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NIEZBĘDNIK
FESTIWALOWICZA
/ FESTIVAL GOER’S
COMPANION

PUNKTY INFORMACJI
/ INFO POINTS
W punktach info: najlepsi przewodnicy po Malcie, bezpłatne katalogi,
gadżety, książki. Masz pytanie? To najlepszy adres − pomożemy Ci
zaplanować wizytę na festiwalu.
/ At info points you will find: Malta’s best guides, catalogues, gadgets and books.
You have a question? This is the place to go – we will help you plan your festival.

Biuro festiwalowe / Festival Office
pl. Wolności / Liberty Square
11:00–22:00
tel. 605 541 005
Punkt informacji / Info Point
Hotel Altus, ul. św. Marcin 40
11:00–20:00
Biuro obsługi widza / Audience Management Office
bow@malta-festival.pl

BILETY
/ TICKETS
15 PLN:
www.malta-festival.pl, Going, Empik, CIK (ul. Ratajczaka 44)
bezpłatne wejściówki / free entry passes:
www.malta-festival.pl, Going, CIK (ul. Ratajczaka 44),
biuro festiwalowe / Festival Office
wstęp wolny: na większość wydarzeń festiwalu Malta
/ free admission: to most festival events
bilety@malta-festival.pl





FOOD TRUCK
W strefie gastro: kanapki, frytki, churrosy, naleśniki, burgery i lody.
Na słodko, wegetariańsko i z mięsem − dla każdego smaczne przekąski!
/ The food zone features: sandwiches, fries, churros, pancakes, burgers and
ice-cream. Sweet and savoury, vegetarian and with meat – tasty snacks for all!
pl. Wolności / Liberty Square
12:00–24:00
Na pl. Wolności zaparkują

STREFA FRAJDY DLA DZIECI
/ THE FUN ZONE FOR CHILDREN
Baza zabaw dla dzieci w każdym wieku! Ulubione miejsce pełne miękkich
i puchatych obiektów, zabawek i gier pod opieką dorosłych.
/ A treasure trove of games for kids of all ages! Everyone’s favourite place full
of soft fluffy objects, toys and games played under the supervision of grownups.
pl. Wolności / Liberty Square
11:00–19:00

/ The following food-trucks will park on Liberty Square:
Mała Belgia, Eat Me, Catering Biesiada, Churros and Companeros,
Grupa OK − lody naturalne, Raz Ugryźć Proszę

KAWIARNIA, BAR
/ CAFE, BAR
Pobudzające do dyskusji napoje podczas Forum, dające orzeźwienie
przed wieczornymi koncertami, spektaklami i Silent Disco.
Zapraszamy na festiwalowe wino!
/ The bar offers drinks which are both conducive to Forum discussions,
and invigorating before evening concerts, plays and silent discos.
Come and join us for a festival wine!

MALTA DOSTĘPNA
/ ACCESSIBLE MALTA
Osobom z niepełnosprawnościami zapewniamy dodatkową bezpłatną
wejściówkę dla opiekuna. W tym celu prosimy o kontakt z biurem obsługi
widza. Widzom o utrudnionej sprawności ruchowej zapewniamy toaletę
na pl. Wolności i w większości obiektów festiwalowych oraz platformę,
na której bezpiecznie obejrzą operetkowo-musicalowy koncert finałowy.
/ Persons with disabilities are entitled to an additional free entry pass for their
caretaker. Please contact the Audience Management Office. Persons with
reduced mobility will have toilet facilities available on Liberty Square and at most
festival venues, as well as a special platform, on which they will able to safely
enjoy the operetta musical finale.

pl. Wolności / Liberty Square
ndz.–śr. / Sun-Wed 11:00–24:00
czw.–sb. / Thu-Sat 11:00–4:00
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1. BARAK KULTURY, al. Marcinkowskiego 21
2. CK ZAMEK, ul. św. Marcin 80/82
3. DOM STUDENCKI HANKA,
al. Niepodległości 26
4. DZWON POKOJU I PRZYJAŹNI,
park Cytadela
5. GALERIA CZUBEK, ul. Garbary 64
6. GALERIA NA DZIEDZIŃCU STAREGO
BROWARU / STUDIO SŁODOWNIA,
Stary Browar, ul. Półwiejska 42
7. GALERIA SKALA, ul. św. Marcin 49A
8. GALERIA RODRIGUEZ, ul. Wodna 13/4
9. KATEDRA, ul. Ostrów Tumski 17
10. KLUB DRAGON, ul. Zamkowa 3
11. KLUB POD MINOGĄ, ul. Nowowiejskiego 8
12. KOPIEC WOLNOŚCI, ul. Wiankowa 2
13. MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE
(MTP), ul. Głogowska 14 / ul. Śniadeckich 25
14. MIKRO DOM KULTURY, ul. Lotaryńska 6
15. NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I GIMNAZJUM „OTWARTE DRZWI”,
al. Niepodległości 36
16. OKRĄGLAK, ul. Mielżyńskiego 17
17. PAWILON, ul. Ewangelicka 1
18. PGK CENTRUM, ul. Marcelińska 90
19. POMNIK ARMII POZNAŃ, ul. Księcia Józefa
20. POMNIK OFIAR OBOZU PRACY DLA
ŻYDÓW W POZNANIU,
ul. Królowej Jadwigi 51
21. REPUBLIKA SZTUKI TŁUSTA LANGUSTA,
ul. Gwarna 11
22. ROD IM. T. KOŚCIUSZKI, ul. Dolna Wilda 91
23. SCENA ROBOCZA, ul. Grunwaldzka 22
24. SCENA WSPÓLNA, ul. Brandstaettera 1
25. STADION IM. E. SZYCA, ul. Olimpijska
26. STARA RZEŹNIA, ul. Garbary 101/111
27. TEATR POLSKI, ul. 27 Grudnia 8/10
28. park Cytadela
29. park Żurawiniec
30. osiedle Pod Lipami 6
31. pl. Wolności
32. pl. Wolności 6
33. ul. Ognik 20B
34. ul. Półwiejska
35. ul. Skośna (nowa siedziba Teatru Muzycznego)
36. ul. św. Marcin 40

CHRONOLOGICZNY
SPIS WYDARZEŃ
/ CHRONOLOGICAL
ORDER

10
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WYDARZENIA CYKLICZNE
/ DURATIONAL EVENTS
ROZGRZEWKI / WARM-UP

SPOTKANIE / MEETING

21–30.06 / 11:00–12:00

22–30.06 / 17:00–19:00

pl. Wolności
wstęp wolny / admission free
pl

FORUM
pl. Wolności
wstęp wolny / admission free
pl

66–75

16 / 06

21 / 06

NIEDZIELA / SUNDAY

PIĄTEK / FRIDAY

AKCJA MIEJSKA / CITY ACTION

ROZGRZEWKA / WARM-UP

16:00

11:00

Piknik sentymentalny: Grunwald-Północ
ul. Ognik 20B
(5 h), wstęp wolny / admission free
pl

ULLA WILCZYŃSKA-KALAK,
NAMASTE YOGA
Joga
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

21–30.06 / 11:00–21:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Józefa Rotblata
pl. Wolności
wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

124

17:00

109

AGNIESZKA CHLEBOWSKA
Mapa sentymentalna: Grunwald-Północ
start: ul. Ognik 20B
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
wstęp wolny / admission free
pl

19:30

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

12



11:00

109

ABC PRZYGODY
Koncert sentymentalny
ul. Ognik 20B
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

22–29.06 / 14:00–20:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

MUZYKA / MUSIC

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

21–30.06 / 11:00–21:00

SPACER PERFORMATYWNY / PERFORMATIVE WALK

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

24–28.06 / 10:00–18:30

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Józefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl
DLA DZIECI / FOR CHILDREN

11:00
KLAMERKA
Razem możemy więcej
pl. Wolności
(90’), zapisy / registration
pl

13



146

21 / 06 PIĄTEK / FRIDAY

SPOTKANIE / MEETING

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

14:00

85

16:00

BIOINSTALACJA / BIOINSTALATION

77, 92

POZNAŃSKA GARAŻÓWKA
I Ogólnopolskie Spotkanie Aktywistów
i Aktywistek Propokojowych
Galeria Skala
(4 h), grupa zamknięta / closed group
pl

200 BEZ BÓLU
Piramida wiedzy / pokaz eksperymentów
fizycznych
pl. Wolności
(45’), wstęp wolny / admission free
pl

SPOTKANIE / MEETING

SPOTKANIE / MEETING

14:00

77

OSTATNI DZWONEK
Narada Obywatelska o Edukacji
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl
DLA DZIECI / FOR CHILDREN

15:00

146

WERONIKA IDZIKOWSKA
Zachowaj (s)pokój
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

84

LABORATORIUM SZTUKI I DZIEDZICTWA
„INSPEKT”
Pokrzywa w pięciu smakach
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

14



137

AGATA SINIARSKA / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
You Are Safe
Studio Słodownia +3
(60’), 15 PLN
bez słów / without words

WERONIKA FIBICH / SCENA ROBOCZA
Popytka
Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22
(60’), 15 PLN
pl / eng

MUZYKA / MUSIC

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

18:00

101

JANA SHOSTAK, KUBA JASIUKIEWICZ
Merch: wernisaż
Galeria Rodriguez
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

23:00
114

TRANSE EXPRESS
Divas, Mobile Homme
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

20:00

121

121

WIKTOR RUBIN / TEATR POLSKI
O mężnym Pietrku i sierotce Marysi.
Bajka dla dorosłych.
Teatr Polski
(90’), 15 PLN
pl

15



132

CINEMAXIMILIAAN
Egged On by Music
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words
MUZYKA / MUSIC

TEATR / THEATRE

19:00

122

BA-KU TEATR / BARAK KULTURY
Całe życie w dresach
Barak Kultury
(50’), 15 PLN
pl / eng

TEATR / THEATRE

TEATR / THEATRE

18:00

21:00

21:30
78

MAŁGORZATA DZIEWULSKA, AGNIESZKA
JANKOWIAK-MAIK, MICHAŁ MERCZYŃSKI,
LAURA PALUSZKIEWICZ, KRZYSZTOF
PODEMSKI, ANNA SCHMIDT-FIC,
KRYSTYNA STARCZEWSKA, 200 BEZ BÓLU
Ostatni dzwonek
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

18:00

TEATR / THEATRE

84

SCHOOL OF FORM, LABORATORIUM
SZTUKI I DZIEDZICTWA „INSPEKT”,
WYDZIAŁ BIOLOGII UAM
Pokrzywa / otwarcie
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / admission free
pl

TANIEC / DANCE

WARSZTATY KULINARNE / CULINARY WORKSHOPS

16:00

17:00

18:00

SILENT DISCO
Riot (Buraka Som Sistema),
DJ Kronic, Fabrizio
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

135

22 / 06
SOBOTA / SATURDAY

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00

SPOTKANIE / MEETING

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

85

POZNAŃSKA GARAŻÓWKA

12:00

147

67

KONRAD PISKAŁA, MAMADOU DIOUF,
IWONA KURZ
Forum: Obrazy wojny
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

MAJA BRZOZOWSKA
Lektury nieobowiązkowe i sztuka pokoju
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

I Ogólnopolskie Spotkanie Aktywistów
i Aktywistek Propokojowych
Galeria Skala
(8 h), grupa zamknięta / closed group
pl

MUZYKA / MUSIC

17:00

19:00

122

MORGA / REPUBLIKA SZTUKI
TŁUSTA LANGUSTA
Koncert
Republika Sztuki Tłusta Langusta, ul. Gwarna 11
(60’), 15 PLN
pl

WARSZTATY KULINARNE / CULINARY WORKSHOPS

12:00

ROZGRZEWKA / WARM-UP

11:00

86

FUTURE V
Voguing
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

86

11:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ, KRZYSZTOF
WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Józefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

TEATR / THEATRE

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

18:00

121

WERONIKA FIBICH / SCENA ROBOCZA
Popytka
Scena Robocza, ul. Grunwaldzka 22
(60’), 15 PLN
pl / eng

FLAUTA
Flauta benefitowo: szafa grająca i sitodruk
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
pl



19:30

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces I
Stara Rzeźnia
(30’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

MUZYKA, SZTUKI WIZUALNE / MUSIC, VISUAL ARTS

19:00
DAWID DĄBROWSKI, EVGENIIA KLEMBA
Repetycje
parking podziemny pod pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / admission free
pl

WARSZTATY FAMILIJNE / FAMILY WORKSHOPS

15:00

147

17

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

101

BRZART
Wewnątrz – zewnątrz
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

16

74

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI,
O. PAWEŁ GUŻYŃSKI, MAJA STAŚKO
Jak ucywilizować nienawiść?
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words
WARSZTATY, MUZYKA / WORKSHOPS, MUSIC

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

19:00

14:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

SPOTKANIE / MEETING

137

MÁRTA LADJÁNSZKI & ZSOLT VARGA
/ STARY BROWAR NOWY TANIEC
LetMeC
Studio Słodownia +3
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

14:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

TANIEC / DANCE

18:00

HACEN SAHRAOUI
Kuchnia z widokiem na pokój
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration
pl



20:00
NÁSTIO MOSQUITO
Waginokracja
Stara Rzeźnia
(90’), wstęp wolny / admission free
eng / pl

55

22 / 06 SOBOTA / SATURADAY

23 / 06
NIEDZIELA / SUNDAY

TANIEC / DANCE

WARSZTATY / WORKSHOPS

21:00

123

10:00

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

102

12:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

148

MIROSŁAW RÓŻALSKI / POLSKI TEATR TAŃCA
Śledztwo
MTP, hala nr 2
15 PLN
pl / eng

STEREO 48
Breakdance. Space of Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

TEATR BRAMA
Sen Marudy
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

MUZYKA / MUSIC

11:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

AGNIESZKA DUBILEWICZ, ANIELA KOKOSZA
Aerobik, aerobik, supergwiazdę z ciebie zrobi
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

12:00

14:00

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

ROZGRZEWKA / WARM-UP

21:30

132

KUBA WIĘCEK TRIO
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words
TANIEC / DANCE

WARSZTATY FAMILIJNE / FAMILY WORKSHOPS

89

GRUPA SPROSTOWANIE
Pokój w praniu
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
pl

148

ELŻBIETA NIEWIADOMSKA
Pokój dla Ziemi
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

22:00

138

ANNA NOWICKA / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
This Is the Real Thing
Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru
(90’), 15 PLN
bez słów / without words

11:00

83

SPOTKANIE / MEETING

SPOTKANIE / MEETING

12:00

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Józefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

85

POZNAŃSKA GARAŻÓWKA
Wyprzedaż garażowa na rzecz organizacji
Kids Paradise
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
pl / eng

87

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

SILENT TECHNO
Flauta, Future V
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

86

SILENT SHOW
Future V
pl. Wolności
(15’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

13:00

65

WALDEMAR RAPIOR, MATEUSZ NOWACKI
Mapa sentymentalna: Naramowice
start: park Żurawiniec (plac zabaw)
(120’), wstęp wolny / admission free
pl



IRYNA PANASIUK
Kuchnia z widokiem na pokój
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration
pl

CZYTANIE PERFORMATYWNE / PERFORMATIVE READING

86

13:00

88

CZAS KULTURY
Czas na głos: Geografia empatii
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

19



SPACER / WALK

17:00

SIERGIEJ BONDARCZUK
Wojna i pokój
Stara Rzeźnia
(8 h 30’), wstęp wolny / admission free
ru / pl / eng

WARSZTATY KULINARNE / CULINARY WORKSHOPS

11:30

67

FILM

83

TANIEC / DANCE

00:00

17:00

KATARZYNA WĘŻYK, LESZEK KOCZANOWICZ,
DARIUSZ ROSIAK
Forum: Wielokulturowość – utopia
czy rzeczywistość
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

MUZYKA / MUSIC

23:00

18

15:00

110

23 / 06 NIEDZIELA / SUNDAY

24 / 06
PONIEDZIAŁEK / MONDAY

TEATR / THEATRE

TEATR / THEATRE

18:00

123

MICHAŁ PRZYBYŁA, DOMINIK WIĘCEK
/ SCENA ROBOCZA
Bromance
Scena Robocza
(60’), 15 PLN
pl / eng

20:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

56

ALICE JOANA GONÇALVES
The Foxes
Centrum Kultury Zamek
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

21:00

19:00

89

GRUPA SPROSTOWANIE
Roztocza/my pokój
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / admission free
pl

IVO DIMCHEV / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Selfie Concert
Studio Słodownia +3
(50’), 15 PLN
bez słów / without words

MUZYKA / MUSIC

TEATR / THEATRE

19:30

110

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

19:30

KAROLINA CZARNECKA
Peace & Song
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

117

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00



FILM

23:00

10:00

102

STEREO 48
Breakdance. Space for Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

86–87

DONGURALESKO, BONK
Rap. Ani słowa bez nas
(4 h), zapisy / registration
pl

ROZGRZEWKA / WARM-UP

11:00
MIROSŁAW TARKA,
POZNAŃSKIE STOWARZYSZENIE TAI CHI
Tai-chi
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / free admission
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Józefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / free admission
pl

21



154

POTWORKI
Kamera – akcja – pokój
pl. Wolności 6
(4 h 30’), zapisy / registration
pl

11:00

INGO NIERMANN, ALEXA KAROLINSKI
Army of Love
MICHALINA MROŻEK
Berlin Is Burning
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

143

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

WARSZTATY / WORKSHOPS

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces I
Centrum Kultury Zamek
(30’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

20

21:30

10:00

10:00

10:00
RIVCA RUBIN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Alternatywna Akademia Tańca.
Upwording Your World
Studio Słodownia +1
(5 h), zapisy / registration
eng

WARSZTATY / WORKSHOPS

138

MARIA DĄBROWSKA
/ TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE
Kobieta zagrożona niskimi świadczeniami
emerytalnymi
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

KAROLINA CZARNECKA
Mikrokoncert: Solarium 2.0
ogród Mikro Domu Kultury
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

TANIEC / DANCE

124

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
(8h 30') wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

TANIEC / DANCE
AKCJA PERFORMATYWNA / PERFORMATIVE ACTION

10:00

83

24 / 06 PONIEDZIAŁEK / MONDAY

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

SPACER PERFORMATYWNY / PERFORMATIVE WALK

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / free admission
pl

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / free admission
bez słów / without words

17:00

GRUPA SPROSTOWANIE
Mir. Warsztaty propokojowe
z Magdaleną Chustecką
pl. Wolności 6
(4 h), zapisy / registration
pl

17:30

68

18:30
149



TANIEC / DANCE

19:00

57

21:00

125

KATARZYNA RADUSZYŃSKA
/ POLSKI TEATR TAŃCA
Obiecana Ziemia Obiecana
MTP, hala nr 2
(70’), 15 PLN
pl / eng

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces III
Stara Rzeźnia
(30’), wstęp wolny / free admission
bez słów / without words

TEATR / THEATRE

AKCJA MIEJSKA / CITY ACTION

19:00

124

ATMAN, GROSZYŃSKA, JAKIMIAK
/ SCENA ROBOCZA
Władca much
Scena Robocza
(60’), 15 PLN
pl /eng

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

22

56

ALICE JOANA GONÇALVES
The Foxes
CK Zamek
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

LI RAN
Individual and Collective, Garden
and Wilderness
Stara Rzeźnia
(90’), wstęp wolny / free admission
eng / pl

GRZEGORZ KALICIAK
Raporty z polskich misji
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / free admission
pl

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

STUDIO SZTUKI KOBALT
Słownik wolności
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / free admission

20:30

SPOTKANIE / MEETING

89

15:00

TEATR / THEATRE

87

FILM

68

JAN JELIŃSKI
Prom-1
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / free admission
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

19:00
ARMY OF LOVE
Rekrutacja
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / free admission
pl / eng

CZYTANIE PERFORMATYWNE / PERFORMATIVE READING

55

14:00

PERFORMANS / PERFORMANCE

90

GRUPA SPROSTOWANIE
Sprostowanie 2.0 / Obce ciało I
pl. Wolności
(60’), bezpłatne wejściówki
/ free admission passes
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

14:00

17:00

21:00

103

KORONA POZNANIA
PGK Centrum, ul. Marcelińska 90
(120’), wejście co 30 minut dla 20 osób
/ entrance every 30 min. for 20 people
bezpłatne wejściówki / free admission passes
pl

56
TEATR / THEATRE

TEATR / THEATRE

19:00

102

STREFA WOLNOSŁOWA
Zwierzęta
Scena Wspólna
(60’), bezpłatne wejściówki
/ free admission passes
pl

23



21:30
SZYMON KACZMAREK
/ TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE
Kalifornia nieśmiertelni
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / free admission
pl

117

24 / 06 PONIEDZIAŁEK / MONDAY

25 / 06
WTOREK / TUESDAY

WYKŁAD PERFORMATYWNY / PERFORMATIVE LECTURE

22:30

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

90

GRUPA SPROSTOWANIE
Sprostowanie 2.0 / Obce ciało II
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / free admission
pl

10:00

TANIEC / DANCE

124

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
(8h 30') wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

23:00

132

CINEMAXIMILIAAN
Screaming in Silence
Transit
Letter from Brussels
Undocumented Love
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / free admission
eng / pl

10:00

10:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00
DONGURALESKO, BONK
Rap. Ani słowa bez nas
(4 h), zapisy / registration
pl

102



DLA DZIECI / FOR CHILDREN

154

POTWORKI
Kamera – akcja – pokój
pl. Wolności 6
(4 h 30’), zapisy / registration
pl

149

MARTA WYDMUCH
Żyć w pokoju to nie tylko żyć w swoich
czterech ścianach
pl. Wolności
(90’), zapisy / registration
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

14:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

11:00

97

TYNA
Tools for Peace: Gest odwróconego palca
pl. Wolności
(180’), zapisy / registration
pl

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / free admission
bez słów / without words
WARSZTATY / WORKSHOPS

14:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

24

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / free admission
pl

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

WARSZTATY / WORKSHOPS

STEREO 48
Breakdance. Space for Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

11:00

11:00

KAROLINA CZARNECKA
Peace & Song
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

10:00

143

RIVCA RUBIN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Alternatywna Akademia Tańca.
Upwording Your World
Studio Słodownia +1
(5 h), zapisy / registration
eng

WARSZTATY / WORKSHOPS

FILM

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

10:00

25



GRUPA SPROSTOWANIE
Mir. Warsztaty propokojowe
z Magdaleną Chustecką
pl. Wolności 6
(4 h), zapisy / registration
pl

89

25 / 06 WTOREK / TUESDAY

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

15:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

150

LABORATORIUM SZTUKI I DZIEDZICTWA
„INSPEKT”
Operujemy bezbronną pokrzywę
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration

17:00

FILM

97

PAWEŁ ŚWIERCZEK
Tools for Peace: Jestem: warsztaty
z bezbronności
pl. Wolności 6
(180’), zapisy / registration
pl

18:00

PRISCILA REZENDE
Nau frágil
ul. św. Marcin, przy hotelu Altus
(180’), wstęp wolny / free admission
bez słów / without words

139

QUATRO / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Durational Rope
Studio Słodownia +3
(180’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

WARSZTATY / WORKSHOPS

58

BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
Scena Robocza
(180’), zapisy / registration
pt / pl

17:00

19:00

69

PIOTR ANDRUSIECZKO, WOJCIECH
JAGIELSKI, MARIA WIERNIKOWSKA
Forum: Turyści masakry
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / free admission
pl



103

KORONA POZNANIA
Okrąglak, ul. Mielżyńskiego 17
(120’), wejście co 30 minut dla 20 osób
/ entrance every 30 min for 20 people
bezpłatne wejściówki / free admission passes
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

21:00

SPACER PERFORMATYWNY / PERFORMATIVE WALK

SPOTKANIE / MEETING

26

21:00

TANIEC / DANCE

91

GRUPA SPROSTOWANIE
Sprostowanie 3.0 / Naturokultura
pl. Wolności
(60’), bezpłatne wejściówki
/ free admission passes
pl

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces II
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / free admission
pl
MUZYKA / MUSIC

21:30
TEATR / THEATRE

19:00
ATMAN, GROSZYŃSKA, JAKIMIAK
/ SCENA ROBOCZA
Władca much
Scena Robocza
(60’), 15 PLN
pl / eng

124

133

SZTYLETY
Plugawe oko poety
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / free admission
pl

27



23:00
ROBERTO MINERVINI
Co zrobisz, gdy świat stanie w ogniu?
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / free admission
eng / pl

AKCJA MIEJSKA / CITY ACTION

57

16:00

61

SÉRGIO AFONSO
Do outro lado do mundo
Stara Rzeźnia
(60’), wstęp wolny / free admission
pt / eng / pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

16:00

FILM

21:00

91

26 / 06
ŚRODA / WEDNESDAY

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

10:00

TANIEC / DANCE

124

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
(8h 30') wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

10:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

143

RIVCA RUBIN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Alternatywna Akademia Tańca.
Upwording Your World
Studio Słodownia +1
(5 h), zapisy / registration
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / free admission
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00

102

STEREO 48
Breakdance. Space for Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng
WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00
DONGURALESKO, BONK
Rap. Ani słowa bez nas
(4 h), zapisy / registration
pl

154

POTWORKI
Kamera – akcja – pokój
pl. Wolności 6
(4,5 h), zapisy / registration
pl

11:00

83

TYNA
Tools for Peace: Gest odwróconego palca
pl. Wolności
(180’), zapisy
pl



103

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

89

16:30

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces II
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny
pl

GRUPA SPROSTOWANIE
Mir. Warsztaty propokojowe
z Magdaleną Chustecką
pl. Wolności 6
(4 h), zapisy / registration
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

17:00

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

15:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

11:00

16:00
KRYSTYNA JĘDRZEJEWSKA-SZMEK
Sanatorium. HD Live Nature Streaming
Stadion im. E. Szyca
(120'), wstęp wolny
bez słów / without words

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny
bez słów / without words

14:00

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

58

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

55

WARSZTATY / WORKSHOPS

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

16:00
BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
Scena Robocza
(180’), zapisy / registration
pt / pl

SZTUKI WIZUALNE

WARSZTATY FILMOWE DLA DZIECI
/ FILM WORKSHOPS FOR CHILDREN

10:00

WARSZTAT / WORKSHOPS

83

14:00

KAROLINA CZARNECKA
Peace & Song
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

28

11:00

97

150

STUDIO SZTUKI KOBALT
Organizm, który ciągle rośnie
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free

97

PAWEŁ ŚWIERCZEK
Tools for Peace: Jestem: warsztaty
z bezbronności
pl. Wolności 6
(180’),
CZYTANIE PERFORMATYWNE / PERFORMATIVE READING

17:00
JACEK JABRZYK
Neuromancer
pl. Wolności
(30’), wstęp wolności
pl

29



70

26 / 06 ŚRODA / WEDNESDAY

27 / 06
CZWARTEK / THURSDAY

SPOTKANIE / MEETING

TEATR / THEATRE

17:30

70

GEN. JAROSŁAW STRÓŻYK, ŁUKASZ
KAMIEŃSKI, AGATA KAŹMIERSKA
Forum: Wojny przyszłości
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny

TANIEC / DANCE

125

BA-KU TEATR / BARAK KULTURY
Kiedy będę duży
Barak Kultury
(45’), 15 PLN
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

18:00

20:00

ANNA SIEKIERSKA
Sanatorium
Stadion im. E. Szyca
(90’), zapisy / registration
pl / eng

SOFIA DIAS & VÍTOR RORIZ
/ STARY BROWAR NOWY TANIEC
Out of Any Present
Studio Słodownia +3
(90’), 15 PLN
eng

20:30

ASBO AIRLONES, KUBA MATUSZCZAK
/ PAWILON
2001
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny
pl

61

TEATR / THEATRE

NÁSTIO MOSQUITO
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.My.Gig
Dragon
(60’), 15 PLN
eng

30



10:00

157

SANTIAGO CAICEDO
Virus Tropical
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny
es / pl

TANIEC / DANCE

21:00

126

BRUNO DUARTE & COMPANHIA
DE DANÇA DE ALMADA
/ POLSKI TEATR TAŃCA
Fobos
MTP, hala nr 2
15 PLN
bez słów / without words

KAROLINA CZARNECKA
Peace & Song
(6 h), zapisy / registration
pl / eng
WARSZTATY / WORKSHOPS

FILM

23:00

MÁRIO FRANDIQUE BASTOS
Independência
Stara Rzeźnia
(110’), wstęp wolny
pt / eng / pl

59

10:00
157

FILM

21:00

US THE SOCIETY
Zachowaj (s)pokój / dyskusja
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny
pl

124

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
(8h 30') wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

