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Art – Impresariat Łukasz Ruciński 

ul. Żeglugi Wiślanej 16a/45, Warszawa 

NIP: 525-217-01-70 

Tel. 504-140-610 

www.art-impresariat.pl 

Firma Art. - Impresariat specjalizuje się w kompleksowej obsłudze różnego rodzaju wydarzeń min.: konferencje, 
kongresy, targi, bankiety, imprezy integracyjne, imprezy sportowe, koncerty plenerowe itp. 
W zakresie naszych usług mieści się obsługa impresaryjna , oraz obsługa techniczna tego rodzaju wydarzeń. 
Współpracujemy z liczną grupą muzyków, dj-ów, artystów, konferansjerów, prezenterów radiowych i 
telewizyjnych. 

Dysponujemy: 
- systemami nagłośnieniowymi typu PA i Line Arry, cyfrowymi konsoletami do realizacji dźwięku 
- oświetleniem scenicznym począwszy od konwencjonalnych opraw oświetleniowych typu Par 
przez urządzenia wykorzystujące technologię led po urządzenia inteligentne takie jak ruchome 
głowice, a także profesjonalnymi konsoletami sterującymi 
- multimediami: ekran diodowy w technologii SMD (moduły 50 x 50cm, pixel 3mm), projektory, ekrany 
projekcyjne, telewizory LCD 
- urządzeniami do pokazów pirotechnicznych oraz efektów specjalnych (wytwornice dymu, 
mgły, wyrzutnie konfetti, miotacze ognia, działka CO2, wytwornice baniek mydlanych). 

Nasz zespół to także wykwalifikowani technicy specjalizujący się w realizacji nagłośnienia, 
oświetlenia, multimediów i pirotechniki. 

Poniżej kilka wydarzeń jakie mieliśmy przyjemność obsługiwać: 

Narodowe czytanie z udziałem Prezydenta RP. 
Ogród Saski w Warszawie. 
Wykonaliśmy udźwiękowienie całego wydarzenia. 
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Miss Polski na wózku 
Wykonaliśmy oświetlenie i nagłośnienie imprezy. 
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Koncert pieśni patriotycznych z okazji obchodów 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Ogród Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 3/5/7 w Warszawie. 
Scena wraz z zadaszeniem, oświetlenie, nagłośnienie to nasza zasługa. 

 

Koncert Orkiestry Sinfonia Varsovia 
Na potrzeby wydarzenia zamontowaliśmy scenę wraz zadaszeniem 

 
 

 

 

 

 



str. 4 
 

IX Letni Festiwal im. Jerzego Waldorfa 
Pałac w Radziejowicach. Na scenie Orkiestra Sinfonia Varsovia. 
Do naszych zadań należało zapewnienie nagłośnienie wydarzenia. 

 

Inauguracja tygodnia polskiej turystyki na targach Expo 2015 w Mediolanie 
Nasza firma odpowiedzialna była za obsługę techniczną wydarzenia. Wykonaliśmy instalację oświetlenia 
scenograficznego, nagłośnienia w systemie dźwięku przestrzennego Dolby Surround a także multimediów.  
Do naszych zadań należała także realizacja dźwięku, oświetlenia i wizji podczas uroczystości. 
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Gala wręczenia nagród Budowlana Marka Roku 2015 
To kolejna edycja gali którą obsługujemy na zlecenie instytutu ASM. Na potrzeby wydarzenia zapewniliśmy 
obsługę konferansjerską (Jacek Barczak w duecie z Anną Popek), oprawę muzyczną (dj), a także zaplecze 
techniczne. Realizacja nagłośnienia, oświetlenia i multimediów podczas gali to także wykonane przez nas 
zadania. 

 

Tour finałowy Coca Cola Cup 2013 
Podczas szesnastu finałowych rozgrywek odbywających się w miastach wojewódzkich zapewnialiśmy 
nagłośnienie strefowe boisk i trybun, a także realizację dźwięku. 

  

18 Mistrzostwa Europy Balonów na Ogrzane Powietrze we Włocławku 
7 września 2013 mieliśmy okazję obsłużyć inaugurację mistrzostw Europy Balonów na Ogrzane powietrze. 
Impreza odbyła się na terenie Włocławskiego aeroklubu. W mistrzostwach wzięło udział 81 załóg z 24 państw. 
Sponsorem głównym była firma Gaspol. 
Nasze działania skupiły się na zapewnieniu oprawy muzycznej a także odpowiedniej techniki. 
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Wykonaliśmy montaż sceny, nagłośnienia, oraz oświetlenia scenicznego. Ponadto zapewniliśmy oprawę 
muzyczną w postaci kubańskiego zespołu Rei Ceballo & Calle Sol, a także profesjonalnego dj-a. Atrakcją 
wieczoru był pokaz kulinarny w wykonaniu Josepha Seeletso. Całą imprezę poprowadziła znana dziennikarka 
Anna Popek. 

 

80-te urodziny lotniska im. Chopina w Warszawie 
Wykonaliśmy montaż ekranu bezszwowego, sceny, oświetlenia scenicznego i nagłośnienia. Do naszych zadań 
należała także realizacja wizji, światła i dźwięku. 
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Koncert Lady Pank 
Hotel Marriott (scena, światło, dźwięk) 

 

Koncert Mroza 
Warszawska Fabryka Trzciny (nagłośnienie, oświetlenie i realizacja oświetlenia) 
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Koncert „Poparzeni Kawą Trzy” na Warszawskiej Agrykoli. 
Wykonaliśmy montaż i obsługę sceny, a także oświetlenia i nagłośnienia scenicznego. 

 

Występ Waldemara Malickiego 
Hotel Brant w miejscowości Zakręt pod Warszawą. 
Oświetlenie, nagłośnienie to nasza zasługa. 
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Koncert Marcina Nowakowskiego 
Mała Warszawa (oświetlenie i nagłośnienie) 

 
 
Uroczysta gala wręczenia nagród IPMA 2018 
Wykonaliśmy montaż, sceny wraz z konstrukcją sceniczną, oświetlenia i nagłośnienia. Zamontowaliśmy także 
trzy ekrany multimedialne. Obsługa realizacyjna (światło, dźwięk i wizja) także należały do naszych zadań. 
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Projekt 100x100 dla Polskiej Fundacji Narodowej. 
Zapewniliśmy obsługę techniczną w postaci nagłośnienia i multimediów w tym realizację video i transmisję na 
żywo w internecie. Gościem specjalnym wydarzenia był znany kierowca F1 Mika Hakkinen. 

 
 

To tylko niektóre z wydarzeń jakie mieliśmy okazję obsłużyć. 
Zapraszamy do korzystania z naszych usług. 

W celu uzyskania informacji na temat dostępnych terminów i cen prosimy o kontakt telefoniczny 
pod nr 504-140-610 lub mailowy na adres: biuro@art-impresariat.pl 

Zapraszamy na naszą stronę www.art-impresariat.pl 

Z poważaniem 
Łukasz Ruciński 

 
 


