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Dynamika Skoku
Wstęp

W tym roku Malta Festival Poznań podporządkowany 
jest dynamice skoku. Zgodnie z tematem przewodnim 
tegorocznej edycji, Idiomem Skok w wiarę zastanawiamy 
się nad możliwymi wariantami tej postawy  – ryzykow-
nym skokiem zarówno w zachwyt, piękno, jak i fanatyzm. 
Pytamy o to, jak różne przekonania i aksjologie mogą 
wchodzić ze sobą w dyskusję, gdzie przebiegają linie 
podziału, a gdzie porozumienia.

Festiwal rozpoczniemy oczyszczającym kolektywnym 
działaniem  – budowaniem a następnie niszczeniem 
kartonowej konstrukcji, przypominającej wieżę wień-
czącą kontrowersyjny projekt architektoniczny Zamku 
Przemysła w Poznaniu. Niewinny, ale wywrotowy gest 
Olivera Grossetête’a i rzeszy ochotników będzie zapo-
wiedzią festiwalowych projektów, które pokażą, że sztuka 
ma moc demaskowania szaleństwa otaczającego nas 
świata, i pozwala wobec niego na indywidualny, a jedno-
cześnie obywatelski protest.

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, w czasach, kiedy wolność, sprzeciw i walka 
o suwerenność tak często zawłaszczane są przez naro-
dowe dyskursy, proponujemy narrację à rebours. Aneta 
Groszyńska – gwiazda młodego pokolenia polskich reży-
serów – wraz z Janem Czaplińskim zajmą się anatomią 
polskiej duszy owładniętej ideą romantycznego męczeń-
stwa. Na zaproszenie Malty stworzą spektakl inspiro-
wany nagrodzoną Angelusem książką węgierskiego pisa-
rza Györgiego Spiró, pt. Mejsasze. Będzie to pierwsza 
w historii inscenizacja tej powieści.

Po pięciu latach powracają do Poznania artyści legendar-
nej belgijskiej grupy Needcompany. Grace Ellen Barkey, 
Jan Lauwers oraz Maarten Seghers spotkają się z widzami 
festiwalu w nowej roli – kuratorów Idiomu Skok w wiarę. 
Zgodnie z etymologią słowa „kurator” swoją rolę rozu-
mieją jako uzdrawianie (cure), zastanawiając się jak ich 

gościnna obecność w Polsce może rezonować z obecną 
sytuacją społeczno-polityczną. Program artystyczny, 
który zaproponowali prowokuje do zadania pytania o to, 
jak sztuka mierząca się z tematami takimi, jak śmierć, 
wojna, fundamentalizm religijny, może nieść nadzieję. 
Needcompany – zjawiskowy, wielopokoleniowy kolektyw 
artystów wywodzących się z różnych dziedzin i kultur – 
na co dzień skacze w wiarę, nie tylko tworząc nowe 
projekty, ale także działając na rzecz młodego pokolenia 
twórców i najbliższych sąsiadów  – społeczności bruk-
selskiego wieloetnicznego Molenbeek, gdzie mieści się 
MILL, czyli nowa siedziba kolektywu, realizująca w prak-
tyce ideę artystycznego domu otwartego dla wszystkich.

Dla Needcompany najważniejsze jest pojęcie wspólnoty. 
Podobnie na Malcie nigdy nie zapominamy o tym jak cele-
browanie miasta, muzyki i teatru może nas do siebie zbli-
żyć. Dlatego sercem Malty, które od pięciu lat bije coraz 
mocniej, pozostaje Generator – program społeczno-ar-
tystyczny na placu Wolności. Także w tym roku stanie się 
on miejscem spotkań i splotu wielu ścieżek, przestrzenią 
premier muzycznych i teatralnych, instalacji, warsztatów 
i rozmów do świtu.

Na finał Malty zabrzmi pieśń, do której zaśpiewania 
zaprosimy wszystkich. W otwartej przestrzeni Parku 
Wieniawskiego zabrzmią piosenki Zygmunta Koniecz-
nego w porywającej interpretacji Agaty Zubel i aranżacji 
Cezarego Duchnowskiego.

Zapraszamy!

Michał Merczyński
dyrektor Malta Festival Poznań
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W 2018 r. za program cieszącego się uznaniem poznań-
skiego festiwalu Malta odpowiada Needcompany. 
Podczas tegorocznej edycji organizowanej pod hasłem 
Skok w wiarę Needcompany zaprezentuje wybrane 
dzieła swojego autorstwa i zaproszonych artystów, 
którzy odważą się bez lęku skoczyć w nieznane.

Polski rząd, reprezentujący poglądy prawicowe i nacjo-
nalistyczne, znacznie ograniczył wsparcie finansowe dla 
festiwalu, przypierając go tym działaniem do muru. Dyrek-
tor festiwalu Michał Merczyński zwrócił się do Needcom-
pany z prośbą, aby mimo wszystko nadali projektowi rangę. 
Okrojony program pod opieką artystyczną Needcompany 
obejmuje: nowy spektakl-koncert Maartena Seghersa 
Concert by a Band Facing the Wrong Way, anglojęzyczną 
wersję Wojny i terpentyny, FOREVER Lemm&Barkey, The 
Moon MaisonDahlBonnema, 1095 Kuiperskaai i Another 
One Lobke Leirens i Maxima Stormsa. Festiwal otworzy 
flamandzki minister kultury Sven Gatz.

Skok w wiarę, rozumiany zarówno jako tragiczny skok 
w dół, jak i pełen nadziei podskok, opisuje z perspektywy 
dramaturgicznej istotę prac uznanych za kluczowe dla 
Malta Festival Poznań 2018, za którego program odpo-
wiada Needcompany.

Europa jest na skraju wyczerpania. Cytując Szekspira: jej 
„świat wyszedł z formy”. Po raz kolejny doświadczamy 
tego, że historia lubi się powtarzać, a my niczego z niej 
nie wynosimy; że dzisiaj nie różni się niczym od wczoraj. 
A może to my nie widzimy różnic?

Mimo że tych dwóch ludzi tonie w błocie i czeka ich 
nieuchronna śmierć, jeden z nich nadal usiłuje zabić 
drugiego. W tym obrazie, powstałym w latach 1819-1823, 
Goya doskonale oddał ducha naszych czasów. Nasza 
planeta zmierza ku zagładzie, a my skazujemy na śmierć 
ludzi, którzy w poszukiwaniu lepszego życia chcą pokonać 
zbudowane przez nas mury. Jakiś szesnastolatek z nudów 

Idiom
Tekst kuratorski

Francisco de Goya, Bójka na kije, 1819-1823
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wstrzykuje sobie heroinę, podczas gdy inny jedzie do Syrii 
i podcina innym gardła. Kolejny kończy studia z wyróż-
nieniem i zostaje chirurgiem. Mimo że wszyscy chodzili 
do tej samej szkoły gdzieś w Warszawie czy Brukseli. 
Skoki w wiarę. Jest jeszcze czwarty, który zostaje artystą. 
Czuje, że musi. Ponieważ sztuka zawsze musi powsta-
wać. Ponieważ nie można jej po prostu zniszczyć. Ponie-
waż jest niezbędna.

Ufność i nieufność. Dwa pojęcia, które w naszej epoce 
toczą ostateczny pojedynek. Połowa świata ryczy. 
Podobnie jak i druga.

Dziś, gdy rządzący Europą polaryzują ją bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej, gdy zmierzamy ku ekstremizmom, 
gdy podsycane są antagonizmy, a wyniki wyborów poka-
zują, że wielkie ideologie i religie zaczynają przybierać 
ekstremalne formy i ludzie z zasadami są gotowi zabijać, 
artyści muszą przeformułować swoje pytania. Zaprasza-
jąc twórców na Festival Malta Poznań i wybierając prace 
z pokaźnego dorobku Needcompany, spotkaliśmy wspa-
niałych młodych artystów, którzy się nie boją i są gotowi 
zaryzykować skok w wiarę.

Mimo dramatu dobrych intencji ten okropny optymizm, 
wyrażony przez Skok w wiarę, jest uniwersalnym genera-
torem naszych czasów, a jego siłą napędową jest zaufanie.

Grace Ellen Barkey, Jan Lauwers, Maarten Seghers 
Needcompany
kuratorzy Idiomu Skok w wiarę
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Zespół Needcompany założyli w 1986 r. Jan Lauwers 
i Grace Ellen Barkey. Maarten Seghers jest członkiem 
Needcompany od 2001 r. Obecnie Lauwers, Barkey 
i Seghers tworzą trzon grupy. Na ich pracę artystyczną 
składają się spektakle teatralne i taneczne, performansy, 
projekty wizualne i pisarskie. Wszyscy troje występują 
w najważniejszych centrach artystycznych w Belgii 
i za granicą. 

Od samego początku Needcompany skupia wokół siebie 
międzynarodowe, wielojęzyczne i interdyscyplinarne 
środowisko twórców. Tę różnorodność odzwierciedla 
skład zespołu, w którym zazwyczaj jest reprezentowa-
nych co najmniej siedem narodowości. Przez lata pracy 
w ramach Needcompany wyłoniło się wiele artystycz-
nych grup, m.in. Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey i Lot 
Lemm) i OHNO COOPERATION (Elke Janssens, Maarten 
Seghers, Jan Lauwers).