TEATR / THEATRE

21:30

LISBETH GRUWEZ
It’s going to get worse and worse
and worse, my friend
CK Zamek
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

93

10:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

58

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOLS BOX

19:00

139

TANIEC / DANCE

103

19:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

21:00

102

STEREO 48
Breakdance. Space for Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng
WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00
DONGURALESKO, BONK
Rap. Ani słowa bez nas
(4 h), zapisy / registration
pl
TANIEC / DANCE

10:00
RIVCA RUBIN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Alternatywna Akademia Tańca.
Upwording Your World
Studio Słodownia +1
(5 h), zapisy / registration
eng

31



143

27 / 06

CZWARTEK / THURSDAY

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

10:00

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

154

POTWORKI
Kamera – akcja – pokój
pl. Wolności 6
(4 h 30’), zapisy / registration
pl

15:00

SPOTKANIE / MEETING

151

TANIEC / DANCE

17:30

71

AGNIESZKA DUBILEWICZ,
ANIELA KOKOSZA
Pomiędzy tobą a mną
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

MICHAŁ LIPSZYC, JAMES OMOLO,
WERONIKA SZCZAWIŃSKA
Postkolonializm. Wojna światów
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

TANIEC / DANCE

TANIEC / DANCE

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

16:00

58

BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
Scena Robocza
(180’), zapisy / registration
pt / pl

19:00

18:00

140

QUATRO / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Thisentanglement
Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru
(120’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

17:00			

WARSZTATY / WORKSHOPS

97

TYNA
Tools for Peace: Gest odwróconego palca
pl. Wolności
(180’), zapisy / registration
pl

111

19:00

WARSZTATY / WORKSHOPS

18:00

BARBARA PRĄDZYŃSKA
Mapa społeczna: Wilda
pomnik Ofiar Obozu Pracy dla Żydów
w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 51
(150’), bezpłatne wejściówki
/ free admission passes
pl

83

JASMINA METWALY, SALMA SAID
Play of Resistance: filmowa gra terenowa
pl. Wolności 6
(180’), bezpłatne wejściówki
/ free admission passes
pl / eng

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

32



CZYTANIE PERFORMATYWNE / PERFORMATIVE READING

17:00

19:00

WERONIKA SZCZAWIŃSKA
Babcia 19 i sowiecki sekret
pl. Wolności
(30’), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

71

18:30

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces III
MTP, hala nr 1
(30’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

33



97

PAWEŁ ŚWIERCZEK
Tools for Peace: Jestem
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl
TEATR / THEATRE

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

93

MŁODA KULTURA
Młoda kultura pokoju: wernisaż
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl
PERFORMANS / PERFORMANCE

SPACER PERFORMATYWNY / PERFORMATIVE WALK

11:00

58

BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
ul. Półwiejska
(90’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

18:30

59

NÁSTIO MOSQUITO
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.My.Gig
Pod Minogą
(60’), 15 PLN
eng

27 / 06

CZWARTEK / THURSDAY

28 / 06
PIĄTEK / FRIDAY

TEATR / THEATRE

FILM

19:00

114

MACIEJ PODSTAWNY
/ TEATR IM. S. ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
Hańba
MTP, hala nr1
(120’), 15 PLN
pl / eng
MUZYKA / MUSIC

19:30

111

DUEL TOP
Biesiada na ROD-zie
ROD im. T. Kościuszki, ul. Dolna Wilda 91
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

MŁODA KULTURA
Młoda kultura pokoju: koncert
pl. Wolności
(45’), wstęp wolny / admission free
pl

34

23:00

58



118

KLAUDIA HARTUNG-WÓJCIAK
/ TEATR BAGATELA
Szukając Romea
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

10:00

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

124

SILENT DISCO
DJ Elvira, Bromance, Młoda Kultura
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

10:00

KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman
Galeria Czubek
(8h 30') wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

POTWORKI
Kamera – akcja – pokój
pl. Wolności 6
(4 h 30’), zapisy / registration
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

ROZGRZEWKA / WARM-UP

10:00

11:00

KAROLINA CZARNECKA
Peace & Song
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

ANKA UGORSKA, NAMASTE YOGA
Joga
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

154

WARSZTATY / WORKSHOPS

10:00

102

135

TANIEC / DANCE

10:00

143

RIVCA RUBIN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Alternatywna Akademia Tańca.
Upwording Your World
Studio Słodownia +1
(5 h), zapisy / registration
eng

35



SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

STEREO 48
Breakdance. Space for Expression
(6 h), zapisy / registration
pl / eng

MUZYKA / MUSIC

TANIEC / DANCE

LISBETH GRUWEZ
It’s going to get worse and worse
and worse, my friend
CK Zamek
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

ERY CLAVER, GRETEL MARÍN
Lúcia no céu com semáforos
ERY CLAVER, GRETEL MARÍN
Há um zumbido, há um mosquito, são dois
KILUANJI KIA HENDA
Havemos de voltar
Stara Rzeźnia
(60’), wstęp wolny / admission free
pt / eng / pl

21:30

93

20:30

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

62

TEATR / THEATRE

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

20:00

21:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00
858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

83

28 / 06 PIĄTEK / FRIDAY

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

11:00

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

151

STAGE OF ARTS
O pokoju dźwięków kilka
pl. Wolności
(90’), zapisy / registration
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

152

MICHAŁ JONIEC, DOMINKA SZELĄŻEK
Międzygalaktyczna orkiestra hałasu dla Ziemi
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

12:00

15:00

18:00

TEATR / THEATRE

83

JASMINA METWALY, SALMA SAID
Film of Resistance / warsztaty z filmowania
w trakcie rewolucji
pl. Wolności 6
(180’), bezpłatne wejściówki
pl / eng

STAGE OF ARTS
O pokoju dźwięków kilka
pl. Wolności
(90’), zapisy / registration
pl

104

MARTA JALOWSKA
Tools for Peace: Interwał pokoju
Dzwon Pokoju i Przyjaźni, park Cytadela
(30’), wstęp wolny / admission free
pl

SPOTKANIE / MEETING

76

19:00

MUZYKA, TANIEC / MUSIC, DANCE

17:00

69

20:00

TANIEC / DANCE

MAŁGORZATA DRUCIAREK, ELŻBIETA
KOROLCZUK, MAGDALENA MALINOWSKA
Forum: Państwo kobiet
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

18:30

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

TEATR / THEATRE

58

BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

105

KAROLINA CZARNECKA, DONGURALESKO,
STEREO 48, UCZESTNICY WARSZTATÓW
Peace for Homework
pomnik Armii Poznań, ul. Księcia Józefa
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

WARSZTATY / WORKSHOPS

12:00

17:30

DONGURALESKO, BONK
Rap. Ani słowa bez nas
(4 h), zapisy / registration
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

12:00

98

BEATA SOSNOWSKA
Tools for Peace: Dlaczego?
Rysowanie za opowiadanie
pl. Wolności
(6 h), wstęp wolny
pl

36



126

KOLEKTYW CZYN SPOŁECZNY:
KATARZYNA RÓŻNIAK, TYTUS SZABELSKI
Park 1963–2019: wernisaż
os. Pod Lipami 6
(45’), wstęp wolny / admission free
pl

WOJCIECH WIŃSKI / REPUBLIKA SZTUKI
TŁUSTA LANGUSTA
Zryw
Republika Sztuki Tłusta Langusta
(60'), 15 PLN
pl / eng

TANIEC / DANCE

TEATR / THEATRE

18:00

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

TANIEC / DANCE

19:00

20:30

59

RADOUAN MRIZIGA
55
Dom Studencki Hanka
(45’), 15 PLN
bez słów / without words
TEATR / THEATRE

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

14:00

104

CHIARA BERSANI / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Gentle Unicorn
Studio Słodownia +3
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

140

20:30

19:00

114

MACIEJ PODSTAWNY
/ TEATR IM. S. ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
Hańba
MTP, hala nr1
(120’), 15 PLN
pl / eng

37



MIKE URBANIAK / SCENA ROBOCZA
Michaś
Scena Robocza
15 PLN
pl / eng

127

28 / 06 PIĄTEK / FRIDAY

29 / 06
SOBOTA / SATURDAY

FILM

TEATR / THEATRE

21:00

63

POCAS PASCOAL
Por aqui tudo bem
Stara Rzeźnia
(90’), wstęp wolny / admission free
pt / eng / pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

21:30

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces IV
CK Zamek
(30’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words
MUZYKA / MUSIC

21:30

133

POLPO MOTEL GRA GAWĘDĘ
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

38



11:00

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

94

NÁSTIO MOSQUITO
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.My.Gig
CK Zamek
(60’), 15 PLN
eng

KOLEKTYW
Pokój zaczyna się w każdym z nas: medytacja
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

MUZYKA / MUSIC

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

23:00

135

SILENT DISCO
Monster (Oramics / LOW Kollektiv, Poznań)
Olivia Radar (Oramics / We Are Radar, Kraków)
DJ Mały Blancik (Przytyk Sympatii / Radio Luz,
Wrocław)
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

11:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

12:00

94

KOLEKTYW
Pokój zaczyna się w każdym z nas:
tworzenie kolektywnego instrumentu
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

12:00

97

TYNA
Tools for Peace: Gest odwróconego palca
pl. Wolności
(4 h), wstęp wolny
pl
SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

127

ANTYKABARET BARBARZYŃCY.PL
/ BARAK KULTURY
Rezerwat
Barak Kultury
(70’), 15 PLN
pl

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

59

12:00

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

TEATR / THEATRE

21:30

22:30

83

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl
DLA DZIECI / FOR CHILDREN

12:00

39

WARSZTATY KULINARNE / CULINARY WORKSHOPS

147

MAJA BRZOZOWSKA
Lektury nieobowiązkowe i sztuka pokoju
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny
pl



98

BEATA SOSNOWSKA
Tools for Peace: Dlaczego?
Rysowanie za opowiadanie
pl. Wolności
(6 h), wstęp wolny
pl

12:00
JASMINA METWALY
Kuchnia z widokiem na pokój
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration
pl

86

29 / 06 SOBOTA / SATURDAY

HAPPENING

SPOTKANIE / MEETING

13:30

94

JULIA CZAPLEJEWICZ, EMILIA
HEJMANOWSKA, PIOTR JANKIEWICZ,
MARCIN MIELCAREK, MARTYNA STARK
Przedpokój
pl. Wolności
(20’), wstęp wolny / admission free
pl

16:00
JASMINA METWALY, SALMA SAID
Czym jest archiwum 858?
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny
pl / eng

16:00
14:00

55

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl
Pawilon
(6 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words
SPOTKANIE / MEETING

14:00

72

NÁSTIO MOSQUITO
Spotkanie z kuratorem Idiomu
„Armia jednostki”
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
eng / pl

18:00

141

141

ANNE JUREN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Fantasmical Anatomy Lessons
/ The Tongue, desire for language
Studio Słodownia +1
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

126

TANIEC / DANCE

19:00

TEATR / THEATRE

18:00

114

MACIEJ PODSTAWNY
/ TEATR IM. S. ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
Hańba
MTP, hala nr 1
(120’), 15 PLN
pl / eng

142

MEG FOLEY, MARIA STOKŁOSA
/ STARY BROWAR NOWY TANIEC
Action Is Primary / Wychodząc od działania
Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru
(120’), 15 PLN
bez słów / without words
MUZYKA / MUSIC

SPOTKANIE / MEETING

17:00

19:00
WOJCIECH WIŃSKI / REPUBLIKA SZTUKI
TŁUSTA LANGUSTA
Zryw
Republika Sztuki Tłusta Langusta
(60’), 15 PLN
pl / eng

ANNE JUREN / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Fantasmical Anatomy Lessons
/ The Body, desire for symmetry
Studio Słodownia +1
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

TANIEC / DANCE

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

TEATR / THEATRE

TANIEC / DANCE

83

72

19:00

TEATR / THEATRE

18:00

ANDRZEJ LEDER
Forum: Kultura wojny w czasie pokoju
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

127

MIKE URBANIAK / SCENA ROBOCZA
Michaś
Scena Robocza
15 PLN
pl / eng

98, 134

CAFÉ-CHANTANT
KOLEKTYW ŁASKI
Nowy śpiewnik patriotyczny
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

TANIEC / DANCE
WARSZTATY FAMILIJNE / WORKSHOPS FOR FAMILY

15:00

152

BRZART
Waga człowieka
pl. Wolności
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

40



17:00
BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice
katedra, Ostrów Tumski
(90’), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

58

HAPPENING

AKCJA MIEJSKA / CITY ACTION

18:30

94

JULIA CZAPLEJEWICZ, EMILIA
HEJMANOWSKA, PIOTR JANKIEWICZ,
MARCIN MIELCAREK, MARTYNA STARK
Przedpokój
pl. Wolności
(20’), wstęp wolny / admission free
pl

41



20:00

103

KORONA POZNANIA
Kopiec Wolności, ul. Wiankowa 2
(120’), wejście co 30 minut dla 20 osób
/ entrance every 30 min. for 20 people
bezpłatne wejściówki / free admission passes
pl

29 / 06 SOBOTA / SATURDAY

30 / 06
NIEDZIELA / SUNDAY

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

20:00

MUZYKA / MUSIC

56

KELLY SCHACHT
Conversation Pieces II
Dom Studencki Hanka
(30’), wstęp wolny / admission free
pl
TANIEC / DANCE

20:30

59

RADOUAN MRIZIGA
55
Dom Studencki Hanka
(45’), 15 PLN
bez słów / without words

MATEUSZ HOLAK, ANDRZEJ DONARSKI,
MARTA MAZUREK, DONGURALESKO,
JUSTYNA SZAFRAN, EMOSE KATARZYNA
UHUNMWANGHO, ORKIESTRA
COLLEGIUM F POD BATUTĄ MARCINA
SOMPOLIŃSKIEGO
Operetta! Żyjesz w Matrixie
ul. Skośna (nowa siedziba Teatru Muzycznego)
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

23:00

64

MAWETE PACIÊNCIA
Rastos de sangue
Stara Rzeźnia
(90’), wstęp wolny
pt / eng / pl

SILENT DISCO Z NOS
pl. Wolności
(5 h), wstęp wolny / admission free
bez słów / without words

135

ROZGRZEWKA / WARM-UP

MUZYKA / MUSIC

11:00

12:00

HINATEA VANNES
Ori Tahiti
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

GIORGI BEŻUASZWILI, DAWID DĄBROWSKI,
OSTAP MAŃKO, MANDAR S. PURANDARE,
VIKTORIA ZYBINA
Partytura dla pokoju
amfiteatr w parku Cytadela
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

83

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ,
KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Rozbrojenia Kultury
i Zniesienia Wojny im. Jozefa Rotblata
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

12:00

98

BEATA SOSNOWSKA
Tools for Peace: Dlaczego?
Rysowanie za opowiadanie
pl. Wolności
(6 h), wstęp wolny / admission free
pl

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

11:00

83

DLA DZIECI / FOR CHILDREN

42

43

12:00



86

ALBARAA ALANESI, PAULINA KUNTZE
Kuchnia z widokiem na pokój
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration
pl

153

TEATR ŻÓŁTODZIÓB
Skarb
(40’), wstęp wolny / admission free
pl

WARSZTATY KULINARNE / CULINARY WORKSHOPS

12:00

128

JACEK PRZYBYŁOWICZ
/ POLSKI TEATR TAŃCA
45
MTP, hala nr 2
15 PLN
bez słów / without words



106

SZTUKI WIZUALNE / VISUAL ARTS

858
Archive of Resistance
pl. Wolności
(10 h), wstęp wolny / admission free
pl

TANIEC / DANCE

21:00

134

MUZYKA / MUSIC

FILM

21:00

21:00

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

13:30
W KAŻDYM DOSTRZEC CZŁOWIEKA
Budujmy pokój, burząc mury:
warsztaty dla dzieci
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

95

30 / 06 NIEDZIELA / SUNDAY

WARSZTATY FAMILIJNE / FAMILY WORKSHOPS

15:00

BIEG / RUN

153

ZOFIA MAŁKOWICZ
Kuchnia, żołądek, serce, rozum, wyobraźnia!
pl. Wolności
(120’), zapisy / registration
pl

18:00

TEATR / THEATRE

105

KILOMETRY DLA OBOZU MORIA,
NIGHT RUNNERS
Bieg dla pokoju
park Cytadela
(40’), zapisy / registration
pl

FILM

95

W KAŻDYM DOSTRZEC CZŁOWIEKA
Budujmy pokój, burząc mury / performans
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

73

JANINA OCHOJSKA
Forum: Kobieta na wojnie
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl

44



GIORGI BEŻUASZWILI, DAWID DĄBROWSKI,
OSTAP MAŃKO, MANDAR S. PURANDARE,
VIKTORIA ZYBINA
Partytura dla pokoju
Amfiteatr w parku Cytadela
(120’), wstęp wolny / admission free
pl

19:00

143

PAWEŁ SAKOWICZ / STARY BROWAR
NOWY TANIEC
Masakra
Studio Słodownia +3
(60’), 15 PLN
bez słów / without words

106

95

BARBET SCHROEDER
Wielebny W.
pl. Wolności
(100’), wstęp wolny / admission free
eng / pl

SPOTKANIE / MEETING

TANIEC / DANCE

18:00

23:00

MUZYKA / MUSIC

19:00

SPOTKANIE / MEETING

17:00

118

MAGDA SZPECHT, WERONIKA PELCZYŃSKA
Dziś są moje urodziny
pl. Wolności
(60’), wstęp wolny / admission free
pl

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK / PEACE TOOL BOX

15:30

21:30

158

PAWILON
Jak stworzyć jutro?
pl. Wolności
(90’), wstęp wolny / admission free
pl
FILM

21:00

64

MARIA JOÃO GANGA
Na Cidade Vazia
Stara Rzeźnia
(90'), wstęp wolny / admission free
pt / eng / pl

45
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WSTĘP
/ INTRODUCTION

WSTĘP / INTRODUCTION

29. Malta Festival Poznań odbywa się
w szczególnym czasie, kiedy świat
wokół nas – zarówno ten bliski, lokalny,
jak i rzeczywistość globalna, rozpada
się na wiele nieprzystających do siebie
narracji i obrazów. Choć jako Europejczycy, mieszkańcy demokratycznych
krajów, przywykliśmy sądzić, że żyjemy
w najbardziej pokojowych czasach od
zakończenia II wojny światowej, konflikt
wyznacza dynamikę naszego życia, relacji społecznych, możliwości. To właśnie
konflikt, napięcie między dwoma stanami
– wojny i pokoju – jest ramą programową
tegorocznej edycji Malty.
Malta to wyjątkowe spotkanie artystów, intelektualistów, osób o różnych
poglądach, którzy dzielą się wiedzą,
doświadczeniem, tym, (w) czym żyją.
Widzowie są tutaj nie tylko uczestnikami, lecz także współtwórcami.
Dlatego podczas 10 festiwalowych
dni prezentacje międzynarodowego
Idiomu „Armia jednostki”, którego
kuratorem jest Nástio Mosquito,
będą się przeplatać z programem społeczno-artystycznym Generatora Malta,
spektaklami plenerowymi i premierami
teatralnymi (w tym Hańbą na podstawie
powieści Johna Maxwella Coetzeego,
w koprodukcji z Teatrem im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach), programem
tanecznym Art Stations Foundation,
projekcjami filmowymi, dyskusjami
i koncertami. Ta różnorodność i ogólna
dostępność wydarzeń festiwalowych
jest specyfiką Malty i stwarza możliwość wielu spotkań – na przecięciu
dyscyplin, form i oczekiwań.

48
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wstęp / introduction

The 29th Malta Festival Poznań
is taking place at an unusual time
when the world around us, both in
a global and local sense, is breaking down into many incompatible
narratives and images. As Europeans, residents of democratic
countries, we have become used
to the idea that we are living in the
most peaceful times since World
War II. What we tend to forget is
that conflict is what determines
the dynamics of our lives, our relationships within society and our
opportunities. This why conflict,
a tension between two states:
war and peace, informs the Malta
programme this year.
The Malta Festival is a unique
meeting place for artists and
intellectuals, people of diverse
worldviews, who share their
knowledge, experience, passions
and circumstances. Moreover, the
Festival audience is not merely
a participant, but also a cocreator.
For this reason, the ten Festival
days will be an amalgam of various
projects: the Army of the Individual
Idiom (curated by Nástio Mosquito), the community art programme
Generator Malta, outdoor performances and theatre premieres
(including Hańba, based on John
Maxwell Coetzee’s novel Disgrace, coproduced by the Stefan
Żeromski Theatre in Kielce), and
the Art Stations Foundation dance
programme. All this will be accompanied by film shows, discussions
and concerts. The diversity and
general accessibility of the events
is what gives Malta its special
character and provides abundant

Chcemy, żeby festiwal, kreując w codzienności pole o szczególnej grawitacji,
uaktywniał w nas refleksję nad tym, jak
możemy uczestniczyć w rzeczywistości, co nas w niej obchodzi, a czego nie
dostrzegamy, otwierał nas na różne
spojrzenia, narracje i wrażliwości. Sceną
dla Malty jest miasto – wraz z jego architekturą, przestrzenią publiczną, a także
sprawami, którymi żyją mieszkańcy.
Dlatego w różnorodnych sekcjach
programu będziemy obecni na scenach
i w galeriach, w dzielnicach pozostających na uboczu życia kulturalnego,
w parkach i na skwerach, wreszcie
– w sercu Malty, które bije na pl. Wolności, w samym centrum miasta.
Do zobaczenia w Poznaniu!

opportunities to meet at the intersection of various disciplines, forms
and expectations.
By creating a special gravity field
in our everyday lives, we want the
Malta Festival to trigger reflection
on how we can take part in our
reality, on how we care about it
and on what we do not notice. We
want the Festival to open us up to
a variety of viewpoints, narratives
and different types of sensitivity.
The Festival stage is the city, with
its architecture and public space,
as well as the matters that are
important to the residents. Hence,
within the various programme sections we will be present on stages
and in galleries, in neighbourhoods
that remain on the margins of
cultural life, in parks and squares,
and also in the heart of the Festival
which beats on Liberty Square,
in the very centre of Poznań.
See you in Poznań!

MICHAŁ MERCZYŃSKI
dyrektor Malta Festival Poznań
/ director of Malta Festival Poznań
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Kelly Schacht
SANDRINA ROSSEEL

IDIOM:
ARMIA JEDNOSTKI
/ ARMY OF THE
INDIVIDUAL

Program
performatywny
/ Performative
programme
PROGRAM PERFORMATYWNY /
PERFORMATIVE PROGRAMME

THE DUST BOWL
Vic Pereiró

sztuki wizualne / visual arts

22–29.06, 14:00 (360’) / Pawilon
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Vic Pereiró obecnie mieszka i pracuje
na Południu. Jest honorowym członkiem
pokolenia odpowiedzialnego za wynalezienie cmentarza nieszykanowanych
marzeń. The Dust Bowl opowiada o tym,
jak trudno jest człowiekowi nadal istnieć,
i o wyzwaniu, jakim jest wyginięcie przez
samozniszczenie. Pereiró proponuje, aby
człowiek stawił czoła tej sytuacji przez
radykalną zmianę, kolejny ewolucyjny
krok adaptacyjny. Samotransformację
jednostki w nowe JA, aby skonstruować
MY, które tworzy zrównoważone BYĆ.
Nowy społeczny model współistnienia.

WAGINOKRACJA
Nástio Mosquito

Vic Pereiró currently lives and
works in the South. An honorary
member of the generation responsible for the invention of the cemetery
of non-persecuted dreams. The Dust
Bowl talks about the difficulty of the
human being in continuing to exist
and the challenge of extinction by
self-destruction. I suggest: That
the human being confronts the
situation via radical change; the
next evolutionary step of adaptation.
Self-transformation of the individual
into a new ME to construct a WE
that makes a sustainable BE; a new
social model of cohabitation.
sztuki wizualne / visual arts

22.06, 20:00 (90') / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI / LANGUAGE: POLISH, ENGLISH

Zanim coś, co nazywamy tożsamością, pojawi się na powierzchni, zanim
zaczniemy być definiowani przez zewnętrzne okoliczności, takie jak miejsce
urodzenia, istnieje etap wcześniejszy:
akt narodzin. To etap godności, w którym
w równym stopniu uczestniczą wszystkie istoty ludzkie. Do niego właśnie
– w imię rozumnych, inkluzywnych i konsekwentnych punktów wyjścia – odnosi
się Mosquito. Waginokracja jest żywą
ilustracją konceptu będącego rezultatem
połączenia idei „równość” i „demokracja”.
Audiowizualny kolaż jest hołdem oddanym ludzkiej godności.
54

Program performatywny / Performative programme
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Vaginocracy. Before any identity
comes to the surface and we start
to be defined by external circumstances, like ‘what is one’s birth
place’, there is a dignity, a stage
which is given equally to all human beings who come into this
world; the act of birth. This is what
Nástio wants to edify in favor of
sober, inclusive and consistent
departure points. Vaginocracy is
a vivid illustration of a concept
that is a result of merging ‘equality’
and ‘democracy’ as intended. The
audiovisual collage will be a homage to human dignity.

Program performatywny / Performative programme

THE CONVERSATION PIECES
Kelly Schacht

sztuki wizualne / visual arts

22.06, 19:30 (30’) / Stara Rzeźnia
23.06, 16:30 (30’) / pl. Wolności
24.06, 18:30 (30’) / Stara Rzeźnia
25.06, 21:00 (30’) / pl. Wolności
26.06, 20:00 (30’) / CK Zamek
27.06, 18:30 (30’) / MTP, hala nr 1
28.06, 21:30 (30’) / CK Zamek
29.06, 20:00 (30’) / Dom Studencki Hanka

film

24.06, 19:00 (90’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI I ANGIELSKI / LANGUAGE: POLISH AND ENGLISH

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Kelly Schacht gra pojęciami autorstwa
i oryginalności. Fragmenty konwersacji
znajdują się w pewnym sensie nie
na swoim miejscu. Artystkę interesuje
to, co oznacza bycie publicznym, mnogim,
bycie społecznością, wspólnotą, niezależnie od tego, czy kategorie te są z sobą
połączone, czy nie. Słowo „publiczny”
odwołuje się tutaj bezpośrednio do czynności mówienia, które zmierza ku sferze
politycznej (staje się publiczne).

INDIVIDUAL AND COLLECTIVE.
GARDEN AND WILDERNESS
Li Ran

Kelly Schacht plays with the notions
of ‘authorship’ and ‘originality’ in her
work. According to the artist, the
conversation pieces are somewhat
out of place. She is interested in
what it means to be public, plural, in
community, togetherness whether
they are connected or not. She
understands the word ‘public’ as
a direct reference to the act of
speech and speaking which goes
towards a political sphere (becoming public).

„Nazywam się Li Ran. Jestem artystą.
Urodziłem się w Chinach. Mieszkam
w Szanghaju. Miejsce, w którym mieszkałem wcześniej, ciągle zanurza się
w przeszłości, odnosząc się do rozłamu,
a my – po takim rozstaniu – musimy
mierzyć się z tradycją kulturową, idąc
jednocześnie do przodu wśród opozycji
tego, co globalne i lokalne”.

“My name is Li Ran, I’m an artist,
I was born in China. And live in
Shanghai. The place where I lived
was always immersed in the context
of a split. We need to deal with the
cultural tradition and after that it is
already broken. At the same time,
we have to confront the contradiction between globalization and the
local. This time I will show several
of my video works in Poznan, and to
share how I worked on that basis”.

NAU FRÁGIL
Priscila Rezende

sztuki wizualne / visual arts

25.06, 16:00 (180’) / ul. św. Marcin 40

THE FOXES
Alice Joana Gonçalves

teatr / theatre

23.06, 20:00; 24.06, 20:30 (45’) / CK Zamek
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

The Foxes to remake spektaklu The Hunting. Łączy je to, że zgłębiają ideę przeszłości i jej kontynuacji jako ciała, które
między 2013 a 2018 r. – datami realizacji
obu projektów – nigdy się nie zatrzymało.
Punktem wyjścia jest założenie, że jest
ono materią kształtującą się i kształtowaną w czasie i przestrzeni przez następujące po sobie posągi – ucieleśnienia.
Odsłania to jego kruchość, która staje się
kluczowym elementem spektaklu.
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The Foxes (2018) is part of the
remake of the performance The
Hunting (2013). It explores the
question of the past and its continuation in time, as a body that
never stopped, but that shaped
itself until the year 2018. Starting
from the premise of exploring the
body as a matter that shapes and
is shaped throughout space and
time, the succession of the various sculptures through the body
impels us to its fragility.

