
PolArt 2018 Brisbane 
 

PolArt to największy i najdłużej istniejący, etniczny festiwal w Australii. Jest to największa impreza, 

honorująca „polskość”, poza granicami kraju, przyciągająca coraz większą liczbę uczestników i 

widzów. Komitet Organizacyjny jest dumny że PolArt 2018 odbędzie się w Brisbane, tym bardziej że 

będzie to rok specjalny. W tym roku będziemy bowiem celebrować 100 rocznicę odzyskanie przez 

Polskę niepodległości. 

 

Logo PolArt 2018 Brisbane zawiera wiele konkretnych odniesień do elementów 

Festiwalu oraz posiada subtelne niuanse symboliczne. W obrębie czerwonych 

motywów znajdują się polskie pary taneczne, maski symbolizujące teatr 

dramatyczny, elementy nawiązujące do muzyki – wszystko to celowo złożone w 

układzie okrągłym przypominającym palmy charakterystyczne dla Brisbane. 

Delikatne mniszki lekarskie (popularnie zwane dmuchawcami) rozpraszają się na 

wietrze. Czarny pień dłoni/mniszka lekarskiego podwają się pod postacią pędzla 

i pióra pisarza tworząc literę „P” dla PolArt. Znak 

„BRISBANE” znajduje się na South Bank, tuż poza Centrum Performing Arts w 

Queensland, gdzie odbędą się największe koncerty. Ten znak z Brisbane ma też 

odrębny polski akcent – oparty jest na motywach wycinanek ludowych. 

  

PolArt 2018 Brisbane odbędzie się w dniach 27 grudnia 2017 – 6 stycznia 2019 

na terenie Brisbane pod patronatem p. Michała Kolodziejskiego Ambasadora RP 

w Canberze. 

 

Na dzień dzisiejszy wiemy, że program będzie obejmował między innymi: 

 trzy koncerty folklorystyczne z udziałem 13 zespołów z Australii i NZ w Playhouse Theatre, 

Queensland Performing Arts Centre (sala na 800 osób); 

 program dla dzieci oparty na bajkach Tuwima i Brzechwy na terenie State Library of 

Queensland 

 Bal Sylwestrowy w Sofitel Hotel 

 koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej oraz konkurs im E. Malewicz dla utalentowanej 

młodzieży polskiego pochodzenia 

 sztuki teatralne z udziałem 8 teatrów w Auditorium Redlands Performing Arts Centre (sala na 

120 osób) 

 spotkania literackie na terenie State Library of Queensland 

 wystawy malarstwa w Queensland College of Art oraz Redlands Performing Arts Centre 

 

Nowości podczas PolArt 2018 Brisbane to 

 „Koncert Niepodległości” jako dar od rządu RP dla Polonii 

 loteria Malucha polskiego Fiata 126 (tylko będzie 500 biletów) 

 konkurs mody na podstawie polskich strojów regionalnych oraz rewia mody finalistów 

 Festiwal polskich filmów organizowany przez Puma Press. 

 

Przewidujemy obecność VIPów między innymi Ambasadora RP w Canberze, przedstawicieli konsulatu 

RP w Sydney, RNPA, oraz australijsckich polityków stanowych oraz Gubernatora Queenslandii. Być 

może będzie też reprezentacja z Rządu RP. 

 

Przed Komitetem Organizacyjnym pracowity rok pracy. Mamy jeszcze wiele spraw do załatwienia, ale 

jesteśmy na dobrej drodze! Liczmy na poparcie Polonii australijskiej w promowaniu festiwalu wsród 

swoich znajomych, nie tylko polskiego pochodzenia, aby nasza bogata kultura trafiła do szerszego 

grona odbiorców. 

 

Wszelkie informacje dotyczące udziału w PolArt 2018 Brisbane, kontaktu z komitetem, możliwości 

sponsorowania festiwalu, loterii lub po prostu bieżące wiadomości na temat festiwalu, można znaleźć 

na stronie interetowej festiwalu: www.polart2018.com.au 

PolArt 2018 Brisbane obecny jest również na Facebook: https://www.facebook.com/polartaus 
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PolArt 2018 Brisbane 
 

PolArt is the largest and longest running ethnic festival in Australia. It is the largest event celebration 

of “being Polish” outside of Poland, attracting increasing numbers of participants and audiences. The 

Organising Committee is proud that PolArt 2018 will occur in Brisbane, particularly because it will be 

a very special year. 2018 is the 100th anniversary of Poland’s Independence. 

 

The PolArt 2018 Brisbane logo contains many specific visual references to the 

elements of the Festival, but it also has some subtle symbolic nuances. Within the 

red images you will find Polish dancing couples, drama masks and music treble 

clefs deliberately composed in a circular arrangement resembling both the 

graceful palm trees characteristic of Brisbane and also delicate dandelions which 

dissipate in the breeze. The black trunk of the palm / dandelion doubles as a paint 

brush and a writer’s quill forming the letter “P” for PolArt, 

whilst the iconic landmark BRISBANE sign situated at 

South Bank (just outside the Queensland Performing Arts Centre where major 

concerts will be staged) has been given a distinct Polish flavour using 

“wycinanki” motifs. 

 

PolArt 2018 Brisbane will occur 27th December 2017 – 6th January 2019 

under the patronage of Mr Michał Kolodziejski, Poland’s Ambassador in 

Canberra. 

 

At this point in time, the festival program will include: 

 Three folkloric concerts with 13 groups from Australia & NZ performing in the Playhouse 

Theatre, Queensland Performing Arts Centre (800 seats); 

 A children’s day program based on the stories by Tuwim & Brzechwa in the State Library of 

Queensland Precinct 

 New Year’s Eve Ball in the Sofitel Hotel 

 Concerts of classical and contemporary music as well as the Ewa Malewicz Music Competition 

for talented youth of Polish heritage 

 Drama performances by 8 theatre groups in the Auditorium Redlands Performing Arts Centre 

(120 seats) 

 Literature sessions in the State Library of Queensland 

 Visual Art exhibitions in the Queensland College of Art and the Redlands Performing Arts 

Centre 

 

New to PolArt 2018 Brisbane will be: 

 „The Independence Concert” gifted by the Polish Government to the Polish diaspora 

 Polish Maluch Fiat 126 lottery (only 500 tickets available) 

 Fashion design competition based on Polish regional costumes and subsequently a fashion 

parade of finalists 

 Polish Film Festival presented by Puma Press. 

 

We anticipate the attendance of the following VIPs: Poland’s Ambassador in Canberra, representatives 

of the Polish Consulate in Sydney, the Polish Community Council of Australia, as well as Australian 

State politicians and the Governor of Queensland. There is a possibility of Polish Government 

representation. 

 

The Organising Committee faces a busy year. We have many projects ahead of us but we have already 

achieved a great deal! We are counting on the support of the Polish Community across Australia by 

promoting the festival amongst all their friends, not just those of Polish descent, so that our rich Polish 

culture reaches the widest possible audiences. 

 

All information about participating in PolArt 2018 Brisbane, contact with the Committee, 

Sponsorship, the Maluch lottery or current updates about the festival can be found on our website: 

www.polart2018.com.au 
PolArt 2018 Brisbane can also be located on Facebook: https://www.facebook.com/polartaus 
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