Needcompany skupia się na indywidualnym artyście 
i jego procesie twórczym. Fundamentalnymi warto-
ściami w pracy zespołu są: autentyczność, nieodzow-
ność i znaczenie. Medium samo w sobie jest nieustannie 
kwestionowane, artyści przykładają dużą wagę do spraw-
dzania relacji między treścią i formą, którą ona przyjmuje. 
Needcompany wierzy w jakość, innowację i współpracę. 
Zespół jest od wielu lat wiodącym głosem w międzyna-
rodowej debacie na temat fundamentalnego znaczenia 
piękna i sztuki w życiu społecznym.

W 2017 r. zespół przeniósł swoją siedzibę z centrum Bruk-
seli do budynku starej fabryki tytoniu w imigranckiej dziel-
nicy Molenbeek. Otwarcie MILL to kolejny krok na drodze 
Needcompany. Pozwala nie tylko rozszerzyć współpracę 
z innymi artystami, lecz także angażować mieszkańców 
dzielnicy w życie Needcompany. W MILL odbywają się 
pokazy filmów, kolacje i spotkania otwarte dla wszystkich.

Needcompany
Kuratorzy Malta Festival Poznań 2018

Needcompany podczas Malta Festival Poznań w 2010 r. 
zaprezentowało trylogię Sad Face/Happy Face, a trzy lata 
później – Marketplace 76 i MUSH-ROOM. W 2013 r. nakła-
dem wydawnictwa Ha!art i Fundacji Malta ukazała się 
książka Nie widzę piękna w świecie bez człowieka. O teatrze 
Jana Lauwersa i Needcompany pod redakcją Christel Stal-
paert, Frederika Le Roya i Sigrid Bousset.

GRACE ELLEN BARKEY urodziła się w Surabai w Indo-
nezji w 1958 roku. Jej rodzice wyemigrowali do Europy, 
kiedy była dzieckiem. Jest aktorką, choreografką, artystką 
sztuk wizualnych. Studiowała taniec w Theatreschool 
w Amsterdamie. W 1986 r. założyła z Janem Lauwer-
sem zespół Needcompany. Od 1992 r. tworzy własne 
projekty sceniczne, które rodzą się na pograniczu tańca, 
teatru i sztuk wizualnych. W 2005 r. została nominowana 
do Nagrody Kulturalnej Społeczności Flamandzkiej. Jej 
prace wyróżnia dramaturgia oparta na muzyce. W swoich 
spektaklach wykorzystywała zarówno utwory Gustava 
Mahlera, jak i Sonic Youth czy legendarnej amerykańskiej 
grupy The Residents, której członkowie skomponowali 
muzykę do jej spektaklu MUSH-ROOM.
 
W 2004 r. Grace Ellen Barkey i Lot Lemm założyły kolek-
tyw Lemm&Barkey, w ramach którego tworzą kostiumy 
do spektakli Barkey oraz instalacje pokazywane w wielu 
muzeach i centrach sztuki, m.in. w BOZAR (Bruksela), 
Muzeum Benaki (Ateny), Musée des Arts Décoratifs 
(Paryż), CC Strombeek, Museum Dr. Guislain (Gandawa), 
na Triënnale Hasselt.
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JAN LAUWERS jest reżyserem, dramaturgiem, arty-
stą sztuk wizualnych. Międzynarodowe uznanie zyskał 
za swoją oryginalną działalność teatralną w ramach 
zespołu Needcompany, który założył wraz z Grace Ellen 
Barkey w 1986 r. w Brukseli. Jan Lauwers jest również 
aktywny jako artysta wizualny, jego prace były pokazy-
wane m.in. w BOZAR (Bruksela) czy McaM (Szanghaj). 
W latach 2009–2014 był artystą rezydentem w Burg-
theater w Wiedniu. W 2012 r. został nagrodzony hono-
rowym odznaczeniem za zasługi dla Republiki Austrii. 
W 2014 r. jako pierwszy Belg w historii otrzymał na Bien-
nale w Wenecji Złotego Lwa za całokształt twórczości.

Jan Lauwers studiował malarstwo na Akademii Sztuki 
w Gandawie. W 1979 r. razem z grupą znajomych zało-
żył Epigonenensemble (dwa lata później przekształcone 
w kolektyw Epigonentheater) i zyskał uznanie publiczności 
i krytyków, produkując sześć przedstawień. Odegrały one 
ważną rolę w ruchu radykalnych przemian we flamandz-
kim i europejskim teatrze na początku lat 80. XX w. Ruch 
ten nazwano nową flamandzką falą. 

Jan Lauwers potrzebuje towarzystwa (needs company). 
Ta potrzeba skłoniła go do założenia z Grace Ellen Barkey 
zespołu Needcompany w 1986 r. Razem są odpowiedzialni 
za duże produkcje zespołu. Przez lata współpracowali 
z nieszablonowym zespołem tancerzy, muzyków i perfor-
merów, zyskując międzynarodowe uznanie i rozpoznawal-
ność. Od początku każda produkcja była wielojęzyczna.

W pierwszych spektaklach Needcompany dominowała 
wizualność, w kolejnych na znaczeniu zyskiwały język 
opowieści i główny temat – oś narracji. Twórczość Jana 
Lauwersa określa się często jako postdramatyczną, ale 
w ostatnich latach artysta redefiniował ten termin. Jedną 
z najważniejszych cech jego teatru jest transparentne, 
„myślące” aktorstwo i paradoks „grania” i „performowania”.

MAARTEN SEGHERS tworzy obiekty, instalacje, perfor-
mansy i muzykę. Jest członkiem Needcompany od 2001 r. 
Nie tylko występuje jako aktor w spektaklach w reżyserii 
Jana Lauwersa i Grace Ellen Barkey, lecz także kompo-
nuje do nich muzykę.

W 2006 r. razem z Janem Lauwersem i Elke Janssens 
założył OHNO COOPERATION. Razem tworzą przed-
stawienia, prace wideo, instalacje i muzykę. OHNO 
COOPERATION zaprasza także innych artystów i muzy-
ków do współpracy, a jej efekty pokazuje w ramach serii 
międzynarodowych wystaw i koncertów.

Maarten Seghers działa również w pojedynkę. Jego solo 
What Do You Mean What Do You Mean and Other Pleasan-
tries (2014), ukazujące w zabawny i bezkompromisowy 
sposób praktyki artystyczne, w których absurd przeplata 
się z pięknem i nieuniknioną niedolą, było nominowane 
w Wiedniu do Prix Jardin d’Europe dla choreografów. 
W spektaklu O or The Challenge of This Particular Show 
Was to Have Words Ending in O (2016) Seghers współ-
pracował z kolei z artystami, muzykami i tancerzami: 
Fritzem Welchem, Simonem Lenskim, Nicolasem Fiel-
dem i Mohamedem Toukabri, dla którego napisał pieśń 
o hałasie, z jakim wiąże się każde pocieszenie.
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Skok w wiarę
Program idiomu

Wykład: Everything Is Politics, 
but Art Isn’t Everything
JAN LAUWERS
17.06, 13:00, Galeria Miejska Arsenał

Czym jest sztuka? Nieskończonym ciągiem porażek, 
które warto ponosić. Żyjemy jednak w społeczeństwie 
nieakceptującym ich. Ten cynizm wymaga ponownego 
przemyślenia, podobnie jak oczekiwanie, że polityk 
będzie mędrcem obdarzonym głęboką historyczną 
świadomością, prowadzącym nas odważnie i w wielkim 
stylu ku lepszej przyszłości. Lub że konsument zrozumie, 
że jest coś podejrzanego w zbyt taniej parze dżinsów. 
W takiej sytuacji artysta musi zachowywać się jak myśliciel, 
który szuka mądrości i odmawia tuszowania pęknięć.

18 Videos
LEMM&BARKEY
18.06–23.06, 14:00–20:00, Pawilon

Lemm&Barkey to wspólne przedsięwzięcie Lot Lemm 
i Grace Ellen Barkey. Artystki tworzą z delikatnych 
materiałów – porcelany, tkanin, nici – niemalże histeryczne 
formy rozsadzające subtelność używanego tworzywa. 
W 18 Videos widzimy zaskakujące figury wielkości 
człowieka fascynujące swoją zmysłowością, absurdalnym 
kształtem, dynamiką znikania i pojawiania się.

The Ohno Cooperation Conversations
Glory Hole 
OHNO COOPERATION
18–23.06, 14:00–20:00, Pawilon

The Ohno Cooperation Conversations: trzy prace wideo, 
w których twórcy OHNO COOPERATION  – Maarten 
Seghers i Jan Lauwers  – pytają o rolę artysty i dzieła 
sztuki w społeczeństwie. Przedstawiciele dwóch poko-
leń w dialogu na temat muzyki, teatru i sztuk wizualnych.