Program performatywny / Performative programme

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW/ WITHOUT WORDS

„Moje ciało i istnienie to nieuchronne
nośniki niezliczonych znaków – wielu
z nich wleczonych wbrew własnej woli.
Dźwiganie tych znaków sprawia, że owo
istnienie jest doświadczeniem nieustannej re-akcji. Chcę i potrzebuję dzielić się
tym istnieniem takim, jakie jest. Interesuje mnie badanie relacji przynależności
i braku przynależności, procesów wykluczenia – narzuconych lub nie, skategoryzowanych ciał – dryfujących lub nie.
Moje ciało będzie spontanicznie dostępne, aby odzwierciedlić publiczności, jakie
ciała akceptujemy, a jakie nie”.
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“My body and existence are inevitable vectors of countless signs,
many of them carried against its
own choice. Carrying these signs
makes this existence an experience of ongoing re-action. I want
to share this existence as it is. Like
a body that carries within itself
visible geographical and historical
demarcations, I am interested in
investigating relations of belonging and not belonging, processes
of exclusion, forced or not, categorized bodies, adrift or not. My
body will be spontaneously available to reflect to the public which
bodies we welcome or deny”.
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THE VOICE OF THE VOICE
IN THE VOICE
Benjamin Abras

taniec, warsztaty / dance, workshop

25–27.06, 16:00 (180’) / Scena Robocza
27.06, 18:30 (90’) / ul. Półwiejska
28.06, 18:30 (90’) / pl. Wolności
29.06, 17:00 (90’) / katedra, Ostrów Tumski

15 PLN, JĘZYK: ANGIELSKI / LANGUAGE: ENGLISH

POKAZY / SHOWS, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Born in Belo Horizonte, Brazil, Benjamin Abras is a dancer, poet, writer,
painter, actor in both theatre and
cinema and performer committed
to linking the territories of his
African culture inherited from the
diaspora to contemporary art. In
Poznań he will run a workshop that
offers a powerful release of energy
from the voice of each participant
in order to evoke in their unlocked
body the consciousness of this
body as a geo-poetic and geo-political territory.

IT’S GOING TO GET WORSE AND WORSE
AND WORSE, MY FRIEND
Lisbeth Gruwez, Maarten
Van Cauwenberghe / Voetvolk

taniec / dance

26–27.06, 20:30 (45’) / CK Zamek
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

“In It's going to get worse and worse
„Lisbeth Gruwez ukazuje w swoim
and worse, my friend Lisbeth Gruwez
tańcu stan ekstatycznego perorowadances the trance of ecstatic speechnia. Wykorzystuje przy tym fragmenty
ifying. In the process, she takes adprzemówienia ultrakonserwatywnego
vantage of fragments from a speech
amerykańskiego ewangelisty Jimmy’ego
by the ultraconservative American
Swaggarta. Początkowo jego mowa jest
televangelist Jimmy Swaggart. Initialprzyjazna i uspokajająca, jednak z jego
ly, the parlance is friendly and pacifykompulsywnego pragnienia przekonywaing, but from his compulsive desire to
nia słuchaczy wyziera stopniowo rozpacz, persuade transpires growing despair.
Eventually, it exposes its deepest
aby ostatecznie obnażyć swoją najgłębiej
nature: violence”.
skrywaną istotę: przemoc”.
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performans / performance

26.06, 19:00 (60’) / Dragon
27.06, 19:00 (60’) / Pod Minogą
28.06, 22:30 (60’) / CK Zamek

WARSZTAT, OBOWIĄZUJĄ ZAPISY / WORKSHOPS, REGISTRATION REQUIRED

Abras, urodzony w Belo Horizonte (Brazylia), podąża wieloma ścieżkami. Jako
tancerz, poeta, pisarz, malarz i performer
oraz aktor teatralny i filmowy angażuje
się w łączenie afrykańskiego dziedzictwa
kulturowego ze sztuką współczesną.
W Poznaniu poprowadzi warsztaty, podczas których każdy z uczestników będzie
miał możliwość uwolnienia ze swojego
głosu energii, aby przywołać w otwartym
ciele świadomość jego geopoetycznego
i geopolitycznego terytorium.

NO.ONE.GIVES.A.MOSQUITO’S.
ASS.ABOUT.MY.GIG
Nástio Mosquito
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„»KARAOKE JEST TO DUPY!!!«. Tak, przez
ostatnie 25 lat tak właśnie myślałem o tej
pozaspołecznej aktywności. / A teraz… /
Nie mam zespołu. / Nie mam wstydu. /
Nie mam żadnych interaktywnych umiejętności. Mam w dupie aplauz. Tylko
miłość… / Mam coś, czym mogę się podzielić. / Mam piosenki i z nimi najlepszywystęp karaoke na świecie. / Cóż…, miałbym, gdyby było to prawdziwe karaoke
i gdybym faktycznie znał słowa piosenek.

„»KARAOKE SUCKS!!!«. Yes, that
has been my attitude towards this
extra-social activity for the past 25
years of my life. / Now… / I have
no band. / I have no shame. / I have
no interactive skills. I do not give
a fuck about applause. Just love… /
I have something to share. / I have
songs, and with them I have the
best karaoke session in the world.
/ Well… I would, if it was an actual
karaoke session, and I actually
knew the lyrics of the songs.>>KARAOKE ROCKS, I SAY!<<

55
Radouan Mriziga

taniec / dance

28–29.06, 20:30 (45’) / Dom Studencki Hanka
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

„Nazywam się Radouan Mriziga. Interesuje mnie kreowanie choreografii dla
zbiorowej wyobraźni, konstruowanie
przestrzeni, budowanie ulotnej architektury i zakładanie ogrodów. W nich będziemy mogli (ludzie, zwierzęta, rośliny
i inne siły) równocześnie tworzyć niebinarną wiedzę, w której niewielki oddech,
najsłabsze światełko, ulotne spojrzenia
i intuicje spotykają się, aby wspólnie
świętować. 55 to przypomnienie, jak taniec może kształtować nasze otoczenie
i jak można go wykorzystać do tworzenia
nowych wspólnych przestrzeni”.
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“I am Radouan Mriziga. My interest
is to craft choreography for the
collective imagination, to build
ephemeral architecture and make
gardens where we (humans, animals, plants and other powers) can
simultaneously propose a non-binary knowledge, where a little
breath, the smallest light, the tiny
looks and intuitions are there to
celebrate. 55 is a reminder of how
dance can design our environment,
what movement is, and how the
knowledge of dance can be used
to propose new collective spaces”.
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PROGRAM FILMOWY / FILM
PROGRAMME

DO OUTRO LADO DO MUNDO (2017)
Sérgio Afonso / Geração 80

film

25.06, 21:00 (60’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Dwie kobiety z różnych kultur dzielą to
samo pragnienie: mają odwagę zmienić
swoje przeznaczenie i przekroczyć ograniczenia kulturowe po to, żeby osiągnąć
szczęście. Miséria, dziewczyna z Angoli,
spotyka Johnny’ego, Chińczyka, który
przyjechał do Angoli budować drogi.
Sofia przyjeżdża do Angoli ze swoim mężem Inácio, byłym angolskim studentem
w Chinach, niechętnie zostawiającym
za sobą dziecko. Jak relacja między dwoma krajami wpływa na sprawy międzyludzkie i te osobiste?

From the Other Side of the World.
Two women from different cultures
share the same wish: to change
their destiny and break through
cultural barriers to reach happiness.
Miséria, an Angolan girl, meets
Johnny, a Chinese citizen who
comes to Angola to build roads.
Sofia comes to Angola with her
husband Inácio, a former Angolan
scholarship student in China, reluctantly leaving their child behind.
What does their future hold? How
do relations between two countries,
impact on people on a personal and
interpersonal level.

INDEPENDÊNCIA (2015)
Mário „Fradique” Bastos / Geração 80

film

26.06, 21:00 (110’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Independência wydobywa na światło
dzienne nieopowiedziane historie i milczące postacie walki przeciwko kolonizatorom. Na film składają się materiały
archiwalne – setki wywiadów: z walczącymi na froncie w wojnie domowej w Angoli, z więźniami politycznymi, członkami
ruchu oporu. W latach 1961–1974 wojna
rozprzestrzeniała się po całym kraju.
Przez połączenie operacji wojskowych
oraz reform gospodarczych i prawnych
Portugalia zdołała przedłużyć wojnę,
której nie była w stanie wygrać.
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Independência brings to light untold events and silent figures from
an anti-colonialist struggle. Based
on extensive documentary footage, the film features hundreds of
interviews with frontline fighters,
political prisoners and members
of the resistance movement.
Between 1961 and 1974, the war in
Angola spread across the country.
Portugal used a combination of
military operations and economic
and legal reforms to prolong a war
it could never win.
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LÚCIA NO CÉU COM SEMÁFOROS (2018)
Ery Claver, Gretel Marín / Geração 80

film

HAVEMOS DE VOLTAR (1979)
Kiluanji Kia Henda / Geração 80
27.06, 21:00 (17’) / Stara Rzeźnia

27.06, 21:00 (16’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Film opowiada historię istoty obdarzonej jedynie cielesną egzystencją. To byt
przedmiotowy używany do zaspokajania
potrzeb i pragnień. Na ekranie Lúcia ma
nieobecne, odległe spojrzenie, które
kryje w sobie rozpacz, lęk i gwałtowne
emocje. Jest wykluczana i uciszana przez
seksistowskie społeczeństwo, które
nigdy nie bierze pod uwagę jej opinii,
życzeń i pragnień. Film jest cichym świadectwem kobiety zespolonej ze swoją
rolą i funkcją, pozbawionej prawa
do bycia, myślenia, wyrażania opinii.

Havemos de voltar to tytuł wiersza Augostinha Neta, pierwszego prezydenta
Angoli. Wiersz symbolizuje powrót
do Angoli jej zaginionych synów i bliskich,
wygnańców i bojowników o wolność.
Film opowiada o wypchanej olbrzymiej
samicy antylopowca szablorogiego i jej
ucieczce z Archiwum w Luandzie. Ucieleśniając przeciwstawne dyskursy epoki kolonialnej, zwierzę trapi wyraźny lęk, gdy
próbuje odzyskać wolność i staje przed
bogatymi cudzoziemcami, którzy chcą je
kupić jako dekorację do klubu nocnego.

The film tells the story of a being
who only exists on a corporeal level,
an object to satisfy the needs and
wants of others. On screen, Lúcia
displays an indifferent look that
conceals her despair, fear and fury.
She is forever ostracised and silenced by a sexist society that never
considers her opinions or desires.
LÚCIA NO CÉU COM SEMÁFOROS
is a silent testimony of a woman
fused with a role or function, without the right to be, think or express
opinions.

HÁ UM ZUMBIDO, HÁ UM MOSQUITO,
SÃO DOIS (2017)
Ery Claver, Gretel Marín / Geração 80

POR AQUI TUDO BEM (2011)
Pocas Pascoal

film

28.06, 21:00 (94’) / Stara Rzeźnia

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES
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Havemos de Voltar is the title of
a poem by Agostinho Neto, the
first president of Angola. The poem
symbolises the return of Angolan
lost sons, exiles, loved ones and
freedom fighters to their homeland. The film follows the story
and ultimate escape of a stuffed
giant sable antelope housed in
the Luanda Archive Centre. Embodying the opposing discourses
of the colonial-era, the antelope
harbours a visible anxiety when
trying to reclaim her freedom and
facing wealthy foreigners who
want to buy her as decoration for
a nightclub.

film

27.06, 21:00 (8’) / Stara Rzeźnia

„Szum zakrada się powoli, także we mnie,
szum. W dusznej pogodzie zastałe wody
dnia stają się dwoma pełnymi zgnilizny
lustrami. Zmęczony nabieram podejrzenia, fałszywej i ulotnej skruchy”. Zdruzgotany mężczyzna próbuje zrozumieć
szum i to, co się wokół niego dzieje.
To, czego szuka w swoim przeznaczeniu,
uświadamia mu, że tak naprawdę nigdy
nie jest sam.

film

There’s a Buzz, There’s a Mosquito,
There’s Two. ‘The buzz lies slowly
and also in me, the buzz. The stagnant waters of the day become
two rotten mirrors in the stuffy
weather. Tired, I throw a suspicion,
a fake and fugitive remorse’. A devastated man tries to figure out the
noise and what’s going on around
him. What he looks for and his
destiny will only make him realise
that he really never walks alone.

Program filmowy / Film programme

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Późnym latem 1980 r. Alda i Maria
przybywają do Lizbony, uciekając przed
wojną domową w Angoli. Pozostawione
same sobie nastolatki muszą się nauczyć,
jak przetrwać w obcym mieście i stać
się dorosłymi kobietami. Straszna wiadomość daje im siłę do pokierowania
własnym losem. W okrzykniętym sławą
debiucie reżyserskim Pocas Pascoal
opowiada historię całego pokolenia
angolijskich uchodźców na podstawie
własnych doświadczeń.
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All is well. In the late summer of
1980, Alda and Maria arrive in
Lisbon to escape the civil war in
Angola. Left to themselves, they
must learn to survive in a foreign
city. They must build a new life and
become adults. A dreadful news
gives them strength to decide their
own fate. In her much-acclaimed
debut, director Pocas Pascoal uses
her own personal experience of
exile to tell the story of a whole
generation of Angolan refugees.
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RASTOS DE SANGUE (2011)
Mawete Paciência

film

WOJNA I POKÓJ (1966)
Siergiej Bondarczuk

film

23.06, 13:00 (8 h 30') / Stara Rzeźnia

29.06, 21:00 (90’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: ROSYJSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: RUSSIAN WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Film opowiada o dramacie grupy afrykańskich dzieci, które są ofiarami handlu
ludźmi, wykorzystywania seksualnego,
wojen i ciągłego poszukiwania drogi
wyjścia z dramatycznej sytuacji, w której
się znajdują.

Adaptacja powieści Lwa Tołstoja opowiadającej o losach rosyjskiej arystokracji
w burzliwej epoce napoleońskiej. Film
powstał w 1966 r. i według niektórych
należy do najdroższych w historii kina.
W jego realizację zaangażowały się władze ZSRR. Na planie pojawiło się ponad
120 tys. statystów, w scenach bitewnych
wykorzystano kilkanaście tysięcy żołnierzy radzieckich. Film został nagrodzony
Oscarem i Złotym Globem jako najlepszy
film nieanglojęzyczny.

Blood Trails. The film is a tragic tale
about a group of African children,
victims of human trafficking,
sexual abuse and war, and their
relentless efforts to find a way out
of their situation.

NA CIDADE VAZIA (2004)
Maria João Ganga / Geração 80

film

30.06, 21:00 (90’) / Stara Rzeźnia
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: PORTUGALSKI Z ANGIELSKIMI I POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: PORTUGUESE WITH ENGLISH AND POLISH SUBTITLES

Osadzony w realiach porewolucyjnej
Angoli film opowiada o tragicznych następstwach wojny domowej, szczególnie
wobec najbardziej niewinnych. Osierocony w wieku 11 lat Ndala przybywa
do Luandy wojskowym samolotem transportowym pełnym dzieci w tej samej co
on sytuacji. Reżyserka Maria João Ganga
posługuje się kontrastującymi z sobą
stylami obrazowania odzwierciedlającymi wędrówkę Ndali.
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War and Peace. An adaptation of
the novel by Leo Tolstoy about the
fortunes and misfortunes of the
Russian aristocracy in the turbulent
Napoleonic era. The film, made in
1966, is according to some one of
the most expensive in the history of
cinema. The authorities of the USSR
became involved in its production.
More than 120,000 extras appeared
on the set, and several thousand
Soviet soldiers were used in the
battle scenes. The film was awarded
the Oscar and the Golden Globe as
the best foreign language film.

Hollow City. Set in the aftermath
of the Angolan revolution and its
devastating outcomes, the film
chronicles its impact on the most
innocent lives. Orphaned at
11 years, Ndala arrives in Luanda
on a military transport plane filled
with other children in the same
situation. Maria Joo Ganga uses
contrasting visual styles to reflect
Ndala’s journey.

Program filmowy / Film programme
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FORUM:
KULTURA WOJNY
W CZASIE POKOJU
/ A CULTURE OF
WAR IN A TIME
FORUM
OF PEACE

OBRAZY WOJNY
Konrad Piskała, Mamadou Diouf,
Iwona Kurz POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

22.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Sposoby przedstawiania przemocy
i cierpienia zmieniają się w zależności od
tego, kogo obrazujemy. Czy Afryka nie
istnieje w świadomości Zachodu przede
wszystkim przez obrazy ofiar konfliktów
etnicznych, głodu lub AIDS? Czy ukazanie przemocy i cierpienia pozwala im
przeciwdziałać, czy też jest kontynuacją
kolonialnego spojrzenia na egzotyczne
eksponaty? Do jakich obrazów wojny odwołują się poszczególne społeczeństwa?
Prowadzenie: Karolina Lewicka

Images of War. The ways in which
violence and suffering are depicted
vary, depending on who is depicted.
Doesn't Africa exist in Western
consciousness mainly through
images of victims of ethnic conflicts,
hunger or AIDS? Is it possible to
counteract violence and suffering
by putting them on display, or is this
a mere continuation of a colonial
approach to exotic exhibits? What
kind of images of war do the different nations refer to?

WIELOKULTUROWOŚĆ – UTOPIA CZY
RZECZYWISTOŚĆ
Katarzyna Wężyk, Leszek Koczanowicz,
Dariusz Rosiak POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

23.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Wielokulturowość jako model społeczny
zakłada równość wszystkich kultur.
Jak jednak uznać za równe nakazy
wzajemnie sobie przeczące? W krajach
Zachodu sporne stają się religia, normy
prawne i obyczajowe, system nauczania,
a wielokulturowość coraz częściej kojarzy się dziś z przestępczością i niebezpieczeństwem. Czy mamy do czynienia
ze współczesną formą wojen kulturowych, a projekt wielokulturowości okazał
się utopią? Kiedy tematy kulturowe stają
się główną osią rywalizacji politycznej?
Prowadzenie: Michał Nogaś.
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Multiculturalism: a utopia or reality? As a social model, multiculturalism assumes all cultures to be
equal. But how can we accept the
imperatives of particular cultures
as equal if they are contradictory?
In Western countries, religion,
education systems, and legal and
moral norms are becoming contentious whilst multiculturalism
is increasingly associated with
crime, and danger. Are we looking
at a modern form of culture wars?
When do cultural issues become
the main axis of political rivalry?

RAPORT Z POLSKICH MISJI
Spotkanie z płk. Grzegorzem
Kaliciakiem POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

The Balkans: a report from Polish
missions is the latest book by Grzegorz Kaliciak, an officer of the Polish
Army. In the 1990s, the largest
Polish military contingent since
World War II moved to the former
Yugoslav states. For many months,
the soldiers experienced first-hand
the post-war reality. Some of them
died because of the thousands of
mines that had to be identified and
disarmed after the war. What did
local life look like from the soldiers’
perspective? What did they learn in
the Balkans?

PERFORMANS (40')
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WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

„Turyści masakry” – tak korespondentów
wojennych określił Arturo Pérez-Reverte,
hiszpański pisarz i reporter. W I wojnie
światowej zginęło dwóch dziennikarzy,
w konfliktach zbrojnych dwóch ostatnich
dekad – blisko 1000 korespondentów,
w tym 120 w Iraku. Jak zmieniała się
praca korespondenta wojennego?
Na ile internet pomaga dzisiaj w pracy,
a na ile ją utrudnia? Dlaczego i kiedy zainteresowanie mediów tematyką konfliktów
zbrojnych maleje? Kiedy i jak przestać
mówić? Prowadzenie: Michał Nogaś.

“Massacre tourists” is how Spanish novelist and reporter Arturo
Pérez-Reverte describes war
correspondents. Only two correspondents died during World War I,
whereas the death toll in armed
conflicts in the past two decades
reached nearly 1000 correspondents, including 120 in Iraq. How has
the work of war correspondents
changed? Does the Internet help
them or make their work more
difficult? How and when should the
journalists stop talking?

PAŃSTWO KOBIET
Małgorzata Druciarek, Elżbieta Korolczuk,
Magdalena Malinowska POLSKA / POLAND

PROM-1, Jan Jeliński
Spotkaniu towarzyszy performans inspirowany książką Bałkany – raport z polskich misji Grzegorza Kaliciaka. W jego
centrum znalazł się młody saper, zawieszony w swojej narracji między latami 90.
a współczesnością. Twórcy stawiają
pytania o motywacje żołnierzy do pełnienia służby. Tytuł performansu pochodzi
od rodzaju miny wyskokowej, która
w 1994 r. była przyczyną śmierci dwóch
polskich saperów przebywających na misji w Chorwacji. Reżyseria: Jan Jeliński.
Muzyka: Michał Górczyński. Występują:
Michał Górczyński, Mateusz Korsak.

spotkanie / meeting

25.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności

24.06, 17:00 (120’) / pl. Wolności
Bałkany. Raport z polskich misji to najnowsza (po Karbala. Raport z obrony City
Hall i Afganistan. Odpowiedzieć ogniem)
książka Grzegorza Kaliciaka, oficera
Wojska Polskiego. W latach 90. do krajów byłej Jugosławii ruszył największy
od czasów II wojny światowej polski kontyngent wojskowy. Przez wiele miesięcy
żołnierze na własnej skórze doświadczali
powojennej rzeczywistości. Ginęli,
bo po wojnie pozostały tysiące min,
które trzeba było wyszukiwać i rozbrajać.
Jak miejscowe życie wyglądało i wygląda
z perspektywy żołnierzy? Prowadzenie:
Michał Nogaś.

TURYŚCI MASAKRY
Piotr Andrusieczko, Wojciech Jagielski,
Maria Wiernikowska POLSKA / POLAND

The meeting is accompanied
by a performance inspired by
Grzegorz Kaliciak's book, Bałkany – raport z polskich misji. At its
center there is a young sapper,
with his narrative suspended between the 1990s and the present
day. The title of the performance
comes from the type of mine,
which in 1994 was the cause
of death of two Polish sappers,
during their mission in Croatia.
Directed by: Jan Jeliński. Music:
Michał Górczyński. Cast: Michał
Górczyński, Mateusz Korsak.

spotkanie / meeting

28.06, 17:00 (100’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Feminizm w swoim najlepszym wydaniu
jest ruchem działającym na rzecz wszystkich dyskryminowanych społecznie,
ekonomicznie i kulturalnie. Czy może być
narzędziem walki z faszyzmem, który
przeczy zasadom równości i wolności?
W jakich dziedzinach, w jakim zakresie
i w jakiej formie walka o prawa kobiet
spotyka się z walką przeciw innym formom uprzedmiotowienia, segregacji, niesprawiedliwości społecznej? Jaki model
działania polityki i instytucji publicznych
feminizm proponuje? Prowadzenie:
Michał Nogaś.
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A Country of Women. Feminism at
its best is a movement working for
all those who are discriminated
against – socially, economically
and culturally. Could it be a tool
to fight against fascism, which
contradicts the principles of
equality and freedom? In what
areas, to what extent and in what
form does the fight for women’s
rights coincide with other forms
of objectification, segregation
and social injustice? What model
of politics and public institutions
does feminism propose?

WOJNY PRZYSZŁOŚCI
gen. Jarosław Stróżyk, Łukasz Kamieński,
Agata Kaźmierska POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

spotkanie / meeting

27.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności

26.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Natura wojen, konfliktów i sporów między państwami zmieniała się przez wieki,
wpływając na ład i porządek międzynarodowy. Jak wyglądają i jak mogą wyglądać
wojny w XXI wieku? Kim jest współczesny żołnierz? Jak wojsko wykorzystuje
psychofarmakologię, neurobiologię, bioelektronikę i inżynierię genetyczną? Jak
działa na nowych polach walki, głównie
w sieci? Czym jest wojna informacyjna?
Jak mechanizmy, które miały ulepszać
świat, są dziś wykorzystywane, by go
niszczyć? Prowadzenie: Michał Nogaś.

POSTKOLONIALIZM. WOJNA ŚWIATÓW
Michał Lipszyc, James Omolo,
Weronika Szczawińska POLSKA / POLAND

Wars of the Future. Over the
centuries, the nature of wars,
conflicts and disputes between
countries has changed, affecting
the world order. What are wars
like and how will they evolve in the
21st century? Who is the modern
soldier? How do the military use
psychopharmacology, neurobiology, bioelectronics and genetic
engineering? How do they work
on the new battlefields, mainly
online? What is an information
war? How are the mechanisms
that were supposed to improve
the world used to destroy it?

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Wielu krytyków i historyków twierdzi,
że nasza mentalność jest wciąż kolonialna. Bez względu na to, jak głębokiej
refleksji poddalibyśmy historię, wciąż
tkwimy w kategoriach dzielących świat
na pierwszy, drugi i trzeci. Co to oznacza
w kraju, który nie ma przeszłości kolonialnej poza granicami Europy? Czy rzeczywiście nie ma? Jak homogeniczność
wpływa to na recepcję literatury afrykańskiej? Prowadzenie: Michał Nogaś.

Postcolonialism: A War Of The
Worlds. Many critics and historians claim that our mentality is still
colonial. No matter how deeply
we reflect on history, we are still
stuck in the divisive categories of
the first, second and third world.
What does this mean in a country
that has no colonial past outside
of Europe? How does it affect the
reception of African literature?
How do African authors perceive
the West?

BABCIA 19 I SOWIECKI SEKRET, Weronika Szczawińska
CZYTANIE (40')

NEUROMANCER, Jacek Jabrzyk
CZYTANIE (40')

Cyberpunkowa powieść Williama Gibsona z 1984 r., będąca klasyką literatury
science fiction, staje się pretekstem
do opowiedzenia o współczesnym
świecie. Zdominowanie rzeczywistości
przez globalne korporacje, wykorzystanie technologii do zarządzania światem,
w którym pojedynczy człowiek, otoczony
komputerami i maszynami, ma coraz
mniej do powiedzenia, dzieje się już
dzisiaj. Szalona literacka wizja staje się
faktem. Reżyseria: Jacek Jabrzyk. Muzyka:
Dominik Strycharski. Występują: Joanna
Połeć, Paweł Smagała.
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William Gibson's cyberpunk novel
from 1984, which is a classic of
science fiction literature, becomes
a pretext to talk about the modern
world. The domination of reality by
global corporations and the use of
technology to manage the world in
which an individual, surrounded by
computers and machines, has less
and less to say, is already real today.
The mad literary vision becomes
a fact. Directed by: Jacek Jabrzyk.
Music: Dominik Strycharski. Cast:
Joanna Połeć, Paweł Smagała.

Debacie towarzyszy inscenizowane czytanie fragmentów książki Babcia 19 i sowiecki sekret angolskiego pisarza Ondjakiego
– jednego z najbardziej cenionych twórców współczesnej Afryki. Tytułowy sekret
jest kluczem do całej powieści, pełnej
poezji i humoru – wszak świat widziany
z perspektywy dziecka wygląda całkiem
inaczej… Tym bardziej, że akcja rozgrywa
się w Angoli lat 80., gdzie toczy się wojna
domowa, a w politykę i życie codzienne
kraju mieszają się Sowieci i Kubańczycy.
Reżyseria: Weronika Szczawińska.
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The debate is accompanied by
staged reading of excerpts from the
book Grandma Nineteen and the Soviet's Secret by the Angolan writer
Ondjaki, one of the most esteemed
writers of modern African literature.
The title secret is the key to the
whole novel, full of poetry and humor – after all, the world seen from
a child's perspective looks quite different... Even more so because the
action takes place in Angola in the
1980s, with the civil war going on,
and the country's everyday politics
and life are interfered with by both
Soviets and Cubans. Directed by:
Weronika Szczawińska.

ARMIA JEDNOSTKI
Spotkanie z Nástio Mosquito

spotkanie / meeting

29.06, 14:00 (90’) / pl. Wolności

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

With the curator of the Army of the
Individual Idiom we will talk about
the program concept, the artist's
own work and Angola where the
artist was born in 1981. Nástio
Mosquito creates both video and
audio-visual installations as well
as stand-ups, happenings, and
politically involved performances, in
which he touches upon the themes
of identity, violence and dignity.
He is one of the most charismatic
artists in his generation. The debate
will be hosted by Michał Nogaś.

