
 
 
 

Ogólnopolski konkurs na klip 
Focus: sarmatyzm 

 
 
Narodowy Stary Teatr pragnie serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych 
tworzeniem mini-filmów (dowolną techniką) do udziału w konkursie na klip, 
zatytułowany Focus: sarmatyzm. 
 

Sarmatyzm – duma czy balast, skarb czy obciach? Czy i w jaki sposób 
sarmacka tradycja i mitologia wpłynęła na naszą polską mentalność, sposób 
bycia i reagowania na otaczającą nas rzeczywistość, na nasze codzienne 
wybory? Czy sarmacka kultura jest dla nas czymś istotnym czy postrzegamy ją 
tylko przez pryzmat nudnej szkolnej lektury – to pytania, którymi chcemy 
zainteresować uczestników konkursu towarzyszącego festiwalowi 
re_wizje/sarmatyzm (osoby zainteresowane mogą otrzymać program festiwalu 
i inne materiały informacyjne). 
Zdajemy sobie sprawę, że polski sarmatyzm to zjawisko kulturowe bardzo 
złożone i niejednoznaczne. Pragniemy zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny 
do dzisiaj aspekt zjawiska – a mianowicie to, że sarmatyzm był przede 
wszystkim swego rodzaju sztuką funkcjonowania w Europie pomiędzy 
Wschodem a Zachodem. Z geograficznego i cywilizacyjnego punktu widzenia 
Polska leży na styku dwóch kultur – wschodniej i zachodniej, azjatyckiej 
i europejskiej. Naturalną koleją rzeczy więc z obu tych tradycji pochodzą 
poszczególne elementy, składające się na specyficzną sarmacką mozaikę, 
z której zbudowana jest nasza narodowa tożsamość.  
Jacy jesteśmy, jak siebie widzimy i jak postrzegają nas inni? W jaki sposób –  
jako naród i jako poszczególne jednostki – zostaliśmy zdeterminowani przez 
taką a nie inną historię i geopolitykę, i przede wszystkim: co z tego wynika dla 
współczesności? – to tematy, którymi chcemy się zajmować przez najbliższy rok 
w ramach festiwalu re_wizje/sarmatyzm. 

 
Każdy z uczestników konkursu Focus: sarmatyzm może dostarczyć dowolną liczbę 
prac na płytach DVD, poszczególne klipy mogą trwać maksymalnie 3 minuty. Termin 
zgłaszania prac mija 29 maja 2009 roku o godz. 16.00.  
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2009 roku; zwycięzcę czeka 
nagroda w wysokości 5000 zł, ponadto przewidziano 3 wyróżnienia w wysokości 
1500 zł.  
 
Pozostałe szczegółowe informacje zawiera Regulamin konkursu.  
 

http://www.stary.pl/files/12345161220Konkurs-regulamin.pdf