Glory Hole: cyniczna wariacja na temat dziury w ścia-
nie w białej, czystej przestrzeni galerii. W tym sztucznie 
wykreowanym, chronionym miejscu nie można podjąć 
żadnego ryzyka. Widzowie i artyści robią to, czego się 
nauczyli. Sam tytuł jest ograniczeniem ponieważ sens 
podejmowanych działań polega na ciągłej zmianie, 
a zarazem pozostaje niezmienny.

Concert by Band Facing the Wrong Way
MAARTEN SEGHERS
18.06, 20:00, 19.06, 21:00, Aula Artis

Portret grupy dekadenckich „zachodnioeuropejskich” 
artystów niestrudzenie zmierzających naprzód. Nie jest 
jasne, czy uciekają od nędzy świata, który nie jest ich, czy 
też gnają w jego kierunku. Spektakl – koncert to maszyna 
generująca dziką energię, która eksploduje pozbawionym 
granic optymizmem. Wszelki wysiłek komunikacji 
w obrębie koncertu jest nieskończony, a zarazem źle 
wyreżyserowany. To, co zostaje wykrzyczane można bez 
trudu usłyszeć, ale niekoniecznie zrozumieć.
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1095
LISABOA HOUBRECHTS & KUIPERSKAAI
19.06, 18:00, CK Zamek

W 1095 roku papież Urban II wygłasza słynne kazanie, 
w którym nawołuje ludność Europy do wygnania ze 
świętego miasta Jerozolimy wrogów chrześcijan  – 
muzułmanów. To pierwsze wezwanie do krucjat. Spektakl 
zabiera nas w podróż do XI wieku. Opowiada historię 
benedyktyńskiego mnicha, który ucieka z klasztoru 
w Gandawie i udaje się na tułaczkę po Europie. Jednak 
nie ma w sobie nic z realistycznej opowieści. Celem 
twórców jest dotarcie do czystych, namacalnych emocji 
i fizyczności ciała.

The Moon
MAISONDAHLBONNEMA
20.06, 19:00, Aula Artis

The Moon to opera na czterech śpiewaków, której 
scenerią jest przyszłość. Współczesną samotność 
i poczucie niemożliwości komunikacji zastępuje tu 
wieczna niedojrzałość – życie w nieskończonym oceanie 
możliwości. Ta grupowa performatywna instalacja jest 
rytuałem, w którym nie liczy się ani fikcja, ani rzeczywistość, 
lecz sztuczność i nicość. Artyści zapraszają publiczność 
do ich szalonej celebracji.

O, Tomorrow’s Parties (or Fun Is Politics)
KONCERT NEEDCOMPANY
20.06, 21:30, Plac Wolności

Artyści Needcompany wyruszają na poznański plac 
Wolności, niosąc pod pachą swój manifest: Wszystko, 
czym nie chcemy się dzielić, jest bezwartościowe. 
Kiedy rozrywka staje się sztuką, a sztuka rozrywką? 
Needcompany wykrzykuje swój muzyczny repertuar 
z uśmiechem na ustach, do samego końca. Tak jakby 
jutrzejszy bal zaczął się wczoraj. Koncert to hołd dla 
kultowego utworu Velvet Underground i Nico All 
Tomorrow’s Parties.

FOREVER
LEMM&BARKEY
21.06, 19:00, CK Zamek

Kiedy Gustav Mahler dowiedział się o swojej chorobie 
serca, napisał do przyjaciela: „Straciłem wszystko, co 
osiągnąłem, to, kim sądziłem, że jestem, i muszę, zupełnie 
jak dziecko, na nowo nauczyć się stawiać pierwsze kroki”. 
Wtedy właśnie napisał cykl Pieśń o ziemi, w którym mierzy 
się z tematem walki człowieka z własną śmiertelnością 
w kontekście stale odradzającej się natury. Spektakl 
FOREVER jest oparty na ostatniej części cyklu Mahlera: 
Der Abschied.

Wojna i terpentyna 
JAN LAUWERS
22–23.06, 20:00, Aula Artis

Sceniczna adaptacja głośnej powieści Stefana Hertmansa 
Wojna i terpentyna. Pisarz oparł ją na osobistym 
doświadczeniu  – fascynacji życiem dziadka, malarza 
amatora i uczestnika walk na froncie I wojny światowej. 
Swoją opowieść przeplata fragmentami dzienników, 
które dziadek podarował mu przed swoją śmiercią. 
Lauwers przedstawia swoją osobistą wizję tej historii – 
kreśli w niej epicką opowieść o przemocy i industrializacji 
świata, o miłości, smutku i szczęściu.

Another One
LOBKE LEIRENS & MAXIM STORMS
22.06, 22:30, CK Zamek

Mottem tego niemalże pozbawionego słów spektaklu 
jest: Jeśli ty złamiesz moje serce, ja złamię twoje. Dwie 
fikcyjne postacie badają, czym jest milczenie i cisza. 
Spektakl to opowieść o tolerowaniu i byciu tolerowanym. 
Lobke Leirens i Maxim Storms są absolwentami KASK 
w Gandawie. W 2014 roku, podczas festiwalu Theater 
Aan Zee, zaprezentowali swój pierwszy projekt Krocht – 
podróż przez labirynt pełen półludzi i robaków.
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PROGRAM FILMOWY IDIOMU

Teatralne prezentacje Idiomu uzupełnia program filmowy 
stworzony przez kuratorów Malta Festival Poznań.

Mall of Europe (2018)
EMMA VAN DER PUT 
20.06, 21:00, Dziedziniec Szkoły Baletowej

Mall of Europe to refleksja nad przestrzenią Brussels 
Expo, w której w przeszłości odbyło się kilka wystaw 
światowych. Zbudowane jako scena do reprezentowania 
„stanu świata”, Expo 58 pokazywało idealne sposoby 
na życie i nadzieję na pomyślną przyszłość możliwą dzięki 
technologii. Dziś echa tych pomysłów można znaleźć 
w ciągle zamieszkałym modernistycznym „sąsiedztwie 
modelowym”. Obecne plany modernizacji brukselskiej 
przestrzeni Expo, które powinny zostać ukończone 
w 2021 r., mają dodać nowy rozdział w myśleniu 
o idealnym społeczeństwie.

Goldfish Game (2002)
JAN LAUWERS
20.06, 21:00, Dziedziniec Szkoły Baletowej

Pierwszy fabularny film Jana Lauwersa. Opowiada on 
o niewielkiej społeczności, podzielonej i negatywnie 
do siebie nastawionej. Lauwers, inspirując się grecką 
tragedią, stworzył opowieść o indywidualnych ludzkich 
dramatach, które wpływają na życie lokalnej społeczności. 
W ten sposób reżyser odkrywa zasady działania ludzkiej 
natury, wystawiając swoich bohaterów na spotkanie 
z granicznymi przeżyciami, takimi jak np. śmierć. Film miał 
swoją premierę na festiwalu w Wenecji.

This Lemon Tastes of Apple (2011)
HIWA K
23.06, 21:00

Film jest dokumentacją artystycznej interwencji Hiwy 
K, podjętej podczas jednego z ostatnich dni cywilnego 
protestu w Kurdystanie, trwającego ponad dwa miesiące. 
Międzynarodowe media nigdy dokładnie nie podjęły 
tematu protestu, który ostatecznie brutalnie stłumiły 
rządowe siły zbrojne. Tytuł odnosi się do ataku gazowego 
na Kurdów w 1988 r. Gaz pachniał jabłkami i ten fakt 
bardzo mocno zapadł w kurdyjskiej świadomości.

Pogorzelisko (2010)
DENIS VILLENEUVE
22.06, 21:00, Dziedziniec Szkoły Baletowej

Rodzeństwo Jeanne i Simon Marwan w czasie 
odczytywania przez notariusza ostatniej woli ich matki 
otrzymuje dwie koperty, jedną dla ich ojca, którego uważali 
za zmarłego, a drugą dla brata, o istnieniu którego nie mieli 
pojęcia. Jeanne odnajduje w tym klucz do milczenia matki 
na kilka tygodni przed śmiercią. Decyduje się natychmiast 
wyjechać na Bliski Wschód, by poznać nieznaną dotąd 
przeszłość swojej rodziny. Simon nie przywiązuje 
początkowo tak wielkiej wagi do testamentu matki, jednak 
po czasie rusza za siostrą. Wkrótce poznają tragiczną 
historię matki i jej odwagę.



Premierowy seans-niespodzianka
CINEMAXMILIAAN
22.06, 21:00 

Peels a Tangerine 
LOUISE BOURGEOIS
21.06, 21:00, Dziedziniec Szkoły Baletowej

Louise Bourgeois tak zwykła wspominać swoje 
dzieciństwo: „Po rodzinnych kolacjach wszyscy mieli 
przynieść jakąś rozrywkę. Powinniście śpiewać! 
Powinniście recytować!”. Słynna artystka wyznaje, 
że zawsze łączyło się to dla niej raczej z poczuciem 
obowiązku niż zabawą. W filmie skupiona i poważna 
Bourgeois demonstruje, jak obrać mandarynkę. To 
właśnie było „formą rozrywki” jej ojca. Przy odtwarzaniu 
wspomnień o ojcu artystka ku zaskoczeniu widzów 
chwyta za czarny gruby marker.