KULTURA WOJNY W CZASIE POKOJU
Spotkanie z Andrzejem Lederem POLSKA / POLAND

Janina Ochojska jest założycielką i prezeską Polskiej Akcji Humanitarnej, która
od 26 lat pomaga ofiarom wojen, kataklizmów i długotrwałego ubóstwa. Jaki
obraz kobiet wyłania się z jej doświadczeń
na terenach konfliktów zbrojnych? Jak
kobiety stawiają opór wojnie? Jak są zaangażowane w walkę? Jaka jest rola kobiet
w niesieniu pomocy? Ile kobiet pracuje
w PAH? Ile z nich bierze udział w konwojach humanitarnych na obszary objęte
wojną? Prowadzenie: Michał Nogaś.

spotkanie / meeting

29.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

W opublikowanym w miesięczniku „Znak”
eseju Kultura wojny w czasie pokoju
Andrzej Leder, filozof i psychoterapeuta,
pisze o sposobie, w jaki są rozładowywane w czasie pokoju instynkty wojenne.
Dlaczego w czasie pokoju fascynuje nas
wojna? Skąd bierze się tkwiąca w nas
nienawiść? Dlaczego ją w sobie pielęgnujemy? Czy hejt jest kwestią ogólnoludzką, efektem polskiego wychowania
czy efektem popkultury? Prowadzenie:
Michał Nogaś.
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spotkanie / meeting

30.06, 17:00 (90’) / pl. Wolności

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Spotkanie z kuratorem Idiomu „Armia
jednostki” będzie okazją do rozmowy
na temat koncepcji programowej Idiomu, jego własnej twórczości, a także
Angoli, gdzie artysta się urodził. Nástio
Mosquito tworzy zarówno wideo i instalacje audiowizualne, jak i stand-upy,
happeningi, zaangażowane politycznie
performansy, w których porusza tematy
tożsamości, przemocy i kolonializmu. Jest
jednym z najwyrazistszych i najbardziej
charyzmatycznych twórców pokolenia
30-latków w obszarze sztuk performatywnych i wizualnych. Prowadzenie:
Michał Nogaś.

KOBIETA NA WOJNIE
Spotkanie z Janiną Ochojską POLSKA / POLAND

In his essay Kultura wojny
w czasie pokoju (A culture of war
in a time of peace), philosopher
and psychotherapist Andrzej
Leder writes about how war
instincts are relieved in times of
peace. Why does war fascinate us
during peacetime? Where does
the hatred entrenched within us
come from? Why do we cultivate
it within ourselves? Is hatred
common to all humanity? Is it the
effect of a Polish upbringing, of
pop culture?
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Women in a war zone. Janina Ochojska is the founder and president of
Polish Humanitarian Action (PAH),
which for 26 years has been helping
victims of wars, natural disasters
and long-term poverty. What image
of women emerges from Ochojska’s
experience of armed conflicts? How
do women resist war? In what way
are they involved in combat? What
role do they play inproviding aid?
How many work with PAH? How
many take part in humanitarian
convoys to war zones?

spotkanie / meeting
JAK UCYWILIZOWAĆ NIENAWIŚĆ?
Przemysław Czapliński, o. Paweł Gużyński,
Maja Staśko POLSKA / POLAND

22.06, 19:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Podczas gdy angielskie słowo „love”
jest od dawna obecne w naszym życiu
codziennym, to wyraz „hate” (oswojony,
bo spolszczony jako „hejt”) pojawił się
w naszej debacie publicznej dopiero niedawno. Co takiego się stało? Tezy o cywilizowaniu „popędu agresji” sugerują,
że powinno być inaczej. Czy w czasach
niepewności, lęku przed przyszłością,
w dobie internetu i mediów społecznościowych da się jakoś okiełznać czy
zrytualizować „hejt”? Prowadzenie:
Krzysztof Podemski.
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How Can We Civilise Hatred? The
English word ‘love’ has long been
present in the Polish everyday
vocabulary. But the word ‘hate’ (Polonised as ‘hejt’) has only recently
emerged in our public debate. How
can this be explained? Arguments
about civilising ‘aggressive instinct’
suggest that things should be different. In times of insecurity, fear of the
future, in the age of internet and social media, is it possible to somehow
curb or ritualise hating? Discussion
leader: Krzysztof Podemski.
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OSTATNI
DZWONEK
/ FINAL BELL
OSTATNI DZWONEK /
FINAL BELL

NARADA OBYWATELSKA O EDUKACJI

spotkanie / meeting

21.06, 14:00 (120'), pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Narady Obywatelskie o Edukacji to
prowadzone twarzą w twarz rozmowy
nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli samorządu na temat tego, jakiej
szkoły i jakiej edukacji chcemy w Polsce.
Jak podkreślają ich inicjatorzy (grupy
JaNauczyciel i Protest!): „Kształt edukacji
jest formą umowy społecznej, która
angażuje wiele środowisk i powinna być
wypracowywana razem z nimi”. Od kwietnia debaty są organizowane oddolnie
w całej Polsce. W ramach Malty odbędzie
się finał akcji i największa jak dotąd debata na 25 stolików.

Civic Debates on Education are
face-to-face conversations between teachers, pupils, parents and
local government representatives.
As emphasized by their initiators,
JaNauczyciel and Protest! teachers'
groups, "the shape of the educational system is a form of social contract
that engages many environments
and should be contunuously worked
out by common effort." Since April,
such debates have been organized
all over Poland as part of a grassroots movement. Malta Festival will
host the finals of the whole action
and the largest event with 25 discussion tables.

PIRAMIDA WIEDZY:
POKAZ EKSPERYMENTALNY
FIZYCZNO-CHEMICZNY
200 Bez Bólu

spotkanie / meeting

21.06, 16:00 (45'), pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Pokaz przygotowany przez grupę 200
Bez Bólu, którą tworzą uczniowie poznańskich liceów. Fizyka i chemia poza
tablicą i szkolną ławką. Twórcy udowodnią, że lekcyjne 45 minut można zamienić
w czas pełen fascynujących doświadczeń.
Zob. str. 92.
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Knowledge pyramid: a physical and
chemical experimental exposition
prepared by the group of students
from Poznań's secondary schools.
Physics and chemistry away from
the blackboard and the school
benches. Students will prove that
a 45-minute-long lesson may be
a session full of fascinating experiences. See p. 92.

OSTATNI DZWONEK / FINAL BELL

OSTATNI DZWONEK
Małgorzata Dziewulska, Agnieszka
Jankowiak-Maik, Michał Merczyński,
Laura Paluszkiewicz, Krzysztof Podemski,
Anna Schmidt-Fic, Krystyna Starczewska,
200 Bez Bólu

spotkanie / meeting

OSTATNI DZWONEK
MATERIAŁY ARCHIWALNE NARADY
OBYWATELSKIEJ O EDUKACJI

21.06, 17:00 (120') / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Strajk nauczycieli trwał trzy tygodnie
i budził skrajne emocje. W jakiej sprawie
walczyli protestujący? Moralnej, politycznej, cywilizacyjnej? Kim jest polski nauczyciel dzisiaj? Jaka była rola nauczycieli
w przeszłości? Jaka diagnoza polskiej
edukacji wyłania się z Narad Obywatelskich o Edukacji? Co z nią zrobić dalej?
O polskiej oświacie porozmawiają legendy polskiego szkolnictwa, czynni pedagodzy i ich wychowankowie. Prowadzenie:
Karolina Lewicka.
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The teachers' strike in Poland lasted
three weeks and aroused extreme
emotions. What did the protesters
fight for? Moral, political, or civilizational issues? Who is the Polish
teacher today? What was his role in
the past? Among debaters there are
true living legends of Polish education, currently active educators
and their pupils. The debate will be
hosted by Karolina Lewicka.
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GENERATOR
MALTA:
SZYKUJEMY SIĘ
NA POKÓJ
/ GET READY
FOR PEACE
GENERATOR MALTA

Plac Wolności
– galeria sztuk
bez walki / Liberty
Square – Gallery
of Non-martial
Arts

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY
SQUARE

AN ARCHIVE OF RESISTANCE
858 EGIPT / EGYPT
21–30.06 – interaktywna instalacja / interactive installation

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: ARABSKI, ANGIELSKI / LANGUAGE: ARABIC, ENGLISH

27–28.06, 18:00 – Play of Resistance, miejska symulacja i warsztaty filmowe
/ city simulation, film workshop
ZAPISY / REGISTRATION, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

29.06, 16:00 – Czym jest archiwum 858?, rozmowa z współautorkami
/ conversation with co-authors
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI
/ LANGUAGE: POLISH, ENGLISH

Kolektyw Mosireen zarchiwizował egipską rewolucję oczami jej uczestników.
Zebrał 858 godzin filmów z prywatnych
telefonów komórkowych. Razem przedstawiają historię buntu opowiedzianą
z setek perspektyw. Dziś uczy na całym
świecie, jak filmować w obliczu niebezpieczeństwa. Poznaj zestaw narzędzi dokumentowania oporu. Koncepcja symulacji:
Jasmina Metwaly, prowadzenie warsztatów: Jasmina Metwaly, Salma Said.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

The Mosireen Collective gathered
hundreds of videos from people
who captured the Egyptian revolution with their cameras and mobile
phones. The Archive contains 858
hours of indexed video footage,
thousands of photographs and
documents. This comprise a set of
tools which we can use to challenge
state-controlled history and to build
new stories.

wystawa / exhibiotion
INSTYTUT ROZBROJENIA KULTURY
I ZNIESIENIA WOJNY IM. JÓZEFA ROTBLATA
Jarosław Kozakiewicz,
Krzysztof Wodiczko POLSKA / POLAND

21–30.06 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Gry wojenne, łuki triumfalne, monumenty
upamiętniające poległych, powszechna
fascynacja bronią, pistolety-zabawki, rekonstrukcje bitew podtrzymują wszechobecną kulturę wojny. W jaki sposób
sztuka może przyczynić się do przeobrażenia jej w kulturę budowania pokoju? Jak
odmieniać wojenne pomniki w dynamiczną, zmieniającą rzeczywistość przestrzeń
do wypracowywania pokoju? Projekt
instytutu jest na te pytania odpowiedzią.
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An interactive installation: The
Józef Rotblat Institute For the Disarmament Of Culture And Abolition
Of War. War games, triumphal
arches, war memorials, widespread fascination with arms, toy
guns, battle reconstructions uphold an omnipresent culture of war.
In what way can art contribute to
transforming a culture of war into
a culture of building peace? What
can be done to change rigid monuments into a dynamic space?

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

POKRZYWA
School of Form, Laboratorium Sztuki
i Dziedzictwa „Inspekt”,
Wydział Biologii UAM POLSKA / POLAND

bioinstalacja / bioinstallation

21.06, 18.00 – otwarcie / openning
22–30.06 – instalacja / installation
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Czy można przeanalizować zagadnienia
pokoju, ucząc się od świata roślin i badając życie tej społeczności? Odpowiedzi
od kilku miesięcy poszukują młodzi
biolodzy i projektanci. Tworzą bioinstalację. Pokój i wolność przyrównują do pokrzywy zwyczajnej. Może rozkwitnąć
w nieprzyjaznych warunkach. W swojej
nazwie zawiera dwoistość natury. Mimo
wielu pożytecznych zastosowań kojarzy
się z nieprzyjemnym doznaniem. Opieka
merytoryczna: Jola Starzak, Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „Inspekt”.

The Nettle. Is it possible to analyse
peace by learning from plants? For
the past several months, young
biologists from Adam Mickiewicz
University and School of Form
designers have been looking for an
answer to this question by creating
a bio-installation. They compare
peace and freedom to the common
nettle, which can flourish in hostile
environments, embodying nature’s
duality. Despite its many uses, the
nettle is associated with an unpleasant sensation.

POKRZYWA W PIĘCIU SMAKACH
Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa
„Inspekt” POLSKA / POLAND

warsztaty / workshops

21.06, 16.00–18.00 / pl. Wolności
JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Urticadioica – powszechnie niedoceniana pokrzywa zwyczajna jest pomostem
między człowiekiem a przyrodą. Od tej
strony jeszcze jej nie znacie. Zapraszamy
do poznania receptur na pięć dań z pokrzywą jako królową smaków. Przystawka, zupa, danie główne, deser i napój to
zaledwie wstęp do oprowadzania kuratorskiego po projekcie Pokrzywa. Autorzy
wyjaśnią m.in., z czego wynika analogia
między pokrzywą zwyczajną a pokojem,
który może bujnie rosnąć, jeśli będziemy
go właściwie pielęgnować.
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The Urticadioica, the widely unappreciated stinging nettle, is
a bridge between humans and
nature, a side of it that is still
unknown. Five recipes for five
days with the queen of flavours.
Appetisers, soups, main courses,
desserts and drinks are barely an
introduction to a curatorial tour
of The Nettle project. The authors
describe, where the analogy
between the common nettle and
peace comes from – peace that
can flourish if we cultivate it.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
AKTYWISTEK I AKTYWISTÓW
PROPOKOJOWYCH
Poznańska Garażówka,
Fundacja Malta POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

21–23.06 / pl. Wolności, Galeria Skala
JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

W pierwszy weekend festiwalu spotkają
się aktywistki i aktywiści z całej Polski.
Łączy ich wspólna troska o godność
ludzi chcących żyć bez strachu – w pokoju, pozbawionych takiej możliwości
przez wojny, prześladowania czy reżimy
rządzące w ich krajach. Zaprosimy ich
do Poznania, by podzielić się praktykami
i zaplanować wspólne działania, m.in.
I Ogólnopolską Garażówkę. Uczestnicy:
Dom Otwarty, Jan Horzela, Łódź Pomaga
Uchodźcom, Mroky, Nomada, Przyjaciele
Ludzi, Refugees Szczecin, Światło dla
Syrii, Karol i Ania Wilczyńscy, Witaj.

On the first festival weekend, the
Poznań Garage Sale organisers and
pro-peace activists from across
Poland will meet to share good
practices and plan joint action in
the future, including the 1st National Garage Sale. All the activists care
about the dignity of people who
want to live in peace without constantly being scared but cannot due
to armed conflicts or the regimes in
their countries. Participants: Dom
Otwarty, Jan Horzela, Łodź Pomaga Uchodźcom, Mroky, Nomada,
Przyjaciele Ludzi, Refugees Szczecin, Light for Syria, Karol i Ania
Wilczyńscy, Witaj.

8. POZNAŃSKA GARAŻÓWKA
Poznańska Garażówka POLSKA / POLAND

targ / market

23.06, 12:00–17:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Kolektyw Poznańska Garażówka po raz
trzeci zainicjuje na placu wielką wyprzedaż książek, ubrań, płyt, domowych drobiazgów i ciast. Tym razem organizatorki
naświetlą konsekwencje podpisania
umowy UE-Turcja oraz jej wpływ
na warunki życia w Turcji tysięcy osób
przymusowo wysiedlonych ze swoich
domów. Całą zbiórkę przekażą na działalność organizacji Kids Paradise na pograniczu syryjsko-tureckim.
85

The 8th charity sale of books,
clothes, records, tickets, pastries
etc. aims to raise awareness of
how the EU-Turkey agreement
impacts upon thousands of people
who were forced to leave their
homes. All the proceeds will go
to the Kids Paradise organisation
working at the Turkish-Syrian
border.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

KUCHNIA Z WIDOKIEM NA POKÓJ
Albaraa Alanesi, Jasmina Metwaly, Iryna
Panasiuk, Hacen Sahraoui JEMEN, EGIPT, UKRAINA, ALGIERIA

warsztaty / workshops

CEGIEŁKA 15 PLN LUB WIĘCEJ / 15 PLN DONATION OR MORE *, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

ZAPISY / REGISTRATION: ZAPISY@MALTA-FESTIVAL.PL, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

The kitchen is a place where it is
easy to talk about life. The multicultural culinary workshop is an initiative that brings together enthusiasts
of cooking from countries affected
by armed conflicts: Yemen, Algeria,
Ukraine and Brazil, with people with
of Polish descent. As we cook, we
will discover and share the unique
recipes of various cuisines. For the
finale, we invite you to the long
table to taste the dishes and talk
about diversity and tolerance.

SILENT SHOW
Future V MIĘDZYNARODOWY / INTERNATIONAL

taniec, film / dance, film

22.06, 11:00 – voguing warm-up
JĘZYK: ANGIELSKI / LANGUAGE: ENGLISH

22.06, 23:59 – Silent Show podczas / at Silent Disco
23.06, 23:00 – film Berlin Is Burning, reż. / dir. Michalina Mrożek
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: NIEMIECKI, ANGIELSKI Z POLSKIMI
NAPISAMI / LANGAUGE: GERMAN, ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

Future V to międzynarodowa grupa z Berlina, która tańcząc voguing, podbija sceny
klubowe nie tylko w stolicy Niemiec. Jej
członkowie tworzą platformę tańca dla
nieheteronormatywnych osób z doświadczeniem uchodźczym, w której mogą
poczuć się wolni i bezpieczni. Podczas
zeszłorocznej Malty zatańczyli na Jeziorze
Strzeszyńskim. W tym roku przeobrażą
Silent Disco w queernight! Zatańczą i poprowadzą jeden z kanałów muzycznych.
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muzyka / music

22.06, 23:00 / pl. Wolności

22, 23, 29, 30.06, 12.00–14.00 / pl. Wolności
Podczas wspólnego gotowania nie tylko
poznamy wyjątkowe przepisy i tajniki
różnych kuchni, lecz także wymienimy
się doświadczeniami. Warsztaty poprowadzą amatorki i amatorzy gotowania,
pochodzący z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej lub objętych konfliktami
zbrojnymi: Jemenu, Egiptu, Ukrainy i Algierii. Do degustacji zaprosimy wszystkich, którzy przy długim stole chcą dialogować o różnorodności i tolerancji.

SILENT TECHNO
Flauta POLSKA / POLAND

Future V is an international voguing group based in Berlin, popular
on the club scene in Berlin and
beyond. The group provides a platform where non-heteronormative
people with refugee experience
can feel free and safe. Future V
transforms the limits of gender
and sexuality into dance. During
last year’s Malta Festival, they
performed at Lake Strzeszyński.
This year, they will turn the Malta
Silent Disco into a queer night.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

*CAŁY DOCHÓD Z IMPREZY ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA RZECZ KIDS PARADISE – ORGANIZACJI
DZIAŁAJĄCEJ NA GRANICY TURECKO-SYRYJSKIEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY DOŚWIADCZONYCH PRZEZ WOJNĘ. / ALL THE PROCEEDS FROM THE EVENT WILL BE DONATED TO KIDS
PARADISE, AN ORGANISATION WORKING ON THE TURKISH-SYRIAN BORDER TO HELP CHILDREN
AND YOUNG PEOPLE WHO HAVE EXPERIENCED WAR.

Dwa kanały Silent Disco przejmie Flauta
(czyt. spokojne morze bez fal – jakim
powinno być dla przybywających
do Europy). Kolektyw zasłynął z organizacji mocnych warszawskich imprez,
z których zysk przekazuje organizacjom
wspierającym osoby z doświadczeniem
uchodźczym. Na deskach usłyszymy:
techno, house, electro, synthwave, postpunk. Będą też podróże przez wizualizacje i taniec budujący wspólnotę.

The word ‘flauta’ means a calm sea
without any waves, as it should
be for refugees arriving in Europe.
Flauta is also the name of a collective that organises powerful
events in Warsaw. All the proceeds
from these events are donated
to support people with refugee
experience. This year, the collective
is taking over two Silent Disco
channels playing techno, house,
electro, synthwave and postpunk
in a journey of visualisations and
community-building dance.

REKRUTACJA
Army of Love NIEMCY / GERMANY

film, performans / film, performance

23.06, 23:00 / film Army of Love, reż. / dir. Ingo Niermann, Alexa Karolinski
24.06, 19:00 / performans / performance
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: ANGIELSKI Z POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

Army of Love tworzą osoby, które dzielą
się miłością – obejmującą różnorodne
formy opieki, pragnienia, seksu i szacunku – z wszystkimi, którzy jej potrzebują.
Pytają oni o społeczne podłoże naszych
miłosnych preferencji, domagają się
miłości wykluczanych, zaniechanych,
nieoczywistych. W ramach Generatora
Malta kolektyw zaproponuje działanie
performatywne, którego celem będzie
powiększenie Armii Miłości o społecznych kochanków i kochanki.
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Army of Love are a group of people who share love that embraces
various forms of caring: needs,
sex and respect, with anybody
who needs it. They explore the
social foundations of our romantic
preferences and demand love for
the excluded, neglected and unobvious. In Generator Malta they
propose a performance action
aiming to expand the Army of Love
to include all-embracing lovers.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

CZAS NA GŁOS
„Czas Kultury” POLSKA / POLAND

czytanie performatywne / performative reading

MIR
Grupa Sprostowanie POLSKA / POLAND

czytanie performatywne / performative reading

23.06, 13:00 / pl. Wolności

24, 25, 26.06, 14:00 – warsztaty propokojowe / pl. Wolności 6

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

ZAPISY@MALTA-FESTIVAL.PL, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Redakcja „Czasu Kultury” zaprasza
na lunch w formie „współczytnika”.
Będziemy wspólnie, głośno czytać wybrane teksty i dyskutować o nich. Tematem
będzie „geografia empatii”. Czy odpowiedzią na opisywaną przez badaczy globalną
„geografię gniewu” – skierowanego przeciw grupom mniejszościowym – może
stać się ponadlokalna empatia? Jak działać
na jej rzecz w Polsce, gdzie media i polityka głównego nurtu promują postawy
ksenofobiczne i antyuchodźcze, bazując
na narodowo nasyconym pojęciu dumy?

Co-reader. Breakfast in the form
of a ‘co-reader’ with the magazine
Czas Kultury. Together, we will read
aloud and discuss selected texts
on the ‘geography of empathy’. Will
the texts provide a response to the
global ‘geography of anger’ described by researchers and directed
at minority groups? Could it turn
into a supralocal empathy? How
can we support it in Poland, where
the mainstream media and politics
endorse xenophobic and anti-refugee attitudes based on a nationalistically infused sense of pride?

SPROSTOWANIE
Adelina Cimochowicz, Cristina Ferreira,
Aleksandra Polerowicz, Barbara Prądzyńska,
Anna Siekierska POLSKA / POLAND
23–26.06 / pl. Wolności

Przekierowujemy środki z budżetu produkcyjnego grupy Sprostowanie
na edukację propokojową: jednodniowe,
bezpłatne warsztaty, prowadzone przez
wykwalifikowaną trenerkę (Magdalenę
Chustecką), przeznaczone głównie
dla młodych aktywistów/-ek. Działania
oddolne i potrzeba komunikacji bez przemocy są ignorowane przez rządzących.
Faworyzuje się postawy posłusznych
konsumentów oraz kulturę wojny zamiast
wspierania kształcenia odpowiedzialnych
zachowań społecznych i samoorganizacji.

SPROSTOWANIE 1.0
Grupa Sprostowanie POLSKA / POLAND
23.06, 12:00–17:00 – Pokój w praniu – wspólne szycie flag
/ Peace in the making – making flags together
23.06, 19:00 – Roztocza/my pokój – wspólne zawieszenie flag
/ Spreading peace – hanging flags together
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

„Naszym celem jest sprostowanie kilku
rzeczy. Chcemy przyjrzeć się paradygmatom kształtującym nasze bycie w świecie
i sprostować pewne normy, które są
nam narzucane społecznie, kulturowo,
narodowo i gatunkowo. Trzonem naszej
aktywności będą otwarte działania propokojowe: warsztaty, działania performatywne i interaktywne oprowadzanie
wokół pl. Wolności, którego specyfika
stworzy pole do dyskutowania i uzgadniania treści Sprostowania” – grupa
Sprostowanie.
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We are redirecting the funds from
the production budget of the
Sprostowanie group to pro-peace
education: a series of free-admission workshops dedicated largely
to young activists led by a qualified
coach. Grassroots activities and
non-violent free communication are
ignored by those in power. Instead,
they favour obedient consumer
attitudes and a culture of war over
supporting education towards
responsible social behaviours and
self-organisation. Coach: Magdalena Chustecka

‘Our goal is to clarify several things.
We want to examine the paradigms that shape our being in the
world, and to make visible certain
norms that are imposed upon us
in terms of society, culture, nation
and species. The core of our activity consists of open activities for
peace: workshops, performance
art and interactive tours of Liberty
Square, whose specific character
provides a plane for debating
and negotiating the Clarification
content’. Sprostowanie Group

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

Mija 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. Ostatni świadkowie odchodzą,
a wraz z nimi w zapomnienie popada
pamięć o tym, jaką wartość ma pokój.
Zasiadając wspólnie przy maszynach
do szycia, stworzymy 80 pokojowych
flag w różnych odcieniach bieli, które
w ramach akcji performatywnej zawiesimy na jednej z kamienic przy pl. Wolności.
Zapraszamy do wspólnego gestu. Biała
flaga jest symbolem kapitulacji. My się
jednak nie poddajemy. Pragniemy pokoju.
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It is 80 years since the outbreak of
World War II. The last witnesses
are passing away, and with them
the last living memory of how
valuable peace really is. Together,
we will use sewing machines to
make 80 flags of peace in various
shades of white. Afterwards, we
will hang them on one of the
buildings at Liberty Square. Join
us in our performance project. The
white flag is a symbol of capitulation. But we are not surrendering.
We want peace, no matter how
naive and impossible it seems.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

spacer, wykład performatywny / walk, performative lecture
SPROSTOWANIE 2.0
Grupa Sprostowanie POLSKA / POLAND

SPROSTOWANIE 3.0
Grupa Sprostowanie POLSKA / POLAND

24.06, 17:00 – Obce ciało I – spacer / walk
24.06, 22:30 – Obce ciało II – wykład performatywny / performative lecture

START: PUNKT INFO, PL. WOLNOŚCI, BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI / FREE ADMISSION PASSES,
JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Obce ciało I
Spacer do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego, znajdującego się przy
pl. Wolności. Tam zastanowimy się nad
doświadczeniem obcokrajowców
w Poznaniu i Polsce. Podejdziemy do tekstu Sprostowania za pomocą narzędzi
performatywnych, aby omówić rzeczywistość imigranta i imigrantki, pełną
polityczności i biurokracji, różnorodności
językowej, szoków kulturowych, ograniczeń i możliwości.
Obce ciało II
Wykład performatywny Cristiny Ferreiry
o znaczeniu tożsamości (między)narodowej, o roli adaptacji, tłumaczenia, rutyny
i mimikry w codziennym życiu imigrantki
oraz o powiązaniach między ciałem a językiem w kontekście ponadnarodowym.
W jaki sposób ciało obcego odnosi się
do środowiska gospodarza? Kiedy gość
tak się zasymilował, że staje się hybrydą?
Jak dotykać obcego ciała?
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Foreign body I
A walk to the Wielkopolska Voivodeship Office, Citizen’s Affairs and
Foreigners Department, in Liberty
Square to reflect on the experience of foreigners in Poznań and
in Poland. There, we will consider
Sprostowanie’s text using performance tools to discuss the reality of
immigrants who are surrounded by
politics, bureaucracy, language diversity, culture shocks, restrictions
and possibilities.
Foreign body II
A performance/lecture by Cristina
Ferreira about the meaning of (inter)
national identity, the role of adaptation, interpretation, routine and
mimicry in the everyday life of an immigrant, as well as the interrelations
between the body and language
in a supranational context. What
is the body’s response to the host
country’s surroundings? When is
the guest assimilated to the extent
of becoming a hybrid? How should
the foreign body be touched?

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

spacer / walk

25.06, 18:00 – Naturokultura – spacer performatywny / performative walk

Podczas spaceru odniesiemy się do paradygmatu przyznającego człowiekowi
pozycję dominującą względem wszystkich innych bytów. Przyjrzymy się konstrukcjom językowym, które ułatwiają
eksterminację innych istot. Zwrócimy
się ku chwastom, gatunkom inwazyjnym,
szkodnikom. Uważamy, że podział na ludzi i ich kulturę oraz „naturalnych” nie-ludzi, których można posiadać na własność,
eksploatować i masowo mordować, musi
zostać zniesiony. Czas na współistnienie!

A walk to explore the paradigm
that gives humans a dominant
position over all other beings. We
will look at language constructs
which facilitate the extermination of
other forms of life. We will turn our
attention towards weeds, invasive
species and pests. We believe that
it’s time to abolish the distinction
between people with their culture
and ‘natural’ non-people who can be
owned, exploited and mass murdered. It’s time to coexist.

