokawiarni Stara Szwalnia  
- umieszczenie logo pozostałych bannerach ekspozycyjnych wystawy 
- umieszczenie logo na plakatach outdoor-owych jako mecenasa projektu 
- możliwość przekazania produktu promocyjnego mecenasa każdemu , kto przyjdzie na wystawę oraz podczas 
wernisażu. 
- umieszczenie logo na zaproszeniach na wernisaż 
- możliwość zakupu rzeźb w cenach promocyjnych 
‐ inne świadczenia promocyjne (do ustalenia). 
 
Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania osobiście. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy. 
 
Kamil Lemieszewski          
President / Project Director         
Eternity Group Fashion & Circus      
tel. 502 613 872         
e‐mail: k.lemieszewski@eternitygroup.pl     