Dom (2016)
FIEN TROCH
21.06, 21:00, Dziedziniec Szkoły Baletowej

Film opowiada o zmaganiach międzypokoleniowych. 
Cienka linia zaufania, relacji rodzinnych i przyjaźni 
zostaje wystawiona na próbę. Za ten obraz Fien Troch 
otrzymała nagrodę za najlepszą reżyserię w sekcji 
Horyzonty na festiwalu w Wenecji, a także nagrodę 
Belgijskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych 
za najlepszy film. Oprócz tego zdobyła za niego Nagrodę 
Magritte’a w kategorii najlepszego filmu belgijskiego.

Zabójstwo chińskiego bukmachera
JOHN CASSAVETES
23.06, 21:00

Właściciel nocnego lokalu w Los Angeles, jest 
nałogowym hazardzistą, któremu po długich staraniach 
udaje się spłacić dług. Niestety, postanawia uczcić to 
partią gry w pokera w nielegalnym kasynie i znowu 
przegrywa sporą sumę pieniędzy. Wierzyciele dają 
mu szansę na umorzenie zadłużenia – Vitelli ma zabić 
chińskiego bukmachera. John Cassavetes (1929–
1989), aktor, scenarzysta i reżyser, jest uznawany 
za jednego z pierwszych i najwybitniejszych twórców 
amerykańskiego kina niezależnego.
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Forum,
czyli rozmowy na placu Wolności

Forum to rozmowy, w których przekrojowo rozwa-
żamy główny temat festiwalu. W tym roku w spotka-
niach autorskich i debatach wezmą udział astrofizycy, 
himalaiści, psychologowie, reportażyści, architekci, 
socjologowie, religioznawcy m.in. Anna Czerwiń-
ska, Karolina Wigura, Katarzyna Surmiak-Domań-
ska, Marek Abramowicz, Ludwik Dorn, Sebastian 
Duda, Stefan Hertmans, Andrzej Leder, Adam 
Michnik, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Mrów-
czyński, Piotr Sarzyński, György Spiró, Andrzej 
Zybertowicz. Do rozmów będą wprowadzać czyta-
nia fragmentów wybranych książek.

Szczególnym wydarzeniem będzie inscenizowane 
czytanie dramatu Stefana Hertmansa Antygona 
z Molenbeek w reżyserii Anny Smolar, z muzyką 
Joanny Halszki Sokołowskiej (w roli Antygony 
wystąpi Małgorzata Gorol). W niezwykle poetyc-
kim, teatralnym monologu inspirowanym tragedią 
Sofoklesa Stefan Hertmans opisuje historię młodej 
muzułmańskiej kobiety, która próbuje odebrać 
od władz i pochować ciało swojego brata-terrorysty. 
Będzie to pierwsza prezentacja dramatu w Polsce.

WIERZĘ W WIEŻĘ
15.06, 17:00, Plac Wolności

Tegoroczną Maltę otwiera projekt Oliviera Grossetête’a pole-
gający na budowie i zniszczeniu kartonowej repliki wieży 
Zamku Przemysła w Poznaniu. Odbudowano ją w latach 
2011–2013 roku na podstawie skąpych źródeł historycznych. 
Jedni ją lubią, inni nie mogą na nią patrzeć. Jednak w najbliż-
szych latach tzw. Zamek Królewski nie zniknie z miasta. 
A może jesteśmy w stanie go oswoić? Zmodyfikować? Prze-
słonić? Nadać mu inny sens? Jakich emocji i praktycznych 
działań do tego potrzebujemy?

MESJASZE – SPOTKANIE Z GYÖRGYM SPIRÓ 
I ADAMEM MICHNIKIEM
16.06, 15:00, Plac Wolności

Powieść Mesjasze Györgiego Spiró to zarazem tragiko-
miczna fantazja, montaż źródeł i historyczna rozprawa 
o polskiej duszy. Książka opowiada o polskich emigrantach 
po powstaniu listopadowym, wierzących, że Andrzej Towiań-
ski jest nowym wcieleniem Chrystusa, a oni jego apostołami. 
Powieść uhonorowano Literacką Nagrodą Europy Środkowej 
„Angelus”. Jak przedstawia się polski mesjanizm z perspek-
tywy człowieka z zewnątrz? Czym jest dziś dla nas?

PRÓBA DIALOGU
16.06, 17:00, Plac Wolności

Stojący po przeciwnych stronach polskich podziałów politycz-
nych i światopoglądowych raczej unikają niż szukają dialogu. 
Pogarda dla tych, którzy myślą inaczej, dyskredytowanie ich 
i ośmieszanie charakteryzuje obie strony konfliktu. Dlaczego 
język zabija naszą debatę publiczną? Co się stało z odpo-
wiedzialnością za słowo? Czy dialog w Polsce jest możliwy 
i pod jakimi warunkami? Jakie płaszczyzny dialogu należy 
stworzyć? Jak odbudować poczucie wspólnoty życia w jednym 
kraju pomimo różnic?
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POTRZEBA WIARY
17.06, 17:00, Plac Wolności

Wielu naukowców uważa, że doświadczenie wiary jest 
podstawową potrzebą człowieka. Jak pisze Julia Kristeva: 
Rodzimy się, by wierzyć. Według francuskiej filozofki 
próba wymazania wiary z ludzkiego życia pcha człowieka 
w objęcia skrajności: nihilizmu lub fundamentalizmu. Czy 
rzeczywiście od wiary nie ma ucieczki? Jakie są psycho-
logiczne i neurologiczne źródła religijności? Jaką alterna-
tywę dla religii oferuje współczesny świat?

O ŚMIERĆ SIĘ NIE PROSZĘ – SPOTKANIE 
Z ANNĄ CZERWIŃSKĄ
18.06, 17:00, Plac Wolności

Anna Czerwińska  – alpinistka i himalaistka, z zawodu 
doktor nauk farmaceutycznych. Zdobyła sześć ośmioty-
sięczników i Koronę Ziemi. Uczestniczyła w wyprawach 
wspinaczkowych m.in. z Wandą Rutkiewicz i Krystyną 
Palmowską. W momencie wejścia na Mount Everest 
w 2000 roku była najstarszą kobietą, która stanęła na tym 
szczycie. Co ją skłania do podejmowania tak ekstremal-
nego ryzyka? Ile razy znalazła się w sytuacjach granicz-
nych? Skąd wzięła się jej pasja do ryzyka?

PYTAĆ MIMO WSZYSTKO – SPOTKANIE 
Z KATARZYNĄ SURMIAK-DOMAŃSKĄ
19.06, 17:00, Plac Wolności

Katarzyna Surmiak-Domańska jest reporterką związaną 
z „Gazetą Wyborczą”, autorką m.in. opowieści reportażo-
wej Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość (2015), która znala-
zła się w finale Nagrody Literackiej Nike. Pisząc ją udała 
się na południe Stanów Zjednoczonych, włożyła biały 
kaptur i stanęła pod płonącym krzyżem jako gość Krajo-
wego Zjazdu Partii Rycerzy KKK z Arkansas. Jak dobrym 
aktorem musi być reportażysta i ile może zaryzykować? 
Spotkaniu towarzyszy inscenizowane czytanie fragmen-
tów reportażu Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość w reżyserii 
Macieja Podstawnego.

OPOWIEŚCI O ŚWIĘTYCH – SPOTKANIE 
ZE ZBIGNIEWEM MIKOŁEJKĄ
20.06, 17:00, Plac Wolności

Zbigniew Mikołejko – historyk i filozof religii w Instytu-
cie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jest auto-
rem książek oraz artykułów publikowanych na łamach 
„Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Rzeczpospolitej” czy 
„Tygodnika Powszechnego”. Jego książka Żywoty świętych 
była wznawiana trzykrotnie. Kim są polscy święci i co 
mówią o Polakach? Czym różnią się od świętych innych 
narodów i kręgów cywilizacyjnych? I kim jest święty we 
współczesnym świecie? Spotkaniu towarzyszy insce-
nizowane czytanie fragmentów książki Żywoty świętych 
poprawione ponownie.

ODSZYFROWAĆ ZAMYSŁ BOGA. NAUKA I RELIGIA
21.06, 17:00, Plac Wolności

Albert Einstein mawiał, że celem nauki jest odszyfrowywa-
nie zamysłu Boga. W jakiego Boga wierzą naukowcy? Co 
to znaczy, że Bóg uprawia matematykę? Co wspólnego 
z modlitwą ma rozwiązywanie równań? Czy ateizm jest 
logiczną konsekwencją teorii ewolucji? Czy nowoczesny, 
naukowy światopogląd wyklucza religijność i czyni z niej 
zabobon? Jak dziś wygląda dialog Kościoła z nauką?