CO ZROBISZ, GDY ŚWIAT STANIE W OGNIU?
Roberto Minervini FRANCJA, USA, WŁOCHY / FRANCE, USA, ITALY

film

25.06, 23:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: ANGIELSKI Z POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGAUGE: ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

Po serii zabójstw na tle rasowym
w 2017 r. Afroamerykanie wyszli na ulice,
żeby zaprotestować przeciwko rasizmowi. W najnowszym filmie Roberto
Minerviniego, jednego z najciekawszych
współczesnych reżyserów obrazujących
wielokulturową rzeczywistość USA,
obserwujemy cztery trudne historie
rozgrywające się w Nowym Orleanie.
Są świadectwem godności, empatii
i odporności ludzi żyjących na marginesie świata, który nie stoi po ich stronie.
Film prezentowano m.in. na festiwalach
w Wenecji i Rotterdamie.
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What You Gonna Do When The
World’s On Fire? After a string of
racially motivated killings in New
Orleans in 2017, Afro-Americans
take to the streets to protest
against racism. In his latest documentary, Roberto Minervi, one
of the most noteworthy directors
showing USA’s multicultural reality, tells four complex and intimate
stories of people who struggle
for dignity and empathy. The film
has been presented at numerous
festivals, including the Venice Film
Festival and the International Film
Festival Rotterdam.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK
200 Bez Bólu, Us the Society,
Młoda Kultura, Kolektyw,
W każdym dostrzec człowieka POLSKA / POLAND
26–30.06 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Projekt współtworzony z grupami licealistów i licealistek, na co dzień zaangażowanych na różnych polach aktywizmu.
Inicjatywy, w których obrębie działają,
stworzyli sami z potrzeby mówienia
o rzeczach, które są dla nich istotne
i które bezpośrednio dotyczą ich życia.
Są odważne/-ni, świadome/-i i zdeterminowane/-ni, aby pokazać wszystkim,
że młodzi są w naszym mieście nieobojętni na sprawy dziejące się wokół nich.

A project co-created with secondary school students who are involved in various activism initiatives
on a regular basis. The initiatives
arise from the students’ need to
speak about the things that are important to them and directly affect
their lives. Courageous, aware and
determined, they show everyone
that young people in Poznań are not
indifferent to what is happening
around them.

PIRAMIDA WIEDZY
200 Bez Bólu POLSKA / POLAND

pokaz, spotkanie / show, meeting

21.06, 14:00–19.00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Piramida wiedzy to projekt prowadzony
przez grupę uczniów z II LO, mający
na celu pomagać w zdawaniu egzaminów,
planowaniu własnej kariery i w rozwoju
naukowym zarówno dzieciom, młodzieży,
jak i dorosłym. Podczas festiwalu członkowie projektu postarają się udowodnić,
że to właśnie edukacja powinna być
gwarantem pokoju i podejmą próbę zdefiniowania idealnego systemu edukacji:
wezmą udział w Naradzie Obywatelskiej
o Edukacji, debacie Ostatni dzwonek
i zaprezentują eksperymenty fizyczno-chemiczne. Zob. więcej: str. 77.
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Pyramid of knowledge is a project
conducted by a group of students
from II LO secondary school in
Poznań aiming to help children,
their peers and adults pass tests,
plan their careers and expand their
knowledge. During the festival, the
project participants will attempt to
prove in various ways that education should guarantee peace, and to
define the ideal education system.
See p. 77.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

ZACHOWAJ (S)POKÓJ
Us the Society POLSKA / POLAND

spotkanie / meeting

26.06, 19:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Celem działania grupy Us the Society
jest oddanie głosu młodym ludziom i pokazanie, że ich zdanie się liczy. Wiosną
zorganizowali akcję pisania listów, by ich
rówieśnicy mogli się wypowiedzieć
na najróżniejsze tematy społeczno-polityczne. Część listów-komentarzy zostanie zaprezentowana na pl. Wolności.
Najbardziej palące i najczęściej poruszane w nich tematy będą punktem wyjścia
do dyskusji. W jej trakcie uczestnicy będą
mogli posłuchać wielopokoleniowego
i różnorodnego głosu naszego miasta.

Us the Society aims to prove that
the voice of young people counts.
Last spring, the group organised
a letter-writing project to give
people of their age a possibility to
express their opinions on different
socio-political issues. Some of
the letters/observations will be
presented in Wolności Square. The
most urgent and most talked about
problems will be a point of departure for a discussion during which
the participants will have an opportunity to hear the multigenerational
and wide-ranging voice of our city.

MŁODA KULTURA POKOJU
Młoda Kultura POLSKA / POLAND

wystawa, koncert / exhibition, concert

27.06, 19:00 – wernisaż wystawy / exhibition opening
27.06, 20:00 – koncert / concert
27.06, 23:00 – Silent Disco
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Młoda Kultura to młodzieżowa inicjatywa kulturalna, oparta na współpracy
grupy kilkunastu młodych artystów
i artystek, posługujących się różnymi
środkami przekazu, takimi jak fotografia,
obraz, muzyka, film, teatr czy instalacja.
W ramach festiwalu, za ich pośrednictwem, chcą pokazać, jak rozumieją i widzą pokój oraz rolę sztuki w jego budowaniu. Przygotują konceptualny koncert
performatywny i wystawę.
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Młoda Kultura (Young Culture)
is a cultural initiative of young
people based on the collaboration
of a group of artists who use
different means of expression:
photography, painting, music, film,
theatre and installation. In a conceptual performance art concert
and an exhibition, they will use
these means to show how they
understand peace and how they
can use art to achieve it.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

POKÓJ ZACZYNA SIĘ
W KAŻDYM Z NAS
Kolektyw POLSKA / POLAND

medytacja, warsztaty / meditation, workshops

29.06, 11:00 – medytacja / meditation
29.06, 12:00 – tworzenie kolektywnego instrumentu / creating a collective
instrument
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Okres, który prowadzi do osiągnięcia
dojrzałości, to czas szczególnego buntu.
Chcąc zmiany, dochodzimy do wniosku,
że można ją osiągnąć, jedynie zaczynając
od siebie. Trudno jednak kwestionować
kogoś tak bliskiego jak siebie samego.
Pokój zaczyna się w każdym z nas to
dynamiczny i otwarty performans, do
którego zapraszamy, by wspólnie i indywidualnie pomyśleć o pokoju i drogach
do jego osiągnięcia.

The time before reaching adulthood
is a particular time of rebellion.
Wanting change, we realise that we
can achieve it only if it starts from
ourselves. It’s hard to challenge
the person who is the closest to
you: yourself. Peace begins in you is
a dynamic and open performance
that will make us think, as a group
and as individuals, about peace and
how we can achieve it.

PRZEDPOKÓJ
Julia Czaplejewicz, Emilia Hejmanowska,
Basia Lipska, Marcin Mielcarek,
Martyna Stark POLSKA / POLAND

happening

29.06, 13:30, 18:30 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Jak wygląda moment, w którym kończy
się wojna, a pokoju jeszcze nie ma? Każda jednostka i wspólnota, do której ona
przynależy, próbują na nowo tworzyć relacje, budować zaufanie, układać rzeczywistość wokół. Z chaosu ku harmonii. Ten
proces nie odbywa się jednak bez twórczych konfliktów, momentów załamań
i ich zaskakujących efektów. Spróbujemy
odtworzyć jego choreografię. Dołącz
do happeningu pokojowej armii.
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What happens when a war ends
but peace hasn’t yet begun? Every
individual and the community they
belong to try to re-establish relationships, build trust and arrange
anew the surrounding reality. From
chaos towards harmony. But the
process is not free of creative
conflict and breakdowns leading to
some surprising outcomes. Let’s try
to recreate the choreography of this
process. Join our army of peace at
our peaceful happening.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

BUDUJMY POKÓJ, BURZĄC MURY
W każdym dostrzec człowieka POLSKA / POLAND

performans, warsztaty
/ performance, workshops

30.06, 13:30 – warsztaty dla dzieci / workshop for children
30.06, 15:30 – performans / performance
PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Grupa licealistek, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i nietolerancji
przez oddanie głosu różnym grupom
narażonym na wykluczenie. Pokój globalny zaczyna się od lokalnego. Wykorzystując nietypowy performans, dyskusję,
instalację do budowania spokoju czy
warsztaty dla najmłodszych, zastanowią
się, czy różnorodne społeczeństwo może
stworzyć wspólnotę. Czy różnice między
odmiennymi grupami i osobami mogą być
narzędziem do budowania wzajemnych
relacji, opierających się na zrozumieniu?

A group of secondary school students aims to prevent discrimination
and intolerance by giving people
threatened with exclusion an opportunity to speak for themselves. Global peace begins locally. In a unique
type of performance and discussion,
a peaceful room to achieve inner
peace and a workshop for children,
the participants will reflect on
whether a diversified society can
create a community. Can differences
between different groups of people
be used as a tool to build relationships based on understanding?

WIELEBNY W.
Barbet Schroeder FRANCJA, SZWAJCARIA / FRANCE, SWITZERLAND
30.06, 23:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: ANGIELSKI Z POLSKIMI NAPISAMI
/ LANGUAGE: ENGLISH WITH POLISH SUBTITLES

Buddyzm u podstaw opiera się na niestosowaniu przemocy, pokoju i zrozumieniu.
Najbardziej pokojowa religia świata ma
jednak nawołujących do nietolerancji kaznodziejów nienawiści. Wielebny Wirathu
od lat rozpowszechnia antymuzułmańską
retorykę nienawiści i podżega do etnicznych czystek. Materiały archiwalne ukazują okrutne efekty jego retoryki. W erze
Donalda Trumpa (którego Wirathu jest
fanem), Farage’a i Le Pen film doskonale
ukazuje również mechanizmy powstawania i funkcjonowania nacjonalizmów.
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At its core, Buddhism is about nonviolence. But the most peaceful
religion in does have its hate and
intolerance preachers. For many
years, the venerable Wirathu has
been promoting anti-Muslimism
speech and encouraging ethnic
purges. Extensive footage shows
the cruel outcomes of his agitation. At the time of Donald Trump
(who Wirathu admires), Farage
and Le Pen, the documentary
provides an extensive insight into
how the mechanisms of nationalism emerge and function.

PLAC WOLNOŚCI / LIBERTY SQUARE

Narzędzia dla
pokoju / Tools
for Peace
NARZĘDZIA DLA POKOJU /
TOOLS FOR PEACE

JESTEM
Paweł Świerczek POLSKA / POLAND

performans, warsztaty / performance, workshops

17–18.06, 25–26.06 – warsztaty z bezbronności / workshop on vulnerability
ZAPISY / REGISTRATION, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

27.06, 19:00 – performans / performance

PL. WOLNOŚCI 6, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Samoobrona jest umiejętnością promowaną zarówno na niwie nacjonalizmu,
jak i feminizmu. Gotowi na atak, niemal
bezustannie zgrywamy twardzieli. A gdyby odwrócić tę strategię? Radykalna
bezbronność może stać się wyłomem
w świecie prężenia muskułów. Naraża na
zranienie, ale też otwiera na budowanie
głębokich więzi. Dramaturg i performer
Paweł Świerczek proponuje zbadanie tej
postawy przez zbiorowy performans.

Self-defence is a skill promoted
by nationalism and feminism alike.
Ready to attack, we are almost
always the tough guys. But what
if we reversed this strategy?
Can radical vulnerability become
a fracture in a world of flexed
muscles? Is it a risk of being hurt
or an opportunity to build deep
relationships? Dramatist and performance artist Paweł Świerczek
invites us to explore this approach
in a collective performance.

GEST ODWRÓCONEGO PALCA
Kolektyw Tyna: Martyna Miller,
Tina Keserović POLSKA, CHORWACJA / POLAND, CROATIA

warsztaty, rzeźba / workshops, sculpture

25–27.06 / pl. Wolności – warsztaty / workshop
REGISTRATION: ZAPISY@MALTA-FESTIVAL.PL, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI
/ LANGAUGE: POLISH, ENGLISH

29.06 / pl. Wolności – tworzenie rzeźby społecznej

CREATING A SOCIAL SCULPTURE, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Odwrócony środkowy palec pozwala
wskazywać i odnotowywać systemowe
opresje. Symbolizuje odrętwiałe, obumierające centrum, wspierane przez
pozostałe palce. Artystyczny kolektyw
Tyna zaadaptował gest bałkańskich
kobiet jako narzędzie kolektywnego
komentarza na przemoc w miejscach
publicznych. Za pomocą gestu zmapujemy przestrzeń Poznania i subwersywnie
przejmiemy te miejsca.
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Reversed Finger Gesture. A reversed middle finger allows one to
point out and record oppressive
systems instead of individual
oppressors. It symbolises a numb,
withering centre supported by the
other fingers. The artistic collective Tyna adopted the gesture from
Balkan women as a tool for a collective commentary on violence
in public space. We will use this
gesture to map and subversively
take over this space in Poznań.

NARZĘDZIA DLA POKOJU / TOOLS FOR PEACE

DLACZEGO? RYSOWANIE
ZA OPOWIADANIE
Beata Sosnowska POLSKA / POLAND

wystawa w procesie / exhibition in process

INNOŚĆ JEST TAM,
Beata Sosnowska

28–30.06, 12:00–18:00 – komiks w procesie / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Projekt Dlaczego? bierze się z przekonania autorki, że dopóki trwa rozmowa
– poszukiwanie odpowiedzi we wzajemnym słuchaniu się – istnieje realna szansa
na trwały pokój. Stan wojny jest brakiem
rozmowy, gdzie różne punkty widzenia
przestają mieć rację bytu. Celem realizacji jest zbudowanie na pl. Wolności
platformy dialogu, pokojowej wymiany
poglądów, gdzie uczestnicy odpowiadają
na pytania i zadają je, a artystka tworzy
rysunki, ilustrując to, co usłyszy.

Why? is a project inspired by its
creator’s belief that as long as
people talk, seeking answers in
listening to one another, peace
stands a real chance. A state of
war happens when people stop
talking, when different points of
view cannot exist. The project aims
to build in Liberty Square a platform
for dialogue, a peaceful exchange
of opinions, where participants ask
and answer questions, and the artist creates drawings that illustrate
what she hears.

café-chantant
NOWY ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY
Kolektyw Łaski: Julia Golachowska,
Jagoda Kwiatkowska, Anna Shimomura POLSKA / POLAND

29.06, 19.00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Śpiewanie piosenek patriotycznych to
jedna z najbardziej jednoczących praktyk pamięci. Z dzisiejszej perspektywy
okazuje się jednak problematyczne
– w tradycyjnych tekstach nie ma miejsca
na podmiotowość kobiet, przedstawia
się je jako trofea dla walecznych żołnierzy, kreuje się romantyczny wizerunek
wojny, utrwala podziały klasowe i etniczne. Artystyczny kolektyw Łaski odświeżył
teksty niepodległościowe, melodie zostawiając bez zmian. Zapraszamy do ich
wspólnego odśpiewania.
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A New Patriotic Songbook. Singing
patriotic songs is one of the most
powerful ways to bring people
together in order to remember the
past. However the traditional lyrics
do not leave any room for empowering women who are presented as
trophies for courageous soldiers.
The songs perpetuate a romantic
image of war as well class and
ethnic divisions. Without changing
the tunes but with a fresh approach
to the lyrics, Kolektyw Łaski invites
us to sing new versions of patriotic
songs together.

NARZĘDZIA DLA POKOJU / TOOLS FOR PEACE
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Miasto wielu
gatunków
/ A City of Many
Species
MIASTO WIELU GATUNKÓW /
A CITY OF MANY SPECIES

MERCH
Jana Shostak,
Jakub Jasiukiewicz BIAŁORUŚ, POLSKA / BELARUS, POLAND

wystawa / exhibition

21.06, 18:00 – wernisaż / vernissage
22–30.06 – wystawa / exhibition
RODRÍGUEZ GALLERY, UL. WODNA 13/4, WSTĘP WOLNY
/ ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Jana, obiecująca młoda artystka z Białorusi, ku zaskoczeniu wszystkich postanawia
zdobyć koronę Miss Polski. Ten rok to jej
ostatnia szansa na wygraną. Kandydując,
wytwarza całą kolekcję narzędzi do walki
o pokój na świecie, m.in. jedwabną szarfę-nerkę ze złotym haftem „Miss Polonia
2020”, fotosy i kadry z filmu czy ekobutelkę na wodę o swoim kształcie. Odkręcana
korona pozwala pić bezpośrednio z głowy
kandydatki. Kuratorka: Agata Rodríguez.

Jana, a promising young artist from
Belarus, decides, to everyone’s surprise, to win the Miss Poland Contest. As a candidate, she produces
a collection of tools to fight for
peace, including a sash with ‘Miss
Polonia 2020’ embroidered with
golden thread, frames and stills from
films and a special eco-bottle. The
cap of the bottle is in the shape of
a crown. When you twist it off, you
can drink directly from a candidate’s
head. Curator: Agata Rodríguez.

REPETYCJE
Evgenia Klemba,
Dawid Dąbrowski ROSJA, POLSKA / RUSSIA, POLAND

muzyka, sztuki wizualne / music, visual arts

22.06, 19:00 – performans dźwiękowy / sound performance
PARKING PODZIEMNY POD PL. WOLNOŚCI, WSTĘP WOLNY
/ ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Strefa dźwięków generowanych na żywo,
połączona z wielokanałową projekcją
wideo, w której krajobraz postsowieckich blokowisk zostanie oderwany od
macierzystego kontekstu. To spotkanie
w kwadrofonii. „Komfort bycia zamienia
się w spokój. Ściany zanikają, przestrzeń
się powiększa. Oto mój pokój. Jest mój,
bo są w nim moje rzeczy. Słyszę dźwięki
z ulicy, wpuszczam świat do wewnątrz.
Zawłaszczam widok za oknem. Czuję się
bezpiecznie”– piszą o projekcie autorzy:
artystka sztuk wizualnych i muzyk.
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Repetitions is a zone of live-generated quadrophonic sound
combined with a multi-channel
video projection. A landscape of
post-soviet blocks of flats detached from their original context.
‘The comfort of being transforms
into peace. Walls disappear. Space
grows. This is my room. It’s mine
because my things are here. I hear
the sounds of the street. I let the
outside world in. I appropriate the
view outside the window. I feel
safe,’ say the artists.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species

UNTIL SPRING
Stereo 48 PALESTYNA / PALESTINE

taniec, warsztaty / dance, workshops

23–28.06 – warsztaty breakdance / braekdance workshop
REGISTRATION: ZAPISY@MALTA-FESTIVAL.PL
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI / LANGAUGE: POLISH, ENGLISH

Grupa tancerzy, dla których breakdance
jest sposobem na odzyskanie wolności
ruchu. Zostali jej pozbawieni, dorastając
w palestyńskim Nablusie. W 2000 r.
Izrael otoczył miasto punktami kontrolnymi, uniemożliwiając jego mieszkańcom
swobodne przemieszczanie się. Artyści
wierzą, że ruch ma moc wyzwalania
emocji i dzielenia się marzeniami, co na
terenach objętych konfliktem zbrojnym
jest ogromnym deficytem. Swoje prace
prezentują na deskach wielu europejskich teatrów.

Stereo 48 are a group of dancers
who see breakdance as a way to
reclaim their creative freedom,
which they have been deprived of
growing up in Nablus. In 2000 the
Palestinian city was surrounded by
Israeli checkpoints and its residents have been regularly forced
to remain within its limits. Stereo
48 believe that dance has the power to release emotions and share
dreams, which in an area of armed
conflict is not readily available. The
dancers will run a workshop and
present a dance performance.

24.06, 19:00 / Scena Wspólna, ul. Brandstaettera 1
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI / FREE ADMISSION PASSES, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH
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akcja miejska / urban action

24.06, 21:00 / PGK Centrum, ul. Marcelińska 90
25.06, 21:00 / Okrąglak, ul. Mielżyńskiego 17
29.06, 20:00 / Kopiec Wolności, ul. Wiankowa 2
30.06 / bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła,
ul. Ostrów Tumski 12
BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI / FREE ADMISSION PASSES, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Wspólne przyglądanie się miastu z dachów niedostępnych na co dzień wieżowców to już tradycja w Generatorze
Malta. A gdyby tak wykorzystać perspektywę „góry" do dyskutowania o propokojowych praktykach ekonomicznych, urbanistycznych i społecznych? Tym razem
z wyjątkowymi gośćmi zapraszamy do
„rozmów na szczytach" i wymyślania nowych scenariuszy dla świata! Wszystkich
tych, którzy szukają wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu, roztaczają horyzonty
współpracy i solidarnościowej edukacji.

Summits in Poznań. Looking at the
city from rooftops that are usually
inaccessible to the public has
become a Generator Malta tradition.
What happens when we use a ‘summit’ perspective to discuss propeace economic, urban design and
social practices? This time, we will
use the ‘Poznan Summit’ to create
new scenarios for the world.

spektakl / performance

ZWIERZĘTA
Strefa WolnoSłowa POLSKA / POLAND

Kiedyś na Ziemi żyło kilka gatunków
człowieka. Jak to się stało, że do naszych
czasów przetrwał tylko homo sapiens?
W jaki sposób i dlaczego unicestwił on
siostrzane gatunki i podporządkował
sobie świat innych istot żywych? Spektakl jest pierwszą częścią teatralnej
trylogii Zwierzęta – Ludzie – Bogowie.
Zadaje pytania o to, co w nas zwierzęce,
przyszłość gatunków i kształt planety,
eksploatowanej przez stulecia z coraz
większą intensywnością.

KORONA POZNANIA.
SPOTKANIA NA SZCZYCIE

Animals. In the past, there used
to be several species of humans
on Earth. Why did only homo
sapiens survive? How and why
did homo sapiens annihilate its
sister species and conquer the
world of other living beings? The
performance is the first part of
a drama triptych titled Zwierzęta–
Ludzie– Bogowie (Animals – People
– Gods). It examines to what extent
we are animals, the future of the
species on Earth and the shape of
the planet exploited over the ages
with growing intensity.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species

SANATORIUM
Anna Siekierska POLSKA / POLAND

performans naukowy / research performance

26.06, 18:00 – performans naukowy / scientific performance
STADION IM. EDMUNDA SZYCA, BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
/ FREE ADMISSION PASSES, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Stworzenie Sanatorium ma na celu
zachowanie poznańskiego Stadionu
im. Edmunda Szyca jako przestrzeni,
w której roślinność będzie rozwijała się
przy niewielkiej ingerencji człowieka,
stanowiąc habitat dla wszelkich przejawów życia. Działanie ma budować symbiotyczną relację między mieszkańcami
miasta i podkreślać marginalizowaną
obecność sąsiadów nie-ludzkich.
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Sanatorium aims to preserve the
Szyc Stadium in Poznań as a space
where vegetation grows without
human intervention: a habitat for
all forms of life. The goal is to build
a symbiotic relationship between
the residents of the city, whilst
emphasising the marginalised presence of our non-human neighbours.
The project will launch a process of
reclaiming living space for beings
that have the right to integral
respect for their existence.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species

wystawa fotografii / photo exhibition
PARK 1963–2019
Katarzyna Różniak, Tytus Szabelski POLSKA / POLAND

28.06, 17:30 – wernisaż / vernissage
29–30.06, 11:00–17:00 – wystawa / exhibition

24–28.06 – warsztaty / workshop: breakdance, rap, songwriting,
28.06, 20:00 – koncert na / koncert at pomnik Armii Poznań,

KLATKI SCHODOWE BLOKU NA OS. POD LIPAMI 6, WSTĘP WOLNY
/ ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Fotografa i krytyczkę sztuki zafascynowała społeczna tożsamość parku Cytadela. Postanowili zebrać z rodzinnych
albumów poznaniaków i poznanianek
zrobione tam zdjęcia. Na wystawie
w przestrzeni klatek schodowych jednego z bloków na Winogradach spotkają je
ze współczesnymi fotografiami. Celem
projektu jest uzupełnienie historii politycznej Cytadeli o jego historię społeczną, o wspomnienia jego budowniczych
i użytkowników.

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Photographer Tytus Szabelski and
art critic Katarzyna Róźniak are
fascinated with the social identity
of Cytadela Park. The result of
their work is an exhibition in the
staircases of a block of flats in the
Winogrady neighbourhood. The exhibition of photographs from Poznanians’ family albums next to professional contemporary photography
brings together the park’s political
and social history as remembered
by its builders and users.

INTERWAŁ POKOJU
Marta Jalowska POLSKA / POLAND

spektakl plenerowy / open air performance

28.06, 19:00 – spektakl plenerowy / open-air show
PARK CYTADELA, WSTĘP WOLNY, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Interwał to inaczej przerwa, odstęp
między dźwiękami, to np. durowa tercja
wielka, która nadaje rozbrzmiewającemu
nawoływaniu o pokój jasny, radosny
charakter. Jak długo trwa ten interwał?
Jak długo trwa pokój? I czy musi być tylko
przerwą? Trzonem pracy jest rekonstrukcja odsłonięcia Dzwonu Pokoju i Przyjaźni
między Narodami w parku Cytadela
z 11 października 1986 r. Tym razem jednak bez użycia słowa „naród”. Reenactment będzie więc nową uroczystością
– odsłonięciem Dzwonu Pokoju i Przyjaźni.
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koncert / concert
PEACE FOR HOMEWORK
Karolina Czarnecka, donGURALesko, Stereo 48,
uczestnicy warsztatów PALESTYNA, POLSKA / PALESTINE, POLAND

An interval is a break, a distance between sounds, for example a major
third, which makes a resounding
call for peace, light and joyful. How
long does an interval last? How long
does peace last? Does it have to be
only during an interval? The project
focuses on a re-enacted unveiling of
the Bell of Peace and Friendship between Nations in Cytadela Park on
11 October 1986. This time, without
the word ‘nation’, the re-enactment
is a new ceremony: the unveiling of
the Bell of Peace and Friendship.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species

Breakdance ze Stereo 48, rap z donGURALesko i songwriting z Karoliną
Czarnecką. Czołowi artyści z Palestyny
i Polski zapraszają młodzież między 14.
a 19. rokiem życia na warsztaty. Efekty
pracy choreograficznej, muzycznej
i tekstowej każda z grup zaprezentuje
podczas wspólnego koncertu. To będzie
show pełny pokojowej energii, ekspresji
własnych marzeń. Z młodymi wystąpią
artyści prowadzący warsztaty.

Breakdancing with Stereo 48,
rapping with donGURALesko and
songwriting with Karolina Czarnecka.
Leading artists from Palestine and
Poland invite young people (aged
from 14 to 19 years) to their workshop. Each group will present their
choreographic, musical and songwriting work during a concert, a show of
pro-peace energy, and dreams, a tale
of how we can change the world.
On stage, the young artists will be
accompanied by their coaches.

BIEG DLA POKOJU
Kilometry dla Obozu Moria,
Night Runners GRECJA, POLSKA / GREECE, POLAND

bieg / run

30.06, 18.00 / park Cytadela
ZAPISY / REGISTRATION, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Nie ma znaczenia, skąd pochodzimy,
przed czym uciekamy lub czy potrafimy
biegać profesjonalnie. Najważniejsza jest
meta, do której chcemy dobiec – dla nas
wszystkich jest nią POKÓJ. Dlatego stańcie z nami na starcie i poczujcie, że razem
biegniemy do tego samego celu niezależnie od miejsca, w którym nasz bieg się
rozpoczyna. W czasie, gdy my pobiegniemy dla pokoju na poznańskiej Cytadeli,
w tej samej sprawie pobiegną osoby
mieszkające w greckim obozie Moria.
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It doesn’t matter where we come
from, what we are running from
or whether we are professional
runners or not. What matters
is what we want to find at the
finishing line. For us it’s PEACE.
Join us at the starting line and feel
that we are running together to
reach the same goal, regardless
of where your run begins. At the
same time as we run for peace
in Cytadela Park, people with
refugee experience living in Moria
Camp in Greece, will be running
for the same cause.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species

PARTYTURA DLA POKOJU
Giorgi Beżuaszwili, Dawid Dąbrowski,
Ostap Mańko, Mandar S. Purandare,
Viktoria Zybina

muzyka / music

PARK 1963–2019
Kolektyw Czyn Społeczny
ARCHIWUM KATARZYNY RÓŻNIAK

GRUZJA, INDIE, POLSKA, ROSJA, UKRAINA
/ GEORGIA, INDIA, POLAND, RUSSIA, UKRAINE

30.06, 12:00–14:00, 19:00–21:00
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Wielki finał 10-dniowych, propokojowych działań. W przestrzeni Cytadeli,
miejscu naznaczonym historią walk
zbrojnych, usiądź dla pokoju w tłumie
poznaniaków – i posłuchaj. Wspólnej
medytacji towarzyszyć będzie koncert:
premiera Partytury dla pokoju. Każdy
będzie mógł śledzić wędrówkę dźwięków, które zanim dotarły na Cytadelę,
przebyły długą drogę z krajów swoich
wykonawców: Gruzji, Ukrainy, Indii, Rosji.
Dołącz i stań się częścią wielu, którym
zależy na pokoju na świecie dziś i gdy
dorośnie kolejne pokolenie.
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A Score for Peace. An interpretation
of a graphic score for a trans-border
improvised orchestra. We live in relative peace and democracy. What
would we think if someone took
this peace away? A Score for Peace
brings together musicians of various origins performing a simultaneous concert in Poznań and on the
Greek island of Lesbos to express
their involvement in creating a culture of non-war. Join us to become
one of the many who care for peace
in Poznań, Europe and across the
world. Tomorrow, today and for the
following generations.