CZY WARTO WIERZYĆ W EUROPĘ?  – SPOTKANIE 
ZE STEFANEM HERTMANSEM
22.06, 16.30, Plac Wolności

Stefan Hertmans  – jeden z najbardziej cenionych pisa-
rzy języka niderlandzkiego. Jego najsłynniejsza powieść, 
Wojna i terpentyna (2013), zdobyła Nagrodę Kultury 
Flamandzkiej w kategorii literatury (2014) i była nomino-
wana do The Man Booker International Prize. Jak wielo-
kulturowość i wieloreligijność Belgii wpływa na twór-
czość pisarza? Czy religia w ogóle odgrywa jeszcze jakąś 
rolę w belgijskim życiu społecznym, a jeśli tak, to jaką? 
Czy jest bardziej narzędziem pojednania czy konfliktu? 
Spotkaniu towarzyszy inscenizowane czytanie dramatu 
Stefana Hertmansa Antygona z Molenbeek w reżyserii 
Anny Smolar.
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SKOK W WIARĘ – SPOTKANIE 
Z KURATORAMI IDIOMU
23.06, 15:00, Plac Wolności

Co ma wspólnego sztuka z wiarą? Spotkanie z Grace 
Ellen Barkey, Janem Lauwersem, Maarten Seghersem 
będzie zarówno okazją do zadania pytania o ich koncep-
cję programową i zaproszone przez nich projekty, jak 
i o ich „funkcjonowanie w sztuce”. Co w praktyce oznacza 
dla nich skok w wiarę? Jak przekłada się na pracę Need-
company? Czym jest w sensie artystycznym, społecz-
nym i politycznym?

RELIGIA I NOWOCZESNOŚĆ
23.06, 17:00, Plac Wolności

W naukach społecznych przez wiele lat mówiło się 
o tendencjach sekularyzacyjnych, czyli o tym, że reli-
gie tracą na znaczeniu zarówno w życiu społecznym, 
jak i indywidualnym. Obecnie obserwujemy w Europie 
i w Stanach Zjednoczonych wzrost fundamentalizmów. 
Czy religia rzeczywiście utraciła polityczną władzę i teraz 
usiłuje ją odzyskać? Dlaczego nie została wyparta przez 
żadne nowoczesne czy ponowoczesne propozycje?

CREATIVITY TALKS: JAKICH FESTIWALI 
POTRZEBUJEMY W BURZLIWYCH CZASACH?
24.06, 16:00, Plac Wolności

W historii powojennej Europy festiwale teatralne odgry-
wały ważną rolę społeczną. Tak znane wydarzenia kultu-
ralne jak Festiwal w Awinionie, Edynburgu czy LIFT 
w Londynie poprzez sztukę integrowały, otwierały na świat. 
Jaką rolę powinny pełnić festiwale dziś – w czasach zwąt-
pienia w istnienie wspólnoty i marginalizowanej przez 
polityków roli sztuki? Jak festiwal może odpowiadać 
na potrzeby lokalnej społeczności, jednocześnie pozosta-
jąc w relacji z sytuacją społeczno-politycznej na świecie? 
W spotkaniu wezmą udział Rose Fenton, Hugo de Greef, 
Bernard Faivre d’Acier, Nele Hertling, Marta Keil, Grzegorz 
Reske i Michał Merczyński. Poprowadzi je Simon Gammell, 
dyrektor British Council Polska, które jest współorganiza-
torem wydarzenia.







13

Generator Malta
Lokalność w tarapatach. Krótka historia pewnego zwątpienia

Lokalność kojarzy nam się z miejscem, które jest nam 
bliskie i znane. To przestrzeń wzbudzająca poczucie 
komfortu i emocjonalnych więzi, obszar umożliwiający 
bezpośrednie spotkania i rozmowy: zarówno te przyjazne, 
jak i te konfliktowe. To perspektywa nadająca pierwszeń-
stwo mojemu fyrtlowi przed innym fyrtlem. Plac Wolno-
ści już po raz szósty stanie się niecodziennym, lokalnym 
„fyrtlem” nie tylko dla poznaniaków i poznanianek, lecz 
także uchodźców i uchodźczyń, migrantów i migrantek, 
artystek, turystów, katolików i muzułmanek, czarnoskó-
rych i białoskórych, lokalsów i nowoprzybyłych.
 
Wszyscy wspólnie spróbujemy się zastanowić, czy to, co 
wydaje nam się odległe i nieznane, nie jest jednak czymś, 
co jest zarazem nasze. Razem zwątpimy w lokalność, ale 
nie po to, aby się na nią obrazić i porzucić, lecz po to, by 
nadać jej nowe konteksty i znaczenia. Dokonując skoku 
w wiarę, wyobrazimy sobie, czym może być bliskość 
w zglobalizowanym świecie wielości prawd i wartości. 
Spróbujemy nie myśleć o lokalności w kategorii czegoś, 
co jest wyłącznie moje/nasze, lecz także jej/jego/ich; co 
jest tu i teraz, ale również tam i kiedyś. Pomyślmy o niej 
jak o przestrzeni nadziei dla zróżnicowanych światopo-
glądów, klas społecznych, etniczności, orientacji seksu-
alnych czy płci. 
 
Taką przestrzenią uczynimy plac Wolności oraz kilkana-
ście lokalizacji w całym mieście przez tych 10 czerwco-
wych dni. Na plac powrócą zieleń, leżaki i miejskie meble, 
które pozwolą nam się spotkać i rozmawiać, a zarazem 

umożliwią wysłuchanie opowieści (tych) innych. Plac 
stanie się dzięki temu nie tylko miejscem negocjowania 
wspólnej wolności, lecz także będzie rodzajem miej-
skiego warsztatu, w którym przetną się różnorodne 
wyobrażenia na temat poczucia lokalności: Czy lokalność 
musi być przywiązana do wyznaczonego terytorium? Kto 
ma prawo do nazywania siebie lokalsem? Czy zwątpienie 
w lokalność musi być czymś negatywnym? Jak wyobra-
żasz sobie nowe lokalne utopie? Czy lokalność może się 
przemieszczać?
 
Nie obiecujemy, że znajdziemy odpowiedzi na te pytania, 
ale program spektakli, pokazów filmowych, koncertów, 
działań artystycznych czy debat z zaproszonymi gośćmi 
został pomyślany tak, byśmy mogli niejednokrotnie zwąt-
pić i (na nowo?) uwierzyć. Spotkania z bliskimi niezna-
jomymi staną się pretekstem do pogłębionych rozmów 
i zestawienia odmiennych perspektyw. Jednocześnie będą 
być może zaczynem nowych refleksji, relacji czy działań.
 
Chcemy, aby plac Wolności  – w kontrze do podsyca-
nej nacjonalizmem, ksenofobią i rynkową prywatyzacją 
obsesji tworzenia fizyczno–mentalnych obiektów oraz 
globalnych i lokalnych granic – był miejscem do zwątpie-
nia w ich zasadność.
 
Basia Bilon, Mateusz Nowacki, 
Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska
zespół Generatora Malta 2018
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ARCHITEKTURA RELACJI / REZYDENCJE

Działania wokół zwątpienia w lokalność rozpoczęłyśmy 
kilka miesięcy temu, zapraszając do współpracy trzy 
niepoznańskie duety twórcze: Michała Mioduszewskiego 
i Arka Pasożyta, Kamilę Wolszczak i Marcina Zalewskiego 
oraz Karolinę Włodek i Adama Martyniaka. Tylko Karolina 
i Adam pracowali już wcześniej razem.
 
Punktem wyjścia do artystyczno-społecznych działań, 
których premiery zobaczymy w programie Generatora 
Malta, były trzy poznańskie osiedla powstałe w latach 30. 
XX wieku w ramach programu budownictwa socjalnego: 
Osiedle Opieki Społecznej na Naramowicach (Wolsz-
czak/Zalewski), Osiedle im. ks. Skorupki na Górczynie 
(Mioduszewski/Pasożyt) oraz baraki przy ul. Jarzębowej 
i Opolskiej na Świerczewie (Włodek/Martyniak). 
 
Zamieszkałe do dziś miejsca uobecniają realizacje archi-
tektoniczne, które miały pokazywać, że istnieje możli-
wość projektowania inżynierii, zdolnej do przekształcenia 
relacji społecznych, wznosząc się ponad projektowanie 
samej tkanki mieszkalnej. To na pozór czysto utopijne 
myślenie przez pewien czas było utopią w działaniu 
i dawało szansę na w miarę godne warunki życiowe 
osobom z różnych powodów wykluczanym, spychanym 
na margines. To często pełne wiary, momentami trudne 
opowieści o byciu razem. Jak zmienił się ich bieg wobec 
przemian w polityce mieszkaniowej po 1989 roku?
 
Do odpowiedzi zbliżą nas trzy projekty rezydencyjne, 
połączone wspólnym mianownikiem  – próbą spojrze-
nia na budownictwo socjalne jak na katalizator lokalnych 
hierarchii. 

DOM SARMACKI
Kamila Wolszczak, Marcin Zalewski
19.05, 17:00–20:00 / otwarcie Mikromuzeum Pamięci 
Społecznej 
16.06, 13:00–18:00 / wernisaż wystawy fotografii, święto 
ulicy Lotaryńskiej
ul. Lotaryńska 6

W projekcie realizowanym przy współpracy z Radą 
Osiedla Naramowice, Szkołą Podstawową nr 48 oraz 
mieszkańcami Osiedla Opieki Społecznej, artyści przy-
wrócą do życia jeden z pustostanów i stworzą w nim 
Mikromuzeum Pamięci Społecznej. To wzorcowo opie-
kuńcze osiedle, które zyskało uznanie w oczach między-
narodowych architektów, od lat boryka się ze stopnio-
wym wymazywaniem z pamięci zbiorowej za sprawą 
„egzotyki” sprowadzanej przez deweloperów i innych 
lokalnych graczy. Dom sarmacki pozwoli zadać pytania 
dotyczące przeszłości i przyszłości osiedla, gdzie toczy 
się spór o możliwość wykupu na preferencyjnych warun-
kach gruntów dla długoletnich mieszkańców. 
 
KAMILA WOLSZCZAK  artystka interdyscyplinarna. 
Zajmuje się performensem oraz tworzy projekty site-
-specific. Od 2012 roku organizuje i kuratoruje SUWy 
(Samonośne Uniwersalne Wystawy), w ramach których 
podejmuje temat relacji artysty i odbiorcy w sytuacjach 
specyficznych dla konkretnego miejsca. W ramach 
ESK2016 założyła Pracownię Komuny Paryskiej 45, gdzie 
prowadziła zajęcia kreatywne z najmłodszymi sąsiadami 
Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu. Organizuje 
miejskie spacery po peryferiach „Przesuwanie” oraz gale-
rie sztuki dzieci w mikropustostanach „SUWaczek”.
 
MARCIN ZALEWSKI  antropolog kultury, dziennikarz. 
Współprowadzi Fundację Wybudowania, która w swoich 
działaniach łączy zainteresowanie krajobrazem, archi-
tekturą i kulturą Polski pozawielkomiejskiej oraz sztuką 
współczesną. Kurator festiwalu sztuki Nowe Ciepło. 
Prowadził różne projekty artystyczno-badawcze, m.in. 
Obserwatorium Miejskie, Pracownia Społecznego 
Dizajnu czy Archeologie Miejskie. Członek kolektywu 
Grupa nad Wisłą.



3 X HAPPY END
Adam Martyniak, Karolina Włodek
22.06, 24.06, 19:00 / premiera filmu i spotkanie

Duet Swojskie Tropiki, wraz z lokalną społecznością 
zamieszkującą baraki (przeznaczone do rozbiórki) przy 
ul. Jarzębowej i Opolskiej, przygotowują film fantasy 3x 
Happy End. Niecodzienne kadry i sielankowe zdjęcia, które 
są podstawą realizacji, to efekt wspomnień mieszkań-
ców, którzy wracają do czasów, gdy życie przy Opolskiej 
przypominało idyllę. Usłyszymy – równie ważne – głosy 
siedzących na walizkach lokatorów, czekających na wypro-
wadzkę z nadzieją, oraz tych, którzy mając świadomość 
rychłego kresu 70-letniej architektury, cieszą się sąsiedz-
kimi relacjami „póki jeszcze mają na to czas”. Premiera 
filmu odbędzie się na placu przy jednym z baraków.
 
ADAM MARTYNIAK  artysta, autor malarstwa bagien-
nego, konceptualnych, często humorystycznych obiek-
tów i instalacji site-specific. Współzałożyciel wrocław-
skiego kolektywu artystycznego Wykwit oraz projektu 
Warstwy; 1/2 duetu Swojskie Tropiki.

KAROLINA WŁODEK  artystka, autorka realizacji wizu-
alnych i projektów twórczych posługująca się różnymi 
mediami. Współzałożycielka kolektywu Wykwit oraz 
współinicjatorka projektu Warstwy. W ramach ESK2016 
i Programu Rezydencji Artystycznych A-I-R Wro zrealizo-
wała projekt „DADA-baba”. Angażuje się w samoorgani-
zacje twórców. 1/2 duetu Swojskie Tropik.

Koncepcja artystyczna Swojskich Tropików, zawarta 
pod tytułowym hasłem, wywodzi się z objawiającej się 
w rodzimej przestrzeni publicznej tęsknoty za egzotyką 
oraz z zachwytu nad wolną twórczością, którą tropikalny 
duet rozumie jako naturalny potencjał każdego. Powstał 
w 2017 roku podczas rezydencji w Fundacji Salony 
w Zielonej Górze.
 

ZAGRAJMY W TYSIĄCE
Michał Mioduszewski, Arek Pasożyt

Artyści wychodzą naprzeciw pytaniu: gdzie jest wspól-
nota, gdy już rozwiązała problemy socjalne? Złożyli miesz-
kańcom Osiedla im. ks. Skorupki propozycję – Zagrajmy 
w tysiące. Razem szukają sposobu, jak pomnożyć kapitał 
finansowy, by wspólnie spożytkować go z korzyścią dla 
wszystkich lokatorów górczyńskiego fyrtla. 

MICHAŁ MIODUSZEWSKI  artysta, psycholog 
społeczny, animator przestrzeni. W 2013 roku zainicjo-
wał powstanie Cafe Fińskiej, pierwszej bezgotówkowej 
kawiarni w Polsce w ramach ArtBoom Festival; od 2009 
roku współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie i prowadzi Domek Herbaciany w Parku 
Rzeźby na Bródnie, współtworzył Kino na klatce scho-
dowej i otwarte pracownie uliczne w Miejscu Projektów 
Zachęty i podczas Festiwalu Warszawa w Budowie na pl. 
Defilad. Od 2014 roku jest zaangażowany w prowadze-
nie 3 Pokoi z Kuchnią w Białołęckim Ośrodku Kultury.

AREK PASOŻYT artysta, animator. Sformułował „Mani-
fest Pasożytnictwa” w 2010 roku przedstawiający ideę 
swoich działań jako artysty-pasożyta. Żył pasożytując 
przez cztery lata w kilkunastu instytucjach kultury. Dzia-
łania te przerodziły się w krytykę statusu artysty w społe-
czeństwie i z czasem zaczął realizować tzw. projekty 
żywicielskie, głównie w przestrzeni publicznej. Praco-
wał z grupami społecznymi, określanymi jako „pasożyty 
społeczne”: Romami, osobami długotrwale bezrobot-
nymi, doświadczającymi bezdomności. Członek kolek-
tywu Grupa nad Wisłą.
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SKALA PRZEMIAN
Tytus Szabelski, Karolina Wojciechowska
16-24.06, plac Wolności

Temat architektury relacji będzie poszerzać plenerowa 
wystawa, która przywróci widzialność osiedli z lat 30. 
XX wieku w sercu Poznania i zaproponuje dla nich inną 
ramę. Dokumentując to, co przetrwało, co powstało 
na gruzach starego i co zaraz zniknie, Tytus Szabelski 
spróbuje zachować w fotografiach ślady konkretnych 
procesów. Tworząc na ich bazie kolaże, Karolina Wojcie-
chowska zabierze nas w podróż do wyobrażonych przy-
szłości osiedli.

LOKALNE PRZEBUDOWY
 
Ulica św. Marcin od miesięcy igra z przechodniami, 
zmieniając choreografię codziennych wypraw do pracy, 
domów i kawiarni. Powoli przyzwyczajamy się do widoku 
maszyn, płotów i piaskowych kopców. Mijając wizu-
alizacje przygotowane przez projektantów „nowego 
centrum” Poznania, zastanawiamy się nad rodzącym się 
kształtem tego miejsca.
 

W KRAINIE WIZUALIZACJI
Muzealne Biuro Wycieczkowe
17.06, 21:00, ul. Św. Marcin

Czy remont może być czymś więcej niż stanem przej-
ściowym między starym a nowym? Czy zestawienie 
metalowych prętów, rur układanych rzędami i udźwię-
kowienie miejskich przechadzek odgłosami pracujących 
maszyn to nie zaproszenie do galerii na wystawę o miej-
skiej awangardzie, o ruchu tworzącym własny świat? 
Spoglądając na rozkopaną ulicę, wspólnie oddamy 
się fantazji i przeniesiemy się do krainy wizualizacji, 
do której poprowadzi nas Muzealne Biuro Wyciecz-
kowe. Jak będzie wyglądało centrum po zakończonym 
remoncie? Czy planowany zastrzyk energii okaże się 
wystarczający, by dodać mu sił witalnych?
 

KOLACJA U MARCINA
Kołorking Muzyczny, Skala, Ostrov, Fwd:, Drylownia, 
Łazęga Poznański
17.06, 18:00, ul. Św. Marcin

Podczas remontu, odkopując kolejne warstwy gruzu, 
można trafić na prawdziwe skarby lub uszkodzić niewi-
doczną na planie rurę, z której niespodziewanie tryśnie 
woda. Co pomogła odkryć przebudowa ul. Św. Marcin? 
Wyjątkowe galerie i kolektywy, które zaczęły pojawiać się 
wokół niej albo trwają tu dzielnie od lat mimo warkotu 
koparek. Podczas wielodaniowej Kolacji u Marcina otwo-
rzą one dla nas swoje gościnne progi. Będą smaczne 
kąski, rozmowy, zwiedzanie wystaw i wnętrz oraz wiele 
niespodzianek! 
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Poza ucztą smaków, rozmowami i zwiedzaniem Św. 
Marcina od wewnątrz, zastanówmy się wspólnie, jaką 
„polisę na życie” może wystawić mu miasto na czas 
po remoncie, kiedy kapitalizm zacznie tu grać pierwsze 
skrzypce.
 