MIASTO WIELU GATUNKÓW / A City of Many Species
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Mapy
sentymentalne
/ Sentimental
Maps
MAPY SENTYMENTALNE / SENTIMENTAL MAPS

MAPA SENTYMENTALNA:
GRUNWALD-PÓŁNOC
Agnieszka Chlebowska POLSKA / POLAND

spacer performatywny / performative wallk

16.06, 17:00 – spacer performatywny / performative walk
START: UL. OGNIK 20B, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

To się nie wydarzyło tak, bo wydarzyło
się nie, a ja zapamiętałam to jeszcze
dalej! Kto i jak, i co pamięta, i co można
odkryć, śmiało poruszając się po Grunwaldzie? „Sprawdzimy międzypokoleniowe narracje, trwałe pęknięcia
i zajrzymy w kilka trójkątów bermudzkich,
tworzących kąty i kanty osiedla” – zapowiada badaczka, artystka działań wokół
społeczności-przestrzeni, autorka mapy.
Uczestnicy wyruszą na spacer korzeniami najważniejszych i najzwyczajniejszych
miejsc grunwaldzkiego kosmosu.

It wasn’t like this. It didn’t happen at
all. I remember it going even further.
Who remembers things and how?
What can you discover walking
around Grunwald neighbourhoods?
‘We will explore intergenerational
narratives, permanent gaps and several Bermuda triangles that create
the corners and perimeters of the
area,’ says Agnieszka Chlebowska,
author of the map. The walk will
take us along the roots of the most
important and ordinary sites of the
Grunwald universe.

KONCERT SENTYMENTALNY
ABC Przygody POLSKA / POLAND

koncert / concert

16.06, 19:30 / ul. Ognik 20B
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Na finał spaceru – sentymentalna podróż
muzyczna po ośce, prosto z trzeszczących płyt winylowych! Duchologiczny
kolektyw didżejski ABC Przygody
rozrusza blokowiskowe podwórka grunwaldzkiego fyrtla nadwiślańską muzyką
rozrywkową: będą hity festiwalowej
estrady i najlepsze bigbitowe nagrania,
słodki pop i szlagiery rockowego boomu
z nostalgicznych lat 80. oraz wiele innych
dźwiękowych przyjemności. Przybywajcie tłumnie na Grunwald-Północ! Będzie
można słuchać, tańczyć i wspominać.
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The walk finale: a sentimental
musical voyage straight from
scratchy vinyls. The ghostly DJ
collective ABC Przygody will fill
the Grunwald neighbourhood
with festival hits, rock and roll,
the sweet pop and rock of the
1980s and much more. Grunwald
Północ is where it’s at if you want
to listen, dance or reminisce.

MAPY SENTYMENTALNE / SENTIMENTAL MAPS

spacer miejski / city walk
MAPA SENTYMENTALNA:
NARAMOWICE
Mateusz Nowacki, Waldemar Rapior POLSKA / POLAND

MAPA SPOŁECZNA: WILDA
Barbara Prądzyńska POLSKA / POLAND

23.06, 16:00 – piknik w ogrodzie Mikro Domu Kultury / picnic in the garden
23.06, 17:00 – spacer / walk

START: POMNIK OFIAR OBOZU PRACY DLA ŻYDÓW W POZNANIU, UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 51
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

START: UL. LOTARYŃSKA 6, WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Naramowicki fyrtel zwykło się nazywać
najbardziej zakorkowaną sypialnią Poznania. Co, jeśli to tylko wyświechtany slogan,
a nie opowieść o żywej dzielnicowej prozie? Tej, w której średniowieczny rycerz
Naram spotyka się z pegeerowską nostalgią, a perełka międzywojennej architektury społecznej zderza się z deweloperską
pogonią za zyskiem. Autorzy mapy zapraszają na spacer po miejscach, w których
przeszłość nakłada się na przyszłość,
a lokalne sprzeczności tworzą barwny
krajobraz osiedlowych doświadczeń.

Naramowice is dubbed the most
jammed tramless bedroom community in Poznań. But is this just
a cliché instead of the tale of a lively
locality? The place where the medieval knight Naram meets a nostalgic
ambience of collective farming and
a pearl of interwar welfare housing
meets profit-driven developers. The
authors of the map give a tour of
places where the past meets the future and where local contradictions
and events build a colourful map of
neighbourhood life.

MIKROKONCERT: SOLARIUM 2.0
Karolina Czarnecka POLSKA / POLAND

koncert / concert

spacer performatywny / performative wallk

27.06, 17:00 – spacer performatywny / performative walk

Opowieści o Wildzie jest wiele, tak jak
wiele jest jej perspektyw. To współistnienie równoległych bytów: ludzkich, roślinnych, architektonicznych, ich przenikanie
się, koegzystencja pokojowa i ta budząca
konflikt. Wilda jest w ciągłej zmianie:
z podmiejskiego folwarku, w dzielnicę
przemysłową, robotniczą, tzw. trójkąt
bermudzki, i obecnie w coraz modniejszą
przestrzeń miejską. Barbara Prądzyńska
zaprasza na spacer po dzielni zderzeń
wielu czasoprzestrzeni i spotkanie z lokalną mikrohistorią.

There are so many stories about
Wilda, as many as there are perspectives of the district. A parallel
coexistence of people, vegetation
and architecture; their mutual impact, harmony and conflict. Wilda
is constantly changing: from a suburban farming area, to an industrial
one, to the so-called ‘Bermuda
Triangle’, to an increasingly trendy
urban space. Socio-cultural animator and performance artist Barbara
Prądzyńska gives a tour of the local
micro-history and a neighbourhood at the intersection of various
space times.

KONCERT: ROD WILDA
Duel Top POLSKA / POLAND

muzyka / music

23.06, 19:30 / Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury

27.06, 19:30 / ROD im. Tadeusza Kościuszki, ul. Dolna Wilda 91

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Karolina Czarnecka, autorka niezapomnianej interpretacji utworu The Tiger
Lillies Hera, koka, hasz, LSD, zaprezentuje
album Solarium 2.0 w miejscu o niezwykłej historii. Kontynuacja opowieści
o Tinie śniącej swój wielkomiejski sen
zabrzmi w ogrodzie największego z najmniejszych poznańskich domów kultury,
Lotaryńska 6: Mikro Dom Kultury. Jak
wypadną tu nostalgiczne historie o dorastaniu i radzeniu sobie w kapitalistycznej
rzeczywistości? Czy Tina odnajdzie się
na naramowickiej planecie?
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Karolina Czarnecka, who sang Hera,
koka, hasz, LSD, an unforgettable
interpretation of the Tiger Lillies’
Heroin and Cocaine, presents her
latest project Solarium 2.0 in a place
of extraordinary history. Karolina
continues the tale of Tina and
her urban dream in the garden of
the greatest among the smallest
community centres in Poznań, at
6 Lotaryńska Street. How do nostalgic stories of growing up and
coping in a capitalist reality sound in
these settings? Does Tina find her
place on planet Naramowice? Let’s
find out.

MAPY SENTYMENTALNE / SENTIMENTAL MAPS

Nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszego
miejsca na wildecką biesiadę niż
teren rodzinnych ogródków działkowych! Podczas spotkania nie tylko
zatańczymy do słonecznych dźwięków
legendarnego duetu Duel Top (Jakub
„Lemisz” Lemiszewski, Mateusz „Frugo”
Lampasiak), który swoje największe
przeboje przeplecie ze szlagierami
polskiej muzyki rozrywkowej. Wspólne
spotkanie będzie okazją, aby zapoznać
się z wildeckimi inicjatywami i historiami i przedyskutować społeczną przyszłość dzielnicy.
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We couldn’t have dreamt of
a better place for our Wilda fête
than the local garden allotments,
where we will dance to the upbeat
hits of the legendary duo Duel Top
(Jakub „Lemisz" Lemiszewski and
Mateusz „Frugo" Lampasiak) interspersed with well-known Polish
pop songs. Our get-together in
the green oasis is an opportunity
to learn about Wilda initiatives
and stories, and to discuss the future of the Wilda neighbourhood.

MAPY SENTYMENTALNE / SENTIMENTAL MAPS

SCENA MALTA
/ MALTA STAGE
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SCENA MALTA / MALTA STAGE

DIVAS, MOBILE HOMME
Transe Express FRANCJA / FRANCE

teatr / theatre

21.06, 19:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy
kolorowa parada z ewolucjami w powietrzu poprowadzona przez francuski
zespół Transe Express. Z pl. Wolności
na pl. Mickiewicza przejdą tancerze,
akrobaci, bębniarze i… wielkie, pięciometrowe diwy, które zamienią ulice
Poznania w wielką salę operową.
Finałem parady będzie nowa wersja
Mobile Homme – spektaklu, który
Transe Express pokazał na Malcie
w 1993 r. Zespół ponownie zagra zawieszony wysoko nad głowami widzów.

This year, Malta Festival opens
with a colourful parade featuring
airborne acrobatics created by the
French theatre company Transe
Express. Dancers, acrobats, drummers and... five-metre-tall divas
walk from Wolności to Mickiewicz
Square transforming the streets of
Poznań into a huge ‘opera house’.
The parade ends with a new version
of Mobile Homme, a performance
which Transe Express showed at
Malta in 1993. Once again, the
company performs suspended high
above the audience.

HAŃBA
Maciej Podstawny POLSKA / POLAND

teatr / theatre

27, 28.06, 19:00; 29.06, 18:00 (120’) / MTP, hala nr 1
15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES

Adaptacja powieści Johna Maxwella
Coetzeego – noblisty i dwukrotnego
zdobywcy Nagrody Bookera. Przeniesiemy się w świat po apokalipsie.
Po apokalipsie apartheidu, komunizmu,
kapitalizmu, terroryzmu. Po apokalipsie
XXI w. W świat Mad Maxa, w którym
upadły klasyczne podziały, autorytety,
instytucje, a ludzie dopiero dorastają
do swojej winy, do współczucia i początków rozumienia. Seksizm, szowinizm
gatunkowy i rasizm jawią się tu jako
podstawy zachodniej kultury. Spektakl
jest koprodukcją festiwalu Malta i Teatru
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
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A stage adaptation of Disgrace,
a novel by J.M. Coetzee, the recipient of the 2003 Nobel Prize in
Literature. The play takes us into
a postapocalyptic world: the world
of Mad Max, where all traditional
divides, authority and institutions
have collapsed. A world where
people have only started to rise to
compassion and comprehension,
to acknowledging their culpability in a world of sexism, species
chauvinism and racism seen as
the tenets Western culture. Coproduction: Malta Festival Poznań,
Teatr im. S. Żeromskiego in Kielce.

DIVAS
TRANSE EXPRESS
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Scena na placu
Wolności
/ Stage at Liberty
Square
SCENA NA PLACU WOLNOŚCI /
STAGE AT LIBERTY SQUARE

KOBIETA ZAGROŻONA NISKIMI
ŚWIADCZENIAMI EMERYTALNYMI
Maria Dąbrowska / Teatr Współczesny
w Szczecinie POLSKA / POLAND

teatr / theatre

23.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Kabaret, stand-up, recital, w którym
rzeczywistość przeplata się z marzeniami i ze snami. Maria Dąbrowska wciela
się w postać wielkiej gwiazdy. Opowiada
o 20 latach spędzonych w „czarnych
salach”, roli matki, trudnym powrocie
na scenę, uwielbieniu publiczności,
trudach i radościach swojego zawodu.
Wszystko to przedstawia z dystansem,
nie uciekając od parodii, ironii i nieco
egocentrycznego ekscentryzmu. Sednem spektaklu są zaskakujące aranżacje
znanych przebojów z lat 80.

A Woman Threatened With a Low
Pension. A cabaret, stand-up
comedy and recital where reality mingleswith dreams.Maria
Dąbrowska plays amajor celebrity
who recounts the hardships and
joys of her profession. She tells her
story with a distance, a little parody, irony and a dose of egocentric
eccentricity. The show revolves
around some surprising renditions
of musical hits from the 1980s.

KALIFORNIA NIEŚMIERTELNI
Szymon Kaczmarek / Teatr Współczesny
w Szczecinie POLSKA / POLAND

teatr / theatre

24.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Od wódki w SPATiF-ie do Hollywood,
od marzeń o karierze muzycznej do
okrutnej zbrodni, od Indian Hopi do dzieci kwiatów. Bohaterowie: Roman Polański, Krzysztof Komeda, Marek Hłasko
i inni. Udokumentowaną baśń o polskich
celebrytach lat 60. opowiada jeden aktor,
który w ramach wykładu albo rozprawy
sądowej przygląda się fatum ciążącemu
na całym pokoleniu. Powstaje zaskakująca narracja, pozwalająca na snucie przeróżnych teorii spiskowych.
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California Immortals. From vodka in
a Polish artists’ club to Hollywood.
From dreams of a career in music
to a ruthlesscrime.From Hopi Indians to flower children.Characters:
Roman Polański, Krzysztof Komeda,
MarekHłasko and others. A documented fairy tale about Polish
celebrities of the 1960s told by one
actor who, looks at the fate of an
entire generation. A strange,oneiric narrative for speculating on
various conspiracy theories.

SCENA NA PLACU WOLNOŚCI / STAGE AT LIBERTY SQUARE

SZUKAJĄC ROMEA
Klaudia Hartung-Wójciak / Teatr Bagatela
w Krakowie POLSKA / POLAND

teatr / theatre

KALIFORNIA NIEŚMIERTELNI
PIOTR NYKOWSKI

27.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Każdy z bohaterów spektaklu marzy
o roli Romea. W ramach sytuacji castingu
wyruszamy na poszukiwanie nieoczywistych portretów słynnego teatralnego
kochanka. Aktorzy i amatorzy, artyści
i kulturyści mówią monologi z tragedii
albo prywatne historie miłosne, dekonstruują znane sytuacje, daremnie
wyczekują Julii. W przedstawieniu nie
brakuje zarówno ironicznego podejścia
do utrwalonych w zbiorowej wyobraźni
portretów Szekspirowskiego kochanka,
jak i autoironicznego dystansu aktorów
do samych siebie.

Seeking Romeo based on Romeo and
Juliette by Wiliam Shakespeare. For
the audition, we set off on a quest
for unusual portrayals of the famous lover. Actors and amateurs,
artists and bodybuilders perform
monologues from tragedies or
tell their own love stories; whilst
deconstructing well known situations and waiting in vain for Juliette.
The show’s ironic approach to the
image of the Shakespearean lover
in the collective imagination goes
hand in hand with the actors’ auto-ironic aloofness.

teatr, taniec / theatre, dance
DZIŚ SĄ MOJE URODZINY
Magda Szpecht, Weronika Pelczyńska POLSKA / POLAND

30.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Dwie kobiety, artystki przyglądają się
zagmatwanemu związkowi głosu, ruchu
i płci z polityką w najszerszym jej rozumieniu. Jak głęboko zakorzenione są w kulturze Zachodu mechanizmy dyskryminujące
kobiety i odmawiające im poważnego
traktowania? Jak na nowo zdefiniować
pojęcia władzy i przywództwa? W spektaklu na pograniczu teatru, tańca i wykładu
performatywnego łączą się dwie perspektywy – osobista i historyczna.
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It's My Birthday Today. Two female
artists look at the tangled and
complicated relations between
voice, movement, gender and
broadly understood politics. How
deeply rooted are the mechanisms
discriminating women in the Western culture? How to redefine the
concepts of power and leadership?
In the performance, bordering
theater, dance and a performative
lecture, two perspectives connect
– the personal and the historical.

SCENA NA PLACU WOLNOŚCI / STAGE AT LIBERTY SQUARE
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Poznań na Malcie
/ Poznań at Malta

POZNAŃ NA MALCIE / POZNAŃ
AT MALTA

POPYTKA
Weronika Fibich / Scena Robocza POLSKA / POLAND

teatr / theatre

21, 22.06, 18:00 (60’) / Scena Robocza
15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIM SCRIPTEM / LANGAUGE: POLISH WITH ENGLISH SCRIPT

Trzy Czeczenki: Heda, Madina, Milana,
wyruszyły w drogę – w stronę bezpiecznej Europy i życia, które trzeba układać
od nowa. Marina, Rosjanka mieszkająca
w Polsce, od lat pomaga uchodźcom czekającym w naszym kraju na uregulowanie
swojej sytuacji prawnej. Kim są te kobiety? Skąd czerpią siłę? Ku jakiemu światu
chcą zmierzać? Tytuł nawiązuje do nieuregulowanej prawnie procedury przesłuchania uchodźców przez pograniczników.

Three Chechen women: Heda,
Madina and Milana, set out on
their way towards a safe Europe
and a life they must start anew.
For many years, Marina, a Russian
woman living in Poland, has been
helping refugees to resolve their
legal status in our country. Who
are these women? What makes
them strong? What world are they
seeking? The title is a refence to an
unregulated procedure of interrogating refugees by border guards.

O MĘŻNYM PIETRKU I SIEROTCE MARYSI.
BAJKA DLA DOROSŁYCH
Jolanta Janiczak, Wiktor Rubin
/ Teatr Polski POLSKA / POLAND

teatr / theatre

21, 22.06, 19:00 (90’) / Teatr Polski
15 PLN, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

O czym pisałaby Maria Konopnicka, gdyby żyła w naszych czasach? W epoce
pozytywizmu pisząca kobieta musiała
siebie samą przemilczać, kierować
pióro na „sprawy ważne”, mierzyć się
z obyczajowymi ograniczeniami, iść
na kompromisy z czytelnikami. W spektaklu Konopnicka odtwarza spalone listy,
notatki na marginesie, przemilczane
dekady spędzone wspólnie z Marią
Dulębianką, zwaną przez nią „Pietrkiem
z powycieranymi łokciami”. Bada, z jakich
pragnień, celów, postaw się składa.
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Valiant Pietrek and Mary, the
Little Orphan. A Fairy-tale for
Adults. What would 19th-century
Polish poet and novelist Maria
Konopnickawrite about today? In
the Positivist period, she had to
face moral restrictions and make
concessions to her readers. In the
play, Konopnicka reconstructs the
letters she burnt, and the openly
secret years of her life spent with
Maria Dulębianka, whom she
called ‘Pietrek with worn elbows’.
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CAŁE ŻYCIE W DRESACH
Ba-Ku Teatr / Barak Kultury POLSKA / POLAND

teatr / theatre

22.06, 21:00 / MTP, hala nr 2

21.06, 21:00 (50’) / Barak Kultury
15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES

Opowieść o doświadczeniu bycia matką
Jeremiego. Justyna Tomczak-Boczko
opiekę nad synem traktuje jako sztukę
życia, w której poczucie humoru jest
niezbędne. Bo jej życie nie jest ani tak
smutne, ani tak przerażające, jak by
się mogło wydawać. Być może dlatego
czasem słyszy od znajomych: „Justyna,
ty w ogóle nie wyglądasz na matkę
niepełnosprawnego dziecka”. Podczas
spektaklu, grając samą siebie, opowiada
o swoim życiu z dużym dystansem i zaskakującą dawką czarnego humoru.

Forever In Sweatpants. A story
about being the mother of Jeremi.
Justyna Tomczak-Boczko sees her
caring for her son as an art of living, in which a sense of humour is
essential. Her life is not as sad or
scary as it may seem. Perhaps this
is why her friends sometimes say
to her, ‘Justyna, you look nothing
like a mother of a special-needs
child.’ In the performance, the
actress, as herself, talks about her
life with an open mind and a surprising dose of black humour.

KONCERT
Morga / Republika Sztuki Tłusta
Langusta POLSKA / POLAND

muzyka / music

22.06, 19:00 (60’) / Republika Sztuki Tłusta Langusta
15 PLN / JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

„(Był wieczór... jesienny wieczór... Błoto
– spleen – zapatrzenie...) / Wynieśli coś
ciężkiego, nakrytego płachtą. / Postawili
nosze na kamienie. / Robili rzecz zwinnie.
/ Lampa oświetlała ich jasno, biało.
/ Było cicho... Deszcz śpiewał w rynnie...
/ Konie człapały kopytami... / (... Coś się
stało... Coś się stało...)”. Fragment wiersza Morga Brunona Jasieńskiego.
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taniec / dance
ŚLEDZTWO
Mirosław Różalski / Polski Teatr Tańca POLSKA / POLAND

The debut concert of Morga. The
starting point for the band's formation and also for the concert
program is the work of Brunon
Jasieński (1901–1938) – a prose
writer, playwright and, above all,
a poet, co-creator of Polish futurism. The sounds of guitar and bass
will be complemented with poetic
visualizations inspired by the poem
by Jasieński entitled Morga.

POZNAŃ NA MALCIE / POZNAŃ AT MALTA

15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES
PREMIERA

Dokumentalny spektakl przedstawiający
historię narodzin Polskiego Teatru Tańca.
Biorą w nim udział tancerze seniorzy
i osoby starsze regularnie współpracujące z PTT. Priorytetem była również
współpraca z uczniami poznańskiej Szkoły Baletowej. Międzypokoleniowy projekt
przypomina początki jednej z najważniejszych poznańskich instytucji kultury,
założonej w 1973 r. przez wybitnego choreografa Conrada Drzewieckiego i kluczowej dla historii kulturalnej regionu.

The Investigation. A documentary
performance recounting the
early days of the Polish Dance
Theatre. It features older dancers
and elderly people who regularly
work with the theatre, in addition
to students of the Poznań Ballet
School. The intergenerational
project reminisces on the beginnings of one of the most important
cultural institutions in Poznań and
the Wielkopolska Region, founded
in 1973 by eminent choreographer
Conrad Drzewiecki.

BROMANCE
Michał Przybyła, Dominik Więcek
/ Scena Robocza POLSKA / POLAND

teatr / theatre

23.06, 18:00 (60’) / Scena Robocza
15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES

Spektakl podejmuje temat stereotypu
„prawdziwego mężczyzny” i tabu męskiej
czułości i wrażliwości. Według Reginy
Lissowskiej z taniecpolska.pl spektakl
„w sposób rzadko przy podobnych tematach spotykany stwarza odbiorcom niezobowiązującą przestrzeń do interpretacji. Poprzez swoją bezpretensjonalną
i ujmującą szczerością narrację pozwala
przyjrzeć się historiom dwojga ludzi
i – być może – w ich indywidualnych doświadczeniach odnaleźć swoje własne”.
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The performance Bromance examines the stereotype of a ‘real man’
and the taboo of male tenderness,
sensitivity and fragility. According
to Regina Lissowska of taniecpolska.
pl, ‘in a way that is rarely seen in
similar subject matter, [the performance] gives the audience room for
interpretation. With its unpretentious and captivating frankness, it allows us to look at the stories of two
people and, perhaps, discover our
own in their individual experience’.
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KONFLIKTY. WYSTAWA GIER
Robot Gentleman POLSKA / POLAND

wystawa / exhibition

24–28.06, 10:00 (8 h 30’) / Galeria Czubek

teatr, taniec / theatre, dance
OBIECANA ZIEMIA OBIECANA
Katarzyna Raduszyńska, Artur Bieńkowski
/ Polski Teatr Tańca POLSKA / POLAND

24.06, 21:00 (70’) / MTP, hala nr 1

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES

Robot Gentleman, niezależne studio
indie games z Poznania, przedstawi selekcję gier, które alternatywnie traktują
konflikt i dynamikę jego rozwiązywania.
Wybrane na wystawę tytuły stawiają
gracza w obliczu trudnych sytuacji, które choć przeżywane wirtualnie, łatwo
przenieść do rzeczywistości. Gry będą
udostępniane na różnych platformach
i urządzeniach, ponadto odbędą się
również spotkania i projekcje filmowe
zgłębiające tematykę wystawy.

Conflicts. Exhibition of Games.
Robot Gentleman, an indie games
studio from Poznan, presents
a selection of games offering an
alternative approach to conflict
and the dynamics of its resolution.
The featured games challenge
gamers with difficult situations.
Experienced virtually, these can
easily be transferred to real life.
The games will be available on
various platforms and devices, and
the subject matter covered by the
exhibition will be explored during
discussions and film shows.

teatr / theatre
WŁADCA MUCH
Mateusz Atman, Aneta Groszyńska,
Agnieszka Jakimiak / Scena Robocza POLSKA / POLAND

15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES
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Promised Promised Land is an epic
story about our history, read as an
eternal history of exclusion – from
the Big Bang to 2019, from one
atom to artificial intelligence. Exclusion – once known as natural
selection, has become one of the
basic principles governing our
present world. We will look closely
at humankind and its moves it has
done in the name of his rights. What
is hidden under all of those activities? Where are we today? Is it the
right place for our spicies? Do we
still have time?

KIEDY BĘDĘ DUŻY
Ba-Ku Teatr / Barak Kultury POLSKA / POLAND

teatr / theatre

26.06, 20:00 (45’) / Barak Kultury

24.06, 19:00 (60’) / Scena Robocza
Tryptyk na motywach książki Williama
Goldinga Władca much. Powieść czytano
jako parabolę sytuacji społecznej, od której nie da się uciec, sugerując, że w grupie osobników płci męskiej zawsze
dojdzie do przemocy i walki o władzę.
Co by się stało, gdyby takich chłopaków
wpuścić do teatru? W spektaklu biorą
udział chłopcy w wieku od 10 do 14 lat.
Nastolatki – już nie dzieci, ale jeszcze nie
mężczyźni – wkraczają w świat, który
sami współtworzą.

Epicka opowieść o naszych dziejach,
czytanych jako odwieczna historia wykluczania – od Wielkiego Wybuchu aż
po 2019 r. Wykluczenie, kiedyś znane
jako selekcja naturalna, stało się jedną
z podstawowych zasad rządzących naszym dzisiejszym światem. Spojrzymy
na człowieka i jego działania w imię
szeroko pojętych praw. Co się kryje pod
tymi działaniami? W jakim momencie
znaleźliśmy się dzisiaj? Jaki to moment
dla naszego gatunku? Czy jesteśmy
w samym środku końca czasu?

Lord of the Flies. A triptych based
on the novel Lord of the Flies by
William Golding. The novel is
interpreted as a parable of a social
situation which can’t be escaped,
suggesting that in a group of male
individuals there will always be
a violent power struggle. What
would happen if boys like this
were stranded in a theatre? The
performance features boys aged
from 10 to 14 years. Teens, no
longer children but not yet men,
in a world they cocreate.

POZNAŃ NA MALCIE / POZNAŃ AT MALTA

15 PLN, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Opowieść o strachu przed nieznanym
i obcym. Hacen Sahraoui, znany szerszej
publiczności z serialu Przepis na życie,
serwuje nam francusko-algiersko-polski
koktajl, pełny zabawnych obserwacji
obyczajowych. Osobiste wspomnienia
stają się okazją do refleksji nad sytuacją
cudzoziemców w Polsce, a nostalgiczna
podróż do kraju dzieciństwa pozwala
na sformułowanie kilku praktycznych
porad dla potencjalnych emigrantów.
Teatr cieni łączy się tu z reportażem
i ze slapstickiem.
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When I Grow Up. A story of fear
of the unknown, the unfamiliar.
Hacen Sahraoui, known more
widely for the television series
Przepis na życie, serves us
a French-Algerian-Polish cocktail
full of funny social observations.
His personal memories become
an opportunity to reflect on the
situation of foreigners in Poland,
and a nostalgic journey to the
country of his childhood brings up
some practical tips for potential
emigrants. An amalgam of shadow
play, journalism and slapstick.
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FOBOS
Bruno Duarte, Companhia de Dança
de Almada / Polski Teatr Tańca PORTUGALIA / PORTUGAL

taniec / dance

28.06, 20:30; 29.06, 18:00 / Scena Robocza

15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Phobos. Fear, a universal feeling, as
overwhelming as it is essential. It is
part of our daily life and often makes
us question our courage. But there
are very different types of fear, both
material and abstract; those that
need to be conquered and those
that are essential to our survival.
Phobos is a leap into the unknown,
an attempt to understand what
frightens us and why. Close your
eyes. Take a step forward!

ZRYW
Teatr Usta Usta Republika
/ Republika Sztuki Tłusta Langusta POLSKA / POLAND

teatr / theatre

Monodram eksplorujący temat podwójnej tożsamości prof. Michała Głowińskiego, homoseksualisty żydowskiego
pochodzenia. Wybitny polski filolog,
historyk i teoretyk literatury doświadczył
Holokaustu, antysemickiej kampanii
1968 r. i skierowanej przeciw homoseksualistom akcji „Hiacynt”. Także dzisiaj
Polski rząd i jego media prowadzą zmasowaną kampanię jednocześnie przeciw
Żydom i osobom LGBT. Tekst opiera się
na słowach samego profesora oraz jednej małej fantazji reżysera.