KORONA POZNANIA
17–24.06, m.in.: Bałtyk, MTP, Alfy

W poszukiwaniu innego punktu widzenia spojrzymy 
na plac budowy z góry, po raz kolejny zdobywając Koronę 
Poznania. Planowane zmiany urbanistyczne w stolicy 
Wielkopolski i ich konsekwencje dla mieszkańców 
będziemy dyskutować i obserwować także z dachów 
Jeżyc, Łazarza i Starego Miasta.
 

MAPY SENTYMENTALNE
Agnieszka Chlebowska, Mozaika z pamięci, Barbara 
Prądzyńska
14.06, 21.06, 23.06, Jeżyce, Osiedle im. Kopernika, Osie-
dle Piastowskie

Od kilku tygodni zaproszeni artyści i badaczki zbierają 
od mieszkańców i mieszkanek wspomnienia, legendy, 
archiwalne fotografie, trajektorie spacerów, sensoryczne 
skojarzenia z miejscami. To z nich powstają mapy senty-
mentalne trzech poznańskich osiedli  – Piastowskiego 
(Mozaika z pamięci), Jeżyckiego (Agnieszka Chlebow-
ska) i Kopernika (Barbara Prądzyńska). Z planem w dłoni 
wyruszmy na spacery, gdzie przeszłość zderzy się z teraź-
niejszością, a pamięć zbiorowa nałoży się na osobiste 
historie. Rysując mapy osiedlowych doświadczeń, zapi-
szemy ich niezwykłą codzienność.

NOWACY: DALEKO / BLISKO
 
Podobnie jak w zeszłym roku, w tym także Generator 
stanie się tubą dla doświadczeń, jakie spotykają osoby 
i całe społeczeństwa zmuszone do migracji, pozbawione 
prawa do wytwarzania własnej lokalności.
 

POLSKO-JEMEŃSKA WYPRZEDAŻ GARAŻOWA
Garażówka Poznańska
17.06, 12:00–17:00, Plac Wolności

Już po raz drugi będziemy gościć Poznańską Garażówkę, 
oddolną inicjatywę, która od roku konsekwentnie rozpy-
cha granice bliskości, organizując lokalnie charytatywne 
wyprzedaże na rzecz uchodźców i uchodźczyń w różnych 
częściach świata. Plac Wolności zapełni się książkami, 
płytami, ciuchami i wypiekami, z których sprzedaży cały 
dochód zostanie przekazany na leki dla mieszkańców 
i mieszkanek Jemenu, kraju ogarniętego od lat wojną 
domową.
 

FLAUTA
21.06, 22:00–3:00, Schron

Imprezę na rzecz Jemenu przygotuje też warszawski 
kolektyw Flauta. Na dwóch scenach, grając m.in. techno, 
house, electro, synthwave, postpunk, zaproszą nas 
do tańca budującego wspólnotę.
 

 BEZPIECZNY KRAJ
Ahmed Deeb, Sylvain George, Laura Waddington
16.06, 18:00 / wernisaż
17–20.06, 14:00–20:00 / wystawa
16.06 / „Migrujące obrazy” – spotkanie z Pawłem 
Mościckim i Katarzyną Czarnotą

Kontekstem dla wspólnych zastanowień nad codzienno-
ścią uchodzących (przed wojnami, bezdomnością, głodem 
czy utratą sensu) będą fotografie i filmy dokumentalne 
Ahmeda Deeba, palestyńskiego fotoreportera, zastawione 
z awangardowymi filmami Border Laury Waddington i No 
Border Sylvaina George’a, które pokażemy na wystawie 
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poświęconej zwłaszcza tym najmłodszym – syryjskim dzie-
ciom, zmuszonym do opuszczenia swojego kraju, żyjącym 
i pracującym obecnie w Turcji. Przetworzona opowieść 
o skoku w wiarę (balansującym często na granicy życia) 
i o zderzaniu się z kolejnymi przeszkodami już u sąsiadów 
stanie się okazją do przemyślenia polityki prowadzonej 
przez Unię Europejską, której jesteśmy częścią. Podczas 
spotkania z Pawłem Mościckim poszukamy odpowiedzi 
na pytanie o to, czy obrazy mogą działać przeciw polityce 
nienawiści wobec osób migrujących do Europy oraz czy 
za pomocą języka wizualnego możemy stworzyć narrację 
wieloetnicznej wspólnoty. 
 

HUMAN MIC
Ahmed Deeb, Tomasz Grzywaczewski, Katherina i Nikos 
Koveou, Alicja Wysocka
17–22.06, plac Wolności

W trakcie spotkań w ramach cyklu Human Mic usłyszymy 
na pl. Wolności: relację fotografa Ahmeda Deeba o wyzy-
sku syryjskich dzieci w tureckich fabrykach; historię Alicji 
Wysockiej o współtworzonej przez nią i kenijskie kobiety 
spółdzielni pracy Ushirika; doświadczenia małżeństwa 
z Lesbos, które otworzyło swoją restaurację na uchodź-
ców, tworząc tam dla nich namiastkę domu; w końcu 
opowieść Tomasza Grzywaczewskiego o mistrzostwach 
świata w piłce nożnej państw i narodów nieuznawanych, 
który poruszy problem spornej państwowości niektó-
rych grup etnicznych. 
 
UCHODŹ! KURS UCIEKANIA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Strefa WolnoSłowa
18.06, 17:00, 20:00

O tym, że uchodzenie to doświadczenie powszechne 
przekonamy się uczestnicząc w spektaklu Uchodź! Kurs 
uciekania dla początkujących Strefy WolnoSłowej. Spek-
takl, oparty na opowieściach polskich uchodźców, którzy 
po II wojnie światowej znaleźli schronienie w Iranie, reali-
zowany przy udziale polsko-irańskich aktorów, będzie 
okazją, aby zastanowić się nad i zabawić historycznymi 
gościnnościami.

PŁYNNA TOŻSAMOŚĆ
 
Podważanie tożsamości, zrozumienie jej płynności 
i niestałości to tylko początek drogi, którą przechadzają 
się w tę i z powrotem ci, którzy dążą do refleksji nad tym, 
kim są i czy muszą takimi pozostać na zawsze. Ta myśl 
prowadzi ich do przekroczenia siebie zadanego przez 
rodzinę, miejsce urodzenia, pochodzenia, płeć czy seksu-
alność. Podpowiada, by odkrywać różne scenariusze i je 
realizować. Jednak ten wybór nie jest łatwy w stadnym 
życiu społecznym, gdzie każda bliska i daleka nam osoba 
ma prawo wypowiedzieć się na temat naszych wyborów, 
a przyjęte reguły gry często prowadzą do wykluczenia 
lub ukarania wybierających inaczej niż większość. 
 

PRAWDZIWE SHOW
Twoja Lola, Braki
24.06, 21:30, Basen Cityzen

Chcemy zabawić się z naszą poznańską mieszczańsko-
ścią, a do tego znaleźć w jej ramach miejsce na praktyki 
twórcze, lekko zabrudzające nasze firany lub kokietujące 
tych, którzy zza nich patrzą. Zapraszamy do doświad-
czenia Prawdziwego show w basenie Cityzen, gdzie 
w wodzie i na lądzie zabrzmi głos jednego z akto-
rów Pożaru w Burdelu i artystki wizualnej przebranej 
w niejedną suknię uszytą z naszych zasłon.
 

NOBODY IS ALONE
Future V
20.06, 21:00–22:00, plaża nad Jeziorem Strzeszyńskim

W tym cyklu wybierzemy się też nad Jezioro Strzeszyń-
skie, gdzie zamiast grilla rozpali nas choreografia pięknie 
różnorodnych ciał i kroków uczonych w różnych krajach 
i zakątkach świata. Berliński kolektyw Future V, który 
tworzą osoby z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, 
wytańczy dla nas kulturową rewolucję, a później zasią-
dzie z nami przy wspólnym ognisku. 
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PLAC WOLNOŚCI POD ELEKTROBATUTĄ 
 
ORGANIZM
School of Form, Akademia Muzyczna w Poznaniu
15.06, 19:00 / otwarcie instalacji
15–24.06, 11:00–20:00

Granie i doświadczanie muzyki automatycznie tworzą 
wspólnotę. Czy podobny efekt przyniesie przestrzeń 
miejska, zaprojektowana jako muzyczny instrument? 
Młodzi kompozytorzy z Akademii Muzycznej i projek-
tantki ze School of Form pod opieką Rafała Zapały i Joli 
Starzak postanowili to sprawdzić. Wspólnie projektują 
dla placu Wolności instalację dźwiękową, która stanie się 
audiosferą dla festiwalowej przygody.
 