28, 29.06, 19:00 (60’) / Republika Sztuki Tłusta Langusta

28.06, 21:30 (70’) / Barak Kultury
15 PLN, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH
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Spurt. This is an uprising you have
never seen before. Silent, neglected, and without a single legend.
Its story does not belong to the
collective imagination. It is not
mentioned in patriotic appeals to
the nation, it was not commemorated in a national epic. This is
the reconstruction of the Greater
Poland Uprising that you do not expect. It is a mixture of Polish contradictions and desires, both involved
in and distanced from history. Full of
great words and small gestures;
full of laughter and emotions.

POZNAŃ NA MALCIE / POZNAŃ AT MALTA

Michaś is a monodrama exploring
the double identity of Prof. Michał Głowiński, a homosexual of
Jewish origin. The outstanding
Polish philologist, historian and
literary theoretician experienced
the Holocaust, the anti-Semitic
campaign of 1968 and the Hiacynt
anti-homosexual campaign. Even
today, the Polish government is
conducting a campaign against
Jews and LGBT people. The script
is based on the Professor’s writings and on one small contribution
from the performance director.

REZERWAT
Antykabaret Barbarzyńcy PL
/ Barak Kultury POLSKA / POLAND

15 PLN, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Zapraszamy na spotkanie tajnej grupy
anonimowych patriotów. Oto powstanie,
jakiego nie znacie. Przemilczane, bagatelizowane, bez legend. Jego sylwetka
nie istnieje w zbiorowej wyobraźni. Nie
wspomina się o nim w patriotycznych
orędziach. Nie poświęcono mu narodowej epopei. Oto rekonstrukcja powstania
wielkopolskiego, jakiej się nie spodziewacie. Polepiona z polskich sprzeczności
i pragnień. Zaangażowana w historię
i zdystansowana. Pełna wielkich słów
i małych gestów. Śmiechu i wzruszeń.

teatr / theatre

15 PLN, JĘZYK: POLSKI Z ANGIELSKIMI NAPISAMI / LANGUAGE: POLISH WITH ENGLISH SUBTITLES

26.06, 21:00 / MTP, hala nr 2
Spektakl jest swoistym studium strachu
jednostki, próbą zrozumienia tego, co
i dlaczego nas przeraża. Strach to część
naszego codziennego życia, uniwersalna
emocja, która zmusza nas do kwestionowania własnej odwagi. Istnieją jednak
bardzo różne obawy, zarówno materialne, jak i abstrakcyjne, te, które należy pokonać, i te, które są niezbędne do przetrwania. Należy zamknąć oczy i zrobić
krok do przodu! Zespół powstał w 1990 r.
i ma siedzibę w Almadzie w Portugalii.

MICHAŚ
Mike Urbaniak / Scena Robocza POLSKA / POLAND

Antykabaret Barbarzyńcy PL jednoczy
wiele artystycznych osobowości
ze środowisk mniejszościowych i jest
inny od tego wszystkiego, co nazywacie
kabaretem! W Rezerwacie spotkacie almodóvarowską dziewczynę, podejrzanego arabskiego imigranta, wyzwolonego
ducha Marii Konopnickiej i zboczusia
ze sklepu patriotycznego. Zagląda tu także myśliwy polujący na gatunki gorszego
sortu. Barbarzyńcy PL to wybuchowa
mieszanka talentów i osobowości rodem
z koszmarnego snu Prawdziwego Polaka.
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teatr / theatre

The Reserve. Antykabaret Barbarzyńcy PL brings together many
artistic personalities from minority
communities and is different from
any cabaret you have ever seen.
You will encounter the Almodovarian
girl, the suspicious Muslim immigrant, the liberated spirit of Maria
Konopnicka and the little pervert
from the patriotic shop. There is also
the hunter who hunts for species
of “the inferior sort”. Barbarzyńcy
PL is an explosive mixture of talent
and personality straight from a True
Pole’s nightmare.

POZNAŃ NA MALCIE / POZNAŃ AT MALTA

taniec / dance
45
Jacek Przybyłowicz / Polski Teatr Tańca POLSKA / POLAND

OBIECANA ZIEMIA OBIECANA
Polski Teatr Tańca
ANDRZEJ GRABOWSKI

29.06, 21:00 / MTP, hala nr 2
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS
PREMIERA

Jubileuszowa premiera Polskiego Teatru
Tańca wieńcząca 45. sezon artystyczny
zespołu założonego przez Conrada Drzewieckiego w 1973 r. Spektakl ma formę
interaktywnej podróży z udziałem publiczności. Jego „wędrująca” konstrukcja
nawiązuje do historii PTT, który od chwili
swojego powstania jest zespołem nieposiadającym własnej sceny. W spektaklu
wykorzystano fragmenty kronik, recenzji,
opisów i publikacji naukowych Polskiego
Teatru Tańca z lat 1973–2018.
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An anniversary premiere commemorating the end of the 45th
artistic season of the Polish Dance
Theatre. The performance is an
interactive journey involving
the audience. Its ‘wandering’
structure is a reference to the
history of the theatre which, since
being founded in 1973 by Conrad
Drzewiecki, has never had its own
stage. The performance features
excerpts from newsreels, reviews
and research papers ranging from
1973 to 2018.
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MUZYKA
/ MUSIC
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MUZYKA / MUSIC

KUBA WIĘCEK TRIO
MARCIN GIBA

131

MUZYKA / MUSIC

Cinemaximiliaan BELGIA / BELGIUM

muzyka / music

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

Kuba Więcek Trio POLSKA / POLAND

Cinemaximiliaan started as a popup cinema in the Maximiliaan Park in
Brussels. What started with a small
film projector, grew into a dynamic
cultural organisation by and for
newcomers. Now, they conquer
the big stages in Flanders. The film
concert Egged On by Music brings
together top musicians from all
over the world. Together they bring
a strong live score to the silent film
Egged On from 1926. The experimental soundtrack mixes pop, jazz
and rock with oriental influences.

muzyka / music

22.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
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MUZYKA / MUSIC

Bohaterami koncertu Plugawe oko poety są poeci wyklęci – Charles Bukowski,
Allen Ginsberg, Pier Paolo Pasolini, Gottfried Benn, W.H. Auden. Z jednej strony
poetycki wielogłos (zaaranżowany przez
Justynę Szafran i muzyków), z drugiej
– mocno rockandrollowe brzmienia, gitarowe riffy, bas i bębny. Cisza i poezja
kontra wściekłość i wrzask. Koncert
dedykujemy zmarłemu niedawno kompozytorowi Krzysztofowi „Wikiemu”
Nowikowowi, jednemu z twórców
projektu.

The Oppressive Eye of The Poet
focuses on accursed poets: Charles
Bukowski, Allen Ginsberg, Pier
Paolo Pasolini, Gottfried Benn and
W. H. Auden. A poetic polyphony,
arranged by Justyna Szafran and
her fellow musicians, vs rock &
roll tunes, guitar riffs, a bass and
drums. Silence and poetry vs. sound
and fury. The concert is dedicated
to the late composer Krzysztof
‘Wiki’ Nowikow who cocreated the
project.

Polpo Motel Gra Gawędę POLSKA / POLAND

muzyka / music

28.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

W skład Kuba Więcek Trio wchodzi
trzech muzyków: Kuba Więcek (saksofon
altowy, elektronika), Michał Barański
(kontrabas, gitara basowa, konnakol),
Łukasz Żyta (perkusja, glockenspiel).
Do tej pory nagrali dwa albumy: nagrodzony Fryderykiem w kategorii debiut
Another Raindrop (2017) i Multitasking
(2019), łączący muzykę z różnych stron
świata, dźwięki metropolii i elektronikę.
Dziennikarz muzyczny Piotr Metz nazwał
album „idealną ścieżką dźwiękową otaczającej nas rzeczywistości”.

muzyka / music

25.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności

21.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
Cinemaximiliaan jest platformą filmową
założoną przez nowoprzybyłych do Brukseli i dla nich przeznaczoną. Inicjatywa
rozpoczęła się od improwizowanego
obozowiska w parku Maximiliaan w Brukseli, w którym za pomocą przenośnego
projektora urządzano codzienne pokazy. Obecnie podbija największe sceny
Flandrii. Egged On by Music to spotkanie
wybitnych muzyków z całego świata,
którzy wykonują muzykę do niemego
filmu Egged On z 1926 r. Ścieżka dźwiękowa jest mieszanką popu, jazzu, rocka
i wpływów orientalnych.

Sztylety POLSKA / POLAND

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

The Kuba Więcek Trio is made up
of three musicians: Kuba Więcek
(alto saxophone, electronics),
Michał Barański (double bass, bass
guitar, konnakol), Łukasz Żyta
(percussion, glockenspiel). To date
the trio has recorded two albums:
the winner of the Polish Fryderyk
music award in the Debut category,
namely Another Raindrop (2017)
and Multitasking (2019), combining
music from different parts of the
world, the sounds of the metropolis and electronics. Music journalist
Piotr Metz said of the album that it
is “the perfect soundtrack for the
reality that surrounds us”.

Koncert jest zapowiedzią płyty z utworami Gawędy – legendarnego zespołu
młodzieżowego ZHP, niezwykle popularnego w PRL. Polpo Motel tworzą
Olga Mysłowska oraz Daniel Pigoński.
Ich piosenki, utrzymane w zimnofalowo-synthpopowej stylistyce, stanowią
zderzenie surowego brzmienia syntezatorów, brudu vintage’owych automatów
perkusyjnych i ekspresyjnego, hipnotyzującego wokalu. Inspiracją do koncertu
jest spektakl Sąd nad Pałacem
w reż. Seby Majewskiego, który odbył
się w czerwcu 2018 w Warszawie.
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MUZYKA / MUSIC

The concert precedes Polpo Motel’s forthcoming album featuring
songs performed by Gawęda, an
iconic youth ensemble of the
socialist era. Polpo Motel is Olga
Mysłowska and Daniel Pigoński.
Their cold wave/synth-pop-styled
songs are a clash of austere synthesisers, husky vintage drum kits
and hypnotising vocals. The concert is inspired by Sąd nad Pałacem,
a theatre show directed by Seb
Majewski, staged in June 2018
in Warsaw.

CAFÉ-CHANTANT,
NOWY ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY
KOLEKTYW ŁASKI POLSKA / POLAND

muzyka / music

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

‘Singing cafes’ have functioned in
many European cities since the
18th century. For two years we
have reinstated this tradition in
Poznań. One more time evening on
Liberty Square will be filled with
the sounds of the piano, the hum of
conversation and communal singing.
Our singing cafe will be complete
with soloists and songbooks
supplemented by spontaneous
suggestions by guests. In the programme A New Patriotic Songbook
by Kolektyw Łaski (see p. 98).
Conducting: Radosław Mateja.

OPERETTA! ŻYJESZ W MATRIXIE POLSKA / POLAND

W tym roku nie zabraknie obowiązkowych gości nocnej zmiany Malty, czyli
trio NOS: Michała Nogasia, Agnieszki
Obszańskiej, Agnieszki Szydłowskiej,
którzy od kilku lat niezmiennie przyciągają na pl. Wolności tłumy (29.06). Kurator
Nástio Mosquito zaprosił do Poznania
didżejów z Lizbony (21.06), a Generator
Malta dwa kolektywy: Future V i Flauta
(22.06). W tym roku zagrają również
DJ Elvira, Bromance, Młoda Kultura
(27.06) i kolektyw Oramics.

muzyka / music

29.06, 21:30 (90’) / ul. Skośna
WSTĘP WOLNY / ADMISSION FREE

Koncert finałowy Malty będzie połączeniem operetkowo-musicalowej klasyki
ze współczesnymi utworami Abby,
Maanamu czy Portishead. Wyjątkowe
wydarzenie, przygotowane przez
Orkiestrę Collegium F pod batutą
Marcina Sompolińskiego i solistów związanych obecnie lub w przeszłości z poznańską sceną muzyczną, m.in. Mateusza
Holaka, Justynę Szafran, Martę Mazurek,
donGURALesko, Andrzeja Donarskiego
i Emose Katarzynę Uhunmwangho. Oprawę wizualną koncertu stworzą społeczno-polityczne grafiki Alicji Białej.
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muzyka / music

21, 22, 27–29.06, 23:00 (5 h) / pl. Wolności

29.06, 19:00 (120’) / pl. Wolności
„Kawiarnie ze śpiewem” funkcjonowały
od XVIII w. w wielu europejskich miastach. Od dwóch lat wznawiamy tę tradycję w Poznaniu. Plac Wolności wypełnimy
wieczorem dźwiękami pianina, gwarem
rozmów i wspólnym śpiewem. W naszej
śpiewającej kawiarni nie zabraknie ani
solistów, ani śpiewników – chociaż
liczymy, że za mikrofon sięgnie również
publiczność. W repertuarze znajdzie się
też Nowy śpiewnik patriotyczny kolektywu Łaski (zob. s. 98) oraz spontaniczne
propozycje gości. Prowadzenie:
Radosław Mateja.

Silent Disco POLSKA, PORTUGALIA / POLAND, PORTUGAL

Operetta! You are living in the Matrix. The final concert of the Malta
festival will be a combination of
new arrangements of operetta
and musical theatre classics with
modern tracks by ABBA, Maanam,
Portishead and more. The Collegium
F Orchestra will by conducted by
Marcin Sompoliński. Among musicians are Mateusz Holak, Justyna
Szafran, Marta Mazurek, donGURALesko, Andrzej Donarski and
Emose Katarzyna Uhunmwangho.
The visual setting will be the social
and politically-themed graphics by
Alicja Biała.
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The Malta Festival organised its
first night-time party in headphones in 2009, and became one
of the pioneers of silent discos in
Poland. This year Nástio Mosquito
invited to Poznań Lisbon DJs
(21.06), and Malta Generator two
collectives: Future V and Flauta
(22.06). We also invite for DJ Elvira,
Bromance, Młoda Kultura (27.06)
and Kolektyw Oramics (28.06).
On 29 June, Malta Silent Disco fans
will meet with their favourite NOS
DJs: Michał Nogaś, Agnieszka
Obszańska, Agnieszka Szydłowska.

STARY BROWAR
NOWY TANIEC
NA MALCIE
/ OLD BREWERY
NEW DANCE
STARY BROWAR NOWY TANIEC
NA MALCIE
AT MALTA

YOU ARE SAFE
Agata Siniarska POLSKA / POLAND

taniec / dance

21.06, 18:00 (55’) / Studio Słodownia +3
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Praca mierzy się z kwestią ruchu i poruszania we współczesnym świecie.
Nie można uciec od problemów naszej
planety, nie ma powrotu do początku,
do czystości. Jak zatem usytuować się
w świecie i wobec świata, w którym się
ruszam, bezruszam, powoduję, napromieniowuję, toksynuję, kupuję, śmieciuję,
ekosystemuję, globalizuję, antropocenuję, transformuję, ignoruję, szkodzę, uważam, rozważam, zważam? Ile zauważam?

This work deals with questions
of movement and motion in the
contemporary world. We cannot
escape the problems of our planet,
there is no return to a pure beginning. So should I situate myself in
and towards the world in which
I move, non-move, mobilize, cause,
irradiate, toxify, consume, trash,
ecosystemize, globalize, anthropocenize, transform, ignore, harm,
think, consider, pay attention? Do
I notice? How much do I notice?

LETMEC
Márta Ladjánszki, Zsolt Varga WĘGRY / HUNGARY

taniec / dance

22.06, 18.00 (45’) / Studio Słodownia +3
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Jaką funkcję pełni nagość na scenie?
Jak czujemy się, patrząc na nią? LetMeC
proponuje nowy sposób odczuwania
nagości na scenie i poza nią. Pyta, co
się stanie, jeśli (również) publiczność
będzie naga. Odpowiedź jest dostępna
tylko dla tych, którzy odważnie przyjmą
zaproszenie, by obejrzeć spektakl nago.
W bezpośrednim dialogu z przestrzenią i publicznością powstaje spektakl,
w którym nagość, pozbawiona zwyczajowych punktów odniesienia, oferuje silne
wspólnotowe spotkanie.
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What’s the role of stage-nudity?
How we feel watching nudity on
stage? LetMeC offers new ways
of sensing nakedness on and off
stage by shifting the question:
what happens if the audience is
naked (as well)? The answer is only
available to those who accept the
invitation to free themselves from
clothes and watch the show naked.
The performance is developed in
sensitive dialogue with both the
space and the audience. Nakedness lacking all kind of multiple
possibilities of connotation creates a strong communal encounter.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

THIS IS THE REAL THING
Anna Nowicka POLSKA / POLAND

taniec / dance

WSTĘP WOLNY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA INSTALACJI / ADMISSION FREE,
BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

This is a performance where the
body is at the center. A single
dancer creates and deconstructs
her environment, playing in the
landscape of visual meanings and
possible references. The physical
body functions rather as an infinite
hypertext, referring the viewer to
out new associations. The dialogue
between the real and the imagined
raises the question of what the
body actually is, how we perceive
it and to what extent we can consciously construct it.

SELFIE CONCERT
Ivo Dimchev BUŁGARIA / BULGARIA

taniec, muzyka / dance, music

23.06, 21:00 (50’) / Studio Słodownia +3
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Performatywna instalacja – eksploracja
w czasie. Brazylijski duet Quarto wykorzystuje kilometrową linę, by przyjrzeć
się temu, do czego jest zdolne ciało.
Długotrwałe, bezustanne manipulowanie
liną kreuje fizyczny język, w którym wysiłek na granicy skrajnego wyczerpania
stopniowo zmienia nasze postrzeganie
ciała i przedmiotu, ego i dramatu. Praca
jest pierwszą odsłoną 10-letniego projektu badawczego Rope.

A performative durational exploration in which Brazilian artist duo
QUARTO, using a kilometer long
rope, challenges the notion of what
a body is capable of. This rope is manipulated, generating a movement
vocabulary between the body and
the rope, through constant motion.
The physical exertion, on the verge
of the unbearable, gradually peels
away our notions of body and object,
ego and drama. This work is the first
part of the ten yearlong research
project ROPE series.

OUT OF ANY PRESENT
Sofia Diaz, Vítor Roriz PORTUGALIA / PORTUGAL

taniec / dance

26.06, 21:00 (90’) / Studio Słodownia +3

15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

Selfie jest choreografią. Selfie jest
rzeźbą. Selfie jest tragedią. Selfie jest
miłością. Selfie jest mniej o mnie, jest
bardziej o nas.

taniec / dance

25.06, 18:00–21.00 (180’) / Studio Słodownia +3

22.06, 22:00 (60’) / Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru
This Is the Real Thing to spektakl, w którego centrum znajduje się ciało. Tancerka
tworzy i dekonstruuje swoje środowisko,
bawiąc się krajobrazem wizualnych
znaczeń i możliwych odniesień. Ciało
funkcjonuje w formie nieskończonego
hipertekstu, odsyłającego widza
do coraz to nowych skojarzeń. Z dialogu
realnego i wyobrażonego wyłania się
pytanie o to, czym faktycznie jest ciało,
jak je postrzegamy i na ile możemy je
świadomie konstruować.

DURATIONAL ROPE
Quarto BRAZYLIA, SZWECJA / BRAZIL, SWEDEN

15 PLN, JĘZYK: ANGIELSKI / LANGUAGE: ENGLISH

Selfie is a choreography. Selfie
is a sculpture. Selfie is a tragedy.
Selfie is love. Selfie is less about
me, it’s more about us.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

„Musimy wyruszyć. Musimy wyjść i znaleźć to, co istotne. Szukać tego, co
zewnętrzne, ale nie geograficzne. Kosmiczna przestrzeń, niewpisująca się ani
w klasyczną narrację o podróży, ani w migrację, uwidacznia porażkę teraźniejszości. Ruch odbywa się tutaj w inny sposób.
Chodzi o utrzymywanie dystansu, a jednocześnie o skompletowanie rzekomo
niekompatybilnych fragmentów – zmuszenie ich do dopasowania się do siebie,
tak by stworzyć niezwykłe morfologie
i przywołać to, co nieprawdopodobne”.
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“We have to leave. We have to go
out and find matter. To search for
an outside that is not geographic.
An outer space, that fits neither
the classic narrative of the journey
nor the migration, given the apparent failure of the present. The
movement happens in another way.
It is about provoking a distance,
while at the same time allowing
one to collect supposedly incompatible fragments – and forcing
them to fit into each other, so as
to produce unusual morphologies
and summon the improbable”.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

THISENTANGLEMENT
Quarto BRAZYLIA, SZWECJA / BRAZIL, SWEDEN
27.06, 18:00–20:00 (120’) / Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru

FANTASMICAL ANATOMY LESSONS
/ THE TONGUE, DESIRE FOR LANGUAGE
Anne Juren AUSTRIA

WSTĘP WOLNY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA INSTALACJI
/ ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

29.06, 16:00 (45’) / Słodownia +1

Dwa ciała splecione w 1000 metrów
czarnej liny. Praca nawiguje gdzieś
w przejściowej przestrzeni „pomiędzy”,
w której nieustanne metamorfozy masywnej, czarnej nici stale podważają podział na przedmiot i podmiot. Lina staje
się lassem, batem, wężem, a następnie
wielkim węzłem, wielowymiarowym
wzorem, przypadkowym przestrzennym
ornamentem, labiryntem, rozległym oplątaniem, skrywaniem i odkrywaniem; staje
się ciałami, które łączy i dzieli. Praca ta
jest drugą odsłoną 10-letniego projektu
badawczego Rope.

taniec / dance

Two bodies captured in 1000
metres of black rope. The work
navigates the transitional space
that trespasses the object/subject divide through an ongoing
metamorphosis of a massive black
thread: a pile of it becomes a lasso,
a whip, a snake, and then a huge
knot, a multidimensional pattern,
an accidental spatial ornament,
a labyrinth, a sprawling mass entwining, hiding, revealing, becoming
the bodies that it connects and
divides. The work is the second part
in the ten yearlong research project
ROPE series.

GENTLE UNICORN
Chiara Bersani WŁOCHY / ITALY

taniec / dance

28.06, 18:00 (45’) / Studio Słodownia +3
15 PLN, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

„O początkach jednorożców wiemy niewiele. Wiedza o ich korzeniach zaginęła,
gdy kolejne pokolenia ludzi następowały
po sobie. Jak funkcjonuje w zbiorowej
wyobraźni mitologiczna postać bez mitu,
który zakłada i uzasadnia jej istnienie?
Naszym oczom objawia się oto delikatny i wykorzeniony symbol. Chcę dać
mu miłość, historię, wybór. Ja, Chiara
Bersani, 98 cm wzrostu, samozwańcze
ciało, mięśnie i kości jednorożca, wezmę
odpowiedzialność za powitanie jego
długotrwałego oszołomienia”.
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“The unicorn’s origins are barely
known. Their roots were lost
while distracted generations of
human beings followed one another. What happens in the collective
imagination when a mythological
figure appears without a myth that
founds and justifies its existence?
A fragile and eradicated symbol
comes into existence. I want to
give them love, a story, a choice.
I, Chiara Bersani, 98 cm tall,
I self-proclaim the flesh, muscles
and bones of the unicorn, I’ll take
the responsibly for welcoming its
long-standing bewilderment”.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

taniec / dance

WSTĘP WOLNY PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA INSTALACJI
/ ADMISSION FREE, BEZ SŁÓW / WITHOUT WORDS

FANTASMICAL ANATOMY LESSONS
/ THE BODY, DESIRE FOR SYMMETRY
Anne Juren AUSTRIA
29.06, 18:00 (45’) / Słodownia +1
15 PLN, JĘZYK: ANGIELSKI / LANGUAGE: ENGLISH

Anne Juren rozwijała Fantasmical Anatomy w ciągu ostatnich kilku lat. W Lessons
poszerzyła obrazy ciała i jego granice,
proponując tekstowy ruchomy krajobraz,
włączając w niego wymiary poetyckie,
fantastyczne, dyskursywne i wyobrażeniowe oraz umieszczając choreografię
bezpośrednio w ciele widza. Każda lekcja
jest spektaklem – prezentuje i eksploruje
inną część ciała w kontekście pożądania,
przez głos, pismo, zmysłowe ucieleśnienie, różne terapeutyczne praktyki cielesne i przez taniec.
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Over the past few years, Anne Juren
has been unfolding a Fantasmical
Anatomy. In The Lessons she expands the images of the body and its
boundaries by proposing a textual
moving landscape and including
poetic, fantastical, speculative and
imaginative dimensions and by
placing choreography inside the
body of the spectator. Each lesson
is a performance – it exposes and
treats a different body part with the
dynamics of desire, through voice,
writing, sensorial embodiment,
different body practices and dance.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

taniec / dance
ACTION IS PRIMARY,
WYCHODZĄC OD DZIAŁANIA
Meg Foley, Maria Stokłosa STANY ZJEDNOCZONE, POLSKA / USA, POLAND

29.06, 19:00 (double bill, 130’ z przerwą / with break)
/ Galeria na Dziedzińcu Starego Browaru
15 PLN, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI / LANGUAGE: POLISH, ENGLISH

Meg Foley, Action Is Primary
Action Is Primary jest jak statek czekający
na falę. „Tu i teraz” rozpada się na kawałki; każdą teraźniejszość, przeszłość
i przyszłość można przywołać w dowolnym momencie. Najważniejsze, by utrzymać to, co się robi, w centrum tego,
co się robi. Działanie dźwięczy, szamocze
się, upada i zmienia orientację dokładnie
w tym samym momencie, testując napięcie między afektem i efektem, przypadkiem i konstrukcją, tobą i mną. Poruszając
się po terenie tego, co fizyczne, czas stoi
nieruchomo, a potencjał się krystalizuje.

Action is primary is like a ship
waiting for a wave. The form of the
present is cracked, and any present, past, or future may be called
forth; holding what you are doing
at the center of what you are doing
is paramount. It warbles, wrestles,
falls, declares, and re-orients
itself around the present moment,
testing the tension between
affect /effect, chance /construct,
and you / me. Moving through the
terrain of the physical, time stands
still and potential is crystallized.

Maria Stokłosa, Wychodząc od działania
Maria Stokłosa zachęca widza do wspólnego destabilizowania relacji widz – performer. Rezygnuje z próby stworzenia
zamkniętej formy spektaklu. Nigdy nie
powstanie końcowy produkt. Siła jej
spektaklu, wynikająca z ciągłego negocjowania własnej tożsamości, to zdolność do transformacji, w której jedyną
stałą jest ciągła zmiana uwagi. Punktem
wyjścia jest praktyka improwizacji ruchowej Action Is Primary filadelfijskiej
artystki Meg Foley.
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In Wychodząc od działania the viewer is encouraged to join the artist
in destabilising the spectator-performer relationship. This performance will never have its premiere
because there will never be a final
product. Its strength, resulting
from the continuous negotiation of
its own identity, lies in its ability to
transform, in which the only constant is an endless attention shift.
The work is an elaboration of the
movement improvisation practice
Action is Primary by Philadelphian
artist Meg Foley.

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie

MASAKRA
Paweł Sakowicz POLSKA / POLAND

taniec / dance

30.06, 18:00 (60’) / Studio Słodownia +3
15 PLN, JĘZYK: POLSKI, ANGIELSKI / LANGUAGE: POLISH, ENGLISH

W 1920 r. w Londynie nieformalna konferencja nauczycieli tańca powołała nowy
styl: modern ballroom dance. Tańce
zniewolonych społeczności z obszarów
Brazylii, Haiti i Kuby zostały skodyfikowane i stały się popularną rozrywką dla
wyższej klasy średniej. Z czasem samba,
cha-cha, rumba, paso doble i jive stworzyły grupę latynoamerykańskich tańców
towarzyskich, do dziś wykonywanych
na turniejach tańca sportowego.

In 1920, an informal conference of
dance teachers in London created
a new style: modern ball-room
dance. The dances of the enslaved
communities of Brazil, Haiti and
Cuba were codified and became
a popular entertainment for the upper middle class. Over time, samba,
cha-cha, rumba, pasodoble and jive
became the ballroom Latin American dances and are still performed
at dance competitions.

taniec, warsztaty / dance, workshop
UPWORDING YOUR WORLD,
CZYLI JAK MAŁE ZMIANY W SPOSOBIE
MYŚLENIA I MÓWIENIA GENERUJĄ
OGROMNY WPŁYW
Rivca Rubin / Alternatywna
Akademia Tańca WIELKA BRYTANIA / UNITED KINGDOM

26.06, 21:00 (90’) / Studio Słodownia +3
300 PLN, JĘZYK: ANGIELSKI / LANGUAGE: ENGLISH

Pięciodniowy trening skierowany
do artystów, kuratorów, producentów,
kulturalnych aktywistów i wszystkich zainteresowanych. Spróbujemy przeformułować nasz codzienny język (Upwording)
tak, aby zwiększyć pewność siebie, wyzwolić własny kreatywny potencjał, rozwinąć zdolności liderskie i umiejętność
tworzenia bardziej satysfakcjonujących
relacji zarówno w pracy, jak i w życiu
codziennym i społeczeństwie.
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Upwording Your World – how
small changes in the way we think
and speak create huge impacts.
A five day intensive training course
for artists, curators, managers and
cultural activists proposing mindful reformulation of our everyday
language (Upwording) to increase
confidence and resourcefulness;
liberate the making of art; improve
leadership abilities, and create
more satisfied relationships, family
lives, work environments, societies; a desirable world for all.
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WOLNO DZIECIOM
/ CHILDREN AT
LIBERTY
WOLNO DZIECIOM / CHILDREN
AT LIBERTY
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WOLNO DZIECIOM / CHILDREN AT LIBERTY

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Klamerka POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

21.06, 11:00–12:30 / pl. Wolności
ZAPISY / REGISTRATION REQUIRED, WARSZTATY TWÓRCZE DLA DZIECI W WIEKU 1–3 LAT I ICH
OPIEKUNÓW / CREATIVE WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 1 TO 3 AND ACCOMPANYING ADULTS

„Co dwie głowy to nie jedna”! To powiedzenie będzie punktem wyjścia do twórczych warsztatów prowadzonych przez
animatorkę Adę Gierszewską. Najmłodsi
wraz z opiekunami skonstruują instrumenty zero waste, na których wspólnie
zagrają. Będą też mogli zabrać je w dalszą podróż. Druga część to sensoryczna
praca z jadalnymi ekofarbami. Pozwoli
uczestnikom skonstruować wspólnie
scenę, by na zakończenie zasiedli
na widowni teatru kukiełkowego.

We Can Do More Together. ‘Two
heads are better than one’. The
phrase will be a point of departure
for a creative workshop led by
activity organiser Ada Gierszewska.
Children and their parents/carers
will construct ‘zero waste’ instruments, which they will play together.
They will also use the instruments
on their further journey: sensory
work with edible eco-paints. Together, they will build a stage, and
finally, watch a puppet show.

ZACHOWAJ (S)POKÓJ
Weronika Idzikowska POLSKA / POLAND

LEKTURY NIEOBOWIĄZKOWE
I SZTUKA POKOJU
Maja Brzozowska POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

22.06, 29.06, 12:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, CZYTANIE PERFORMATYWNE
Z WARSZTATAMI RODZINNYMI DLA DZIECI W WIEKU 4–7 LAT
/ PERFORMATIVE READING WITH FAMILY WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 4 TO 7

Czy pokój ma kolor, smak i kształt? Dlaczego jest ważny i co się może stać, kiedy
go zabraknie? Kto może budować pokój
i jakich narzędzi będzie potrzebował?
W poszukiwaniu odpowiedzi sięgniemy
po opowieści i baśnie o różnych obliczach pokoju, współpracy, bycia razem
i radzenia sobie z niepokojem. Czytaniu
będą towarzyszyć rozmowy i warsztaty
artystyczne. W ich trakcie przekujemy
nasze wnioski na namacalne pokojowe
dzieła sztuki.

Optional Reading And The Art Of
Peace. Does peace have a colour,
flavour or shape? Why is peace
important and what would we do
without it? Who can build peace
and what tools do they need? As
we try to find answers, we will read
stories and fairy tales about various
images of peace, about working and
being together and about coping
without (inner) peace. We will talk
and take part in an art workshop to
turn our conclusions into tangible,
peaceful works of art.

warsztaty / workshop

WEWNĄTRZ – ZEWNĄTRZ
Brzart POLSKA / POLAND

21.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT FILOZOFICZNO-WIZUALNY DLA DZIECI W WIEKU
7–11 LAT / PHILOSOPHICAL AND VISUAL WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 7 TO 11

warsztaty / workshop

22.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT RODZINNY / FAMILY WORKSHOP

Podczas warsztatów z animatorką z Małopolskiego Instytutu Kultury zastanowimy się, czym jest i jak wygląda spokój
wewnętrzny oraz jak wpływa na pokój
między ludźmi. Razem namalujemy, napiszemy i narobimy trochę (s)pokoju, swoje
odpowiedzi zachowując na wielkiej
mapie. Powstanie Archipelag (s)pokoju,
po którym będziemy podróżować
w trakcie festiwalu. Zapraszamy też
do wypatrywania Pokojowych Wlepiszonów ze wskazówkami dzieci, jak zachować (s)pokój.
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Archipelago Of (Inner) Peace.
We will think about where and
when we feel good, and also about
what inner peace is like and how it
affects peace between people.
We will paint, write and make
(inner) peace, putting our answers
on a huge map. This is how we will
create the Archipelago of (Inner)
Peace, a place to travel around
during Malta Festival. Don’t forget to look out for our Peaceful
Stickers showing the way to your
(inner) peace.
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Może jesteśmy trochę podobni do toreb?
Z zewnątrz ze skóry, z zamszu, czerwoni,
turkusowi. Z kieszonką i bez. Ważne,
że nie można nas oceniać tylko po wyglądzie. Przecież w środku możemy mieć
jakiś cenny przedmiot! Brzart – artysta
i trenerka, znani z działań Czytogruszki
– zapraszają do tworzenia toreb odzwierciedlających nas. Zobaczmy, co w nas czynimy dostępnym, a co bardziej chowamy.
Pozaglądajmy do wnętrz. Może dostrzeżemy bogatą różnorodność, dzięki której
możemy wspólnie budować nasz świat.
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Inside – Outside. Are we a bit like
bags? On the outside we could
be made of leather or suede, we
could be red or turquoise, with or
without pockets. But we shouldn’t
be judged by our appearance. We
might have something precious
inside. With Brzart, an artist and
a coach, we can make bags that reflect us. We can find out what we
show others and what we prefer
to hide. Let’s look inside.

WOLNO DZIECIOM / CHILDREN AT LIBERTY

SEN MARUDY
Anastasiia Miedviedieva, Oleh Nesterov
/ Teatr Brama POLSKA / POLAND

teatr / theatre

WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU 8–12 LAT
/ ART WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 8 TO 12

WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE

Grumpy’s Dream. An interactive
fun-filled voyage that integrates
children and helps them understand that what they do affects
their life and surroundings. The
young audience will go on a trip
with Grumpy, who believes that life
is boring and pointless. One day,
as he does his homework, he falls
asleep. In his dream, he visits other
countries and gets to know their
cultures. He discovers that life
has many colours and that he can
create them too. The performance
teaches children active ways of
spending their free time.

POKÓJ DLA ZIEMI
Elżbieta Niewiadomska POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

23.06, 15:00–17:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, EKOLOGICZNE WARSZTATY FAMILIJNE
/ ECOLOGICAL, FAMILY WORKSHOP

W trosce o dobro flory i fauny, z dobrą
myślą o Ziemi poszukamy sposobów
na jej lepsze traktowanie. Na różnych
stoiskach warsztatowych podzielimy się
wiedzą, jak stworzyć coś ze starego,
by nie kupować nowego. Rzeczy z odzysku dostaną nowego ducha do zabawy,
użytku codziennego i odświętnego.
Elżbieta Niewiadomska, artystka, animatorka i współautorka programu Wolno
Dzieciom, zaprosiła najmłodszych obywateli tej planety do podzielenia się taktykami w duchu „zrób to sam” i „zero waste”.
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warsztaty / workshop

24.06, 15:00 / pl. Wolności

23.06, 12:00 / pl. Wolności
Interaktywna podróż, która przez zabawę integruje dzieci i pozwala im zrozumieć, że ich zachowanie ma duży wpływ
na ich życie i otoczenie. Mali widzowie
wyruszą w nieznane wraz z Marudą –
postacią, która uważa, że życie jest nudne i nie ma sensu. Pewnego dnia, odrabiając pracę domową, zasypia. W snach
odwiedza inne kraje i poznaje kultury.
Przekonuje się, że życie ma wiele barw
i że sam może je kreować. Spektakl
porusza kwestie otwartości, siły pozytywnego nastawienia i uczy aktywnego
spędzania wolnego czasu.

SŁOWNIK WOLNOŚCI
Studio Sztuki Kobalt POLSKA / POLAND

Peace For Earth. Let’s discover
how we can care for our planet, its
plants and animals. At our various
workshop stalls, we will share
with you how to make something
new out of something old, so that
we don’t have to buy new things.
Recycled things will get a new life.
We can play with them, use them
every day or on special occasions.
Elżbieta Niewiadomska, artist
and activity organiser, invites our
planet’s youngest citizens to share
their ‘do it yourself’ and ‘zero
waste’ tactics.
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Warsztaty twórcze z artystką i animatorką Patrycją Plich będą okazją do zmapowania miejsc, które sprzyjają współbyciu
w mieście i sąsiedztwie. Wspólnie wykonamy mapy-notesy. Wcześniej postawimy
pytania o to, jakiej przestrzeni publicznej
potrzebujemy, by móc się swobodnie wyrażać. Jakie komunikaty miasto nam daje,
a jakie zostawiamy my, by lepiej się w nim
rozumieć? Wspólnie stworzymy nowy
słownik słów wolnościowych i zarazem
atlas miejsca wyzwolonego.

Glossary Of Freedom. A workshop
with Patrycja Plich. We will make
maps of places that encourage co-existence in cities and
neighbourhoods. We will create
map-notebooks, but first we will
ask what public space we need to
be able to express ourselves freely.
What kind of messages do we get
from our city, and what kind of
messages do we leave to better
understand one another? We will
make a glossary of freedom-related words.

ŻYĆ W POKOJU TO NIE TYLKO ŻYĆ
W SWOICH CZTERECH ŚCIANACH
Marta Wydmuch POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

25.06, 11:00 / pl. Wolności
ZAPISY / REGISTRATION REQUIRED, WARSZTATY TWÓRCZE DLA DZIECI W WIEKU 1–3 LAT I ICH
OPIEKUNÓW / CREATIVE WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 1 TO 3 AND ACCOMPANYING ADULTS

Autorka warsztatu postawi akcent
na interakcje z przestrzenią publiczną.
Dzieci z pomocą opiekunów będą miały
okazję stworzyć wokół siebie miejsce,
o jakim zawsze marzyły. Może potrzebowaliście sklepu z uśmiechami, dostępnymi od zaraz? Albo fabryki baniek
mydlanych? Wyczarowane wspólnie
budynki będą cieszyć podwójnie, jeśli
połączymy je drogami i udostępnimy
innym mieszkańcom. Po zakończeniu
budowy będzie czas na spacer i oglądanie go z różnych perspektyw.
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Living In Peace Is More Than Living
Within Four Walls. The workshop
emphasises interaction with
public space. Assisted by their
parents/carers, children can
create a space around them that
they have always dreamt of. Is it
a shop selling smiles? Or a soap
bubble factory? Will the buildings
we conjure up be doubly enjoyable
if we connect them with roads and
make them available to others?
Let’s create, take a walk and view
it from various angles.
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OPERUJEMY BEZBRONNĄ POKRZYWĘ
Laboratorium Sztuki
i Dziedzictwa „Inspekt” POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

25.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT BOTANICZNY DLA DZIECI W WIEKU 7–10 LAT
/ BOTANICAL WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 7 TO 10

Na stół operacyjny trafia ranna pokrzywa. Trzeba przyjrzeć się jej anatomii, aby
zdiagnozować chorobę. W tym celu skorzystamy z mikroskopów i innych narzędzi badawczych. Naukowcy botanicy, na
co dzień tropiący i pielęgnujący naturalne
dziedzictwo terenów wokół Jeziora Lednickiego, pomogą uczestnikom poznać
ten fascynujący gatunek i go pokochać.
Zapraszamy na warsztaty botaniczne
dla buszujących w chwastach.

Surgery On A Helpless Stinging
Nettle. On our operating table we
have a helpless stinging nettle. To
diagnose it, we need to look at its
anatomy. We will use microscopes
and other diagnostic instruments.
Professional researchers and
botanists, who care for the natural
heritage around Lake Lednickie, will
help us to get to know and love this
fascinating species. A botanic workshop for those who love exploring
wild plants.

ORGANIZM, KTÓRY CIĄGLE ROŚNIE
Studio Sztuki Kobalt POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

26.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT PLASTYCZNO-KONSTRUKCYJNY DLA DZIECI
W WIEKU 8–12 LAT / ART WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 8 TO 12

Twórcze działanie zaproponowane przez
artystkę Martę Węglińską dotyczy postrzegania natury i jej zależności między
różnymi organizmami: roślinami, zwierzętami i ludźmi. Podczas pracy grupowej
uczestnicy skomponują różne kształty,
łącząc je z sobą za pomocą sznurków i pasków, przypominających korzenie, macki,
ramiona. Powstanie wieloelementowy,
przestrzenny kolaż, organizm, stworzenie
przypominające niezwykłe miasto. Może
będzie to zwierzę, roślina i grzyb w jednym? Prowadzenie: Marta Węglińska.
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An Organism That’s Always Growing. A workshop led by artist
Marta Węglińska. Children will
learn how to look at nature and
the connections between various
organisms: plants, animals and
people. Working in groups, the
participants will compose various
shapes and connect them with
strings and tapes resembling
roots, tentacles and arms. The
outcome will be a multipart spatial
collage, an organism, a creature
reminiscent of an unusual city.
Will this be an animal, a plant and
a mushroom all in one?
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POMIĘDZY TOBĄ A MNĄ
Agnieszka Dubilewicz,
Aniela Kokosza POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

27.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT RUCHOWY DLA DZIECI W WIEKU 8–12 LAT
/ MOVEMENT WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 8 TO 12

Podczas warsztatu z doświadczonymi
animatorkami: aktorką i tancerką, użyjemy ruchu, aby lepiej poznać, mocniej poczuć, pełniej zrozumieć. Zamykając przestrzeń pl. Wolności w kadrze, skupimy
się na jego zmiennych i stałych detalach.
Wychodząc od siły wzroku, zastanowimy
się, w jakim stopniu zaobserwowane
elementy świata zewnętrznego dają
się przełożyć na ruch. Wykorzystując
kolejno każdy ze zmysłów, postaramy się
nałożyć na rzeczywistość różnego rodzaju filtry. Co uwidocznią? Co rozmażą
bądź zakryją?

Between You and Me. An actress
and a dancer will show us how to
use movement to know more, feel
more and understand more. Capturing Liberty Square in a photographic frame, we will focus on its
variable and permanent details. We
will use the power of sight to think
about how we can translate the
observed features of the outside
world into movement using each of
the senses in turn; we will superimpose the various filters on reality.
What will they reveal? What will
they blur or hide?

O POKOJU DŹWIĘKÓW KILKA
Stage of Arts POLSKA / POLAND,

warsztaty / workshop

28.06, 11:00, 12:00 / pl. Wolności
ZAPISY / REGISTRATION REQUIRED, WARSZTATY MUZYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 1–3 LAT I ICH
OPIEKUNÓW / MUSIC WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 1 TO 3 AND ACCOMPANYING ADULTS

Jak przedstawić dzieciom ważny temat, jakim jest pokój? Proponujemy
uniwersalny język muzyki, który prosto
i przyjaźnie przybliży najmłodszym jego
wagę i znaczenie. Przy akompaniamencie
instrumentów, w krainie różnorodnych
dźwięków i ruchów odkryjemy pokój m.in.
jako zgodę, szczęście, szacunek i wolność. Będą śpiewanki, rymowanki i inne
wesołe atrakcje.
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Sounds and Songs for Peace. How
do we introduce children to the
concept of peace? We recommend the universal language of
music. Simple and friendly, it
will make children aware of how
important peace is. In a land of
sound and movement, accompanied by various instruments, we
will discover peace as agreement ,
happiness, respect and freedom.
There will be songs, rhymes and
other fun activities.
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warsztaty / workshop
MIĘDZYGALAKTYCZNA ORKIESTRA
HAŁASU DLA ZIEMI
Dominika Szelążek, Michał Joniec POLSKA / POLAND

SKARB
Teatr Żółtodziób,
Fundacja Przestrzeń POLSKA / POLAND

28.06, 15:00 / pl. Wolności

30.06, 12:00 / pl. Wolności

WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTAT DŹWIĘKOWO-PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU
8–10 LAT / ART AND SOUND WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 8 TO 10

Ziemia potrzebuje naszej pomocy! Użyjmy
naszych supermocy i ruszmy jej na ratunek! W trakcie warsztatów z muzykami
improwizatorami utworzymy bohaterską
Drużynę Planetarną. Odkryjemy zdolności przekształcania zwykłych odpadków
w niezwykłe artefakty mocy, zbudujemy
własne dźwiękowe zbroje. Ruszymy
w krainę pl. Wolności wzniecić nie lada
raban jako Międzygalaktyczna Orkiestra
Hałasu dla Ziemi. Każdy może być superbohaterem w starciu ze Śmieciotworami!

Intergalactic Noise Orchestra For
The Earth. The Earth needs our
help! Let’s use our superpowers
to rescue it. Together with musicians-improvisers we will become
the courageous Planetary Team.
We will discover our potential to
turn common waste into power
artefacts and build our own musical armour. We will get really loud
around Liberty Square as the Intergalactic Noise Orchestra for the
Earth. Anyone can be a superhero
fighting the Waste creatures.

WAGA CZŁOWIEKA
Brzart POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

29.06, 15:00 / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, WARSZTATY FAMILIJNE / FAMILY WORKSHOP

Alfred Nobel wynalazł dynamit będący
w następstwie przyczyną krzywd wielu
milionów ludzi. Dla zrównoważenia tych
strat cały majątek ze sprzedaży przeznaczył na nagrody dla wybitnych ludzi czyniących dobro. Zważmy zatem, ile waży
człowiek. Jaką ma moc czynienia dobra?
Stwórzmy rodzinne mobile o ludzkiej
twarzy. Poniosą przesłanie, że człowiek,
dążąc do równowagi w życiu, jest żywą
wagą przelewającego się dobra i zła,
wojny i pokoju. Prowadzenie: trenerka
i artysta, znani z inicjatywy Czytogruszka.
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Human Weight. Alfred Nobel invented dynamite. Later, the tragic
explosive made millions of people
suffer. To make amends, the inventor contributed all the proceeds
to found awards for outstanding
people who work for peace. Let’s
check the weight of a human being
and the power to do good. Let’s
create mobile family sculptures
with a human face to convey
a message that humans are a living
balance of the flow of good and
evil, of war and peace.
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warsztaty / workshop

WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, SPEKTAKL DLA DZIECI W WIEKU 5–10 LAT
/ PERFORMANCE FOR CHILDREN AGES 5 TO 10

Fundacja Przestrzeń to wyjątkowe
miejsce dla młodych amatorów teatru
w Białymstoku. Interpretują, improwizują, a także sami tworzą przedstawienia.
I robią to świetnie! Zdobywali nagrody
na najważniejszych festiwalach dla
dzieci. Teatr Żółtodziób to najmłodsza
grupa. Spektakl Skarb ma formę zabawy
scenicznej. Opowiada o skarbie znalezionym w starej skrzyni. Czy skarb musi
być ze złota? A może wystarczy nasza
wyobraźnia?

Treasure. Fundacja Przestrzeń
is a unique place in Białystok for
young theatre amateurs. They
interpret, improvise and create their
own performances. And they are
very good at it too. They have performed at major children’s festivals.
Teatr Żółtodziób is the youngest
group. Their performance Treasure
is a stage game. It tells the story
of a treasure found in an old chest.
Does a treasure have to be made of
gold, or is our imagination enough?

KUCHNIA, ŻOŁĄDEK, SERCE,
ROZUM, WYOBRAŹNIA!
Zofia Małkowicz POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

30.06, 15:00 / pl. Wolności
ZAPISY / REGISTRATION REQUIRED, RODZINNE WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI W WIEKU
POWYŻEJ 10 LAT I ICH OPIEKUNÓW / FAMILY CULINARY WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 10
AND UP AND ACCOMPANYING ADULTS

Smaki, zapachy, nastroje, uczucia! A gdyby tak okazało się, że to właśnie w kuchni możemy ćwiczyć się w zaprowadzaniu
pokoju? To tutaj można znaleźć ukojenie
w misce ciepłej zupy, doskonale pracuje
wyobraźnia, tworzy się kompozycje
z niewystarczających składników i szuka
się ich u sąsiadów. Podczas warsztatów
będziemy dogadywać się z sobą na różne
smaki i języki. Będzie gotowanie, miksowanie, zastanawianie się i próbowanie,
a potem jedzenie!
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Kitchen, Stomach, Mind, Imagination! Flavours, smells, moods
and feelings! A kitchen is where
you can find comfort in a bowl of
hot soup. This is the best place to
set your imagination to work and
create compositions from ingredients you have just run out of..
During the workshop we will cook
together using various flavours
and languages. We will blend, think
and taste, and finally we will eat.
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KAMERA – AKCJA – POKÓJ
Potworki POLSKA / POLAND

warsztaty / workshop

24–28.06, 10:00–15:00 / pl. Wolności 6
ZAPISY / REGISTRATION REQUIRED, WARSZTATY FILMOWE DLA DZIECI W WIEKU 11–13 LAT
/ FILM WORKSHOP FOR CHILDREN AGES 11 TO 13

Podczas półkolonii z profesjonalną ekipą
filmową stworzymy krótkie formy filmowe, będące rewizją przeciwieństw wokół
wojny i pokoju: wróg kontra przyjaciel,
my kontra oni, bohater kontra antybohater, konflikt kontra porozumienie, chaos
kontra stabilizacja. A jeśli słowo „kontra”
zniknie zarówno z naszego słownika, jak
i z codziennej relacji z otoczeniem?
Pięć dni, pięć haseł i pięć form filmowych,
których użyjemy, by opowiedzieć swoje
historie i zaprezentować je na wielkim
ekranie na pl. Wolności.

Camera – Action – Peace. During
the day camp, a professional filming
crew will help us make short film
forms focused on the opposites of
war and peace: friend vs. foe, us vs.
them, hero vs. antihero, conflict vs.
agreement, chaos vs. stability. What
if the word ‘versus’ disappeared
both from our vocabulary and our
everyday interactions with our surroundings? Five days, five concepts
and five short film forms to tell our
stories and show them on a big
screen at Liberty Square.

WOLNO DZIECIOM
KLAUDYNA SCHUBERT
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PAWILON:
MANIFESTY
PRZYSZŁOŚCI
/ MANIFESTS
OF THE FUTURE
PAWILON

MANIFESTY PRZYSZŁOŚCI: 2001
Asbo Airlines, Kuba Matuszczak POLSKA / POLAND

teatr / theatre

26.06, 21:30 (60’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Performans oparty na muzyce (live)
i wizualnym doświadczeniu (VJ), będący
owocem spotkania dwóch pokoleń:
urodzonego w latach 90. pokolenia
millennialsów oraz generacji po nich
następującej, nazywanej pokoleniem
Z i cyfrowymi tubylcami. Dla nich XX w.
jest wyłącznie historią, tak jak dla pokolenia lat 90. odległą historią jest komunizm. Zwróceni ku przyszłości performerzy i performerki wspólnie zamanifestują
własną wizję kształtującej się już teraz
rzeczywistości jutra.

Manifests of the Future: 2001.
A performance consisting of live
music and visual experience (VJ)
which is the brainchild of a meeting
of two generations: the 1990s-born
representative of the Millennials
and of the generation that followed,
dubbed generation Z or digital
nomads. To them, the 20th century
is nothing more than distant history.
The performers,who have their
heads and eyes turned to the future,
will manifest together their original
vision of the reality of tomorrow
that is taking shape as we speak.

KRÓTKIE SPIĘCIA: VIRUS TROPICAL
Santiago Caicedo KOLUMBIA / COLUMBIA

film

26.06, 23:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Film / animacja w reżyserii Santiago
Caicedo. Paola walczy o miejsce dla
siebie, młodej Latynoamerykanki,
w świecie rządzonym przez stereotypy
i przyzwyczajenia. Jej unikatowa, kobieca
wizja świata kształtuje się w czasie serii
małych kryzysów, pierwszych doświadczeń i starć z otoczeniem. Czy na pozór
banalne, codzienne wybory staną się
sposobem na budowanie lepszej przyszłości? Kurator: Andrzej Marzec.
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Short-circuits: Virustropical.
Film / animation directed by
Santiago Caicedo. Paola, a young
Latin American, is fighting for
a place of her own in a world governed by stereotypes and habits.
Her unique feminine vision of the
world is formed in the course of
small crises, her first experiences
and encounters with the world
around her. Can the seemingly
banal, everyday choices become
a way for building a better future?
Curator: Andrzej Marzec.

MANIFESTY PRZYSZŁOŚCI:
JAK STWORZYĆ JUTRO?

spotkanie / meeting

30.06, 19:00 (90’) / pl. Wolności
WSTĘP WOLNY / ADMISSON FREE, JĘZYK: POLSKI / LANGUAGE: POLISH

Jaką przyszłość chcą współtworzyć
przedstawiciele młodej generacji? Czy
wierzą w możliwość zmiany? Dyskusja
będzie okazją do zbudowania międzypokoleniowej platformy dialogu o przyszłości: o zagrożeniach i nadziejach, jakie
z sobą niesie, wypowiedzą się przedstawiciele pokolenia przełomu XX i XXI w.
– osoby wchodzące w dorosłość aktywnie działające na rzecz równości i klimatu
także w przestrzeni sztuki i popkultury.
Prowadzenie: Edwin Bendyk.
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Manifests of the Future: How to
Create Tomorrow? What is the
future that the young generation
want to contribute to establishing? Do young people believe
that change is possible at all? The
discussion will serve as an opportunity to set up an inter-generational
platform for a dialogue about the
future: the issues of threats and
hopes will be discussed by the
representatives of the generation
born on the verge of the 20th and
21st centuries. The debate will be
chaired by: Edwin Bendyk.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY
I FILMOWY MŁODA MALTA 2019
3–7.06 / Zespół Szkół Da Vinci, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Młoda Malta to przegląd teatrów młodzieżowych. W tym roku jej tematem jest
Let’s Colour the World! – organizatorzy
i młodzież chcą pomalować świat radością, kreatywnością, integracją i energią
młodych ludzi.

This year’s topic of the Young
Malta International Theatre and
Film Festival is Let’s Colour the
World. The organisers want to
colour this dry, sad world with the
joy, creativity, integrity and energy
of young people.

Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie
się 3 czerwca o godzinie 19:00 w Auli
Artis Collegium Da Vinci. Będzie można
zobaczyć wówczas sztukę przygotowaną przez grupę Flesz ze Stowarzyszenia
Na Tak. W trakcie festiwalu, 4–6 czerwca, będą się odbywać pokazy spektakli
przygotowanych przez goszczące u nas
młodzieżowe grupy teatralne z Poznania
(z IV, V i XII LO), z British International
School of Cracow z Krakowa, z gimnazjum w Seelze w Niemczech, ze szkoły
spod Barcelony w Katalonii, szkoły
z Hiszpanii spod Santiago de Compostela, z Mafry w Portugalii i z Czernihowa
na Ukrainie (Teatr 23). Gościnnie wystąpi
u nas również grupa studentów psychologii Uniwersytetu SWPS. W sumie
60 uczestników, 18 instruktorów,
11 spektakli, dwa filmy.

The official opening of the festival
will be held on 3 June at 19:00
in Aula Artis of Collegium Da
Vinci. You’ll have a chance to see
a performance by the group FLESZ
from Na Tak Association. During
the festival – between 4 and 6
June – there will be performances
prepared by our visitors – theatre
groups comprised of young actors
from Poznań – High Schools No. 4, 5
and 12, British International School
Of Cracow, Seelze Gymnasium in
Germany, a school located next to
Barcelona in Catalonia, a school
from a Spanish town situated nearby Santiago de Compostela, one
from Mafra in Portugal, and Theatre
23 from Chernihiv in Ukraine. As
guest performers we’ll see a group
of psychology students from SWPS
University. In total – 60 participants,
18 instructors – 11 plays, 2 films.

W trakcie festiwalu grupy teatralne będą
uczestniczyły w warsztatach musicalowych, teatralnych i wideo-artu, a wyniki
ich prac zostaną pokazane na uroczystości zamknięcia festiwalu 7 czerwca
o godzinie 18:00 w Auli Artis.
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During the festival the theatre
groups will take part in musical,
theatre and video art workshops
and the results of their efforts will
be shown at the official closing
ceremony on 7 June at 18:00 in
Aula Artis.

MŁODA MALTA / YOUNG MALTA

Więcej na: www.vogue.pl

Więcej na: www.vogue.pl
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