(WORKING TITLE) (TYTUŁ ROBOCZY)
Basia Bilon, Aleksander Błaszkiewicz, Adelina Cimocho-
wicz, Agata Grabowska, Karolina Grzegorczyk, Edka 
Jarząb, Mateusz Kowalczyk, Krzysztof Łukomski, Dawid 
Misiorny, Ola Rusinek, Iza Sitarska, Jana Szostak, Kasia 
Sztarbała, Łukasz Tomaszewski, Jakub Wielgo
15–24.06, Plac Wolności

W przestrzeni placu Wolności oprócz znanej już miesz-
kankom Poznania i uczestnikom festiwalu architektury 
tymczasowej „wyrosną” bazy nawiązujące do archety-
picznych miejsc schronienia. Gospodarzami tych punk-
tów będą członkowie powstałej na zaproszenie festiwalu 
nieformalnej grupy Working Title (Tytuł Roboczy) – inter-
dyscyplinarni twórcy mieszkający i działający w Poznaniu 
oraz artystki i aktywiści z warszawskiej grupy Interva-
lo-Escola. Nasze festiwalowe bazy będą miejscem 
spotkań i rozmów oraz punktem startowym wspólnych 
działań, które rozleją się na publiczną przestrzeń placu. 
Korzystając z połączenia energii, doświadczeń i praktyk, 
weźmiemy aktywny udział w tej wymianie. Zacznijmy 
od rozmowy. Przyjmiecie zaproszenie?

PROGRAM FILMOWY 
NA PLACU WOLNOŚCI

W tym roku partnerem części filmowej Generatora 
Malta jest Doc Against Gravity. Złożą się na niego pokazy 
filmów: Eldorado (2018) Markusa Imhoofa, Marina 
Abramović w Brazylii (2016) Marco Delo Fiola, Szukając 
Jezusa (2018) Katarzyny Kozyry, Długi Semestr (2017) 
Leonarda Retela Helmricha.
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Wolno Dzieciom
Wolnodzieckie konfetti z wątpliwości i pewników

W tym roku Wolno Dzieciom po raz piąty. To i dużo, i mało. 
Z jednej strony wiemy już całkiem sporo o tym, co się może 
wydarzyć, kiedy dziecięce pomysły na postrzeganie siebie 
i otaczającego świata wpadną w sam środek przestrzeni 
publicznej, zdominowanej zazwyczaj przez dorosłe formaty 
i perspektywy. Z drugiej zaś jakoś zupełnie nie nudzi się nam 
dalsze poszukiwanie powodów i sposobów na to, żeby było 
wolno: doświadczać samodzielności, współdziałania i wpływu 
na rzeczywistość. I żeby przy tym wszystkim wolno było mieć 
frajdę z bycia dzieckiem. W tym roku chcemy, żeby wolno było 
coś jeszcze: wątpić i wierzyć, wahać się i nie zastanawiać, 
mieć w sobie znaki zapytania i wykrzykniki. Nasze wątpliwości 
i pewności rozrzucimy po placu jak konfetti, ufając, że każdy – 
duży czy mały  – odnajdzie w nich inspirację do własnych 
pytań i własnych odpowiedzi. 

Serce wolnodzieckich działań będzie bić nieodmiennie w stre-
fie frajdy, zaprojektowanej z myślą o wielorakich dziecięcych 
potrzebach związanych z zabawą, eksploracją i ze swobodną 
twórczością. Ulokowane w nim miękkie i puchate obiekty 
zachęcą do tulenia, skakania, turlania czy ukrywania się, 
ruchome  – zainspirują do budowania i negocjowania prze-
strzeni, a nieoczywiste przedmioty codziennego użytku przy-
pomną, że miejsce na zabawę jest zawsze tuż obok i że zabawką 
może być chyba wszystko. Wyznaczona powierzchnią drew-
nianej podłogi strefa Wolno Dzieciom stanowi oczywiście 
ważną przystań dla dzieci i rodziców, ale – uwaga! – będzie 
to jedynie trampolina dla podboju placu Wolności przez ener-
gię jej młodych bywalców. Wykorzystamy przestrzeń placu 

do działań twórczych, odkrywczych i eksperymentalnych. 
Z odwagą w sercu i pewnym krokiem rozpierzchniemy się 
po całej dostępnej przestrzeni. Do jej odkrywania zaproszą 
nas animatorzy i artyści, którzy na czerwcowe popołudnia 
zaplanowali działania warsztatowe z pełną wiarą w swoje 
i dziecięce możliwości: będzie dźwięk, będzie wysiłek rąk, nóg 
i głów, będzie praca z formą i materią. Czeka nas m.in. akcja 
bicia niemożliwych rekordów, symfonia hałasów miejskich, 
szukanie granic za pomocą ruchu oraz próba zostawiania 
śladów w tańcu. Nie mniejsze wyzwania czekają na najmłod-
szych i ich rodziców. Do szukania granic siebie i innych użyją 
ruchu, dotyku i głosu. Zapiszczą, zadudnią, zahuczą i rykną, tak 
by ich głos wybrzmiał zwielokrotnionym echem.

Wiara w potęgę dziecięcej mocy ziści się również w progra-
mie weekendowym. Pokażemy spektakle teatralne będące 
owocem wytężonej pracy młodych twórców, a podczas 
warsztatów towarzyszących seansom filmowym sprawdzimy, 
jak można pokonywać własne „niemożliwości”, i zastanowimy 
się, skąd wiemy, że jesteśmy sobą. Prawdziwym zaś triumfem 
oddania przestrzeni dzieciom będzie kolektywne działanie 
performatywne, efekt kilkudniowych warsztatów twórczo 
przepracowujących temat zwątpienia. Nie mając wątpli-
wości, że to ważne, po raz kolejny oddamy całej gromadzie 
dzieciaków przestrzeń, w której będą mogły swoim głosem 
opowiedzieć o sprawach dla siebie ważnych.

Maja Brzozowska, Elżbieta Niewiadomska
zespół programowy Wolno Dzieciom
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Scena Malta

PREMIERA TEATRALNA

Mesjasze, albo skoro nie zostało nam już nic 
do wierzenia, to czy wolno nam podważać coś, w co 
na nowo moglibyśmy uwierzyć?
ANETA GROSZYŃSKA, JAN CZAPLIŃSKI, MARCIN 
KĄCKI 

16–18.06, godz. 19:00, MTP

Spektakl inspirowany powieścią Györgiego Spiró 
Mesjasze. W połowie XIX wieku, po klęsce powstania 
listopadowego, polscy emigranci we Francji zawiązują 
Koło Sprawy Bożej – dziwną religijno-narodową sektę. 
Wierzą, że Andrzej Towiański jest nowym wcieleniem 
Chrystusa, a oni jego apostołami. Członkami sekty są 
m.in. Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki – czołowi 
twórcy polskiego romantyzmu. Bezsilni wobec dziejącej 
się na ich oczach historii, przekuwają frustrację bezpań-
stwowców w religijną filozofię. Tragikomiczna fantazja, 
montaż źródeł i historyczna rozprawa o polskiej duszy 
w jednym. Książka została nagrodzona Literacką Nagrodą 
Europy Środkowej Angelus. Jak rozpacz i niemoc zostają 
przetworzone w szaleństwo? Jak to szaleństwo stało się 
częścią polskiego krwioobiegu?
Spektakl powstaje w obchody 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. Jest koprodukcją Malta 
Festival Poznań i Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
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ANETA GROSZYŃSKA  reżyserka przedstawienia. 
Od 2017 roku kierowniczka artystyczna Teatru Zagłębia 
Sosnowiec. Absolwentka Wydziału Reżyserii i Wydziału 
Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatralnej im. Aleksan-
dra Zelwerowicza w Warszawie oraz Akademii Prak-
tyk Teatralnych Gardzienice. Reżyserowała w Starym 
Teatrze i w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie, w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze 
Nowym w Łodzi, Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. 
Stale współpracuje z Klubem Komediowym w Warsza-
wie. Do najgłośniejszych jej spektakli należą Zapolska 
Superstar (czyli jak przegrywać, żeby wygrać) i Sienkiewicz 
Superstar (czyli zupełnie spóźniona anegdota biograficzna 
na chwalebną okazję stulecia odzyskania niepodległości). 

JAN CZAPLIŃSKI autor scenariusza. Jest dramaturgiem, 
dramatopisarzem i tłumaczem. Studiował na Wydziale 
Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej im. 
Aleksandra Zelwerowicza. W teatrze współpracował 
m.in. z Anetą Groszyńską (Zapolska Superstar, Głód), 
Eweliną Marciniak (Księgi Jakubowe, Mapa i terytorium, 
Bzik. Ostatnia minuta), Radosławem Rychcikiem (Łysek 
z pokładu Idy, Dwunastu gniewnych ludzi), Magdaleną 
Miklasz (Avenue Q), Piotrem Ratajczakiem (Bohater roku, 
Szewcy, Piszczyk). Dwie z jego sztuk, Piszczyk (współau-
tor z Piotrem Rowickim) i Zapolska Superstar, znalazły 
się w finale Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie 
Polskiej Sztuki Współczesnej.

MARCIN KĄCKI współautor scenariusza. Jest dziennika-
rzem „Gazety Wyborczej”, reporterem „Dużego Formatu”. 
Zajmuje się dziennikarstwem śledczym, społecznym 
i historycznym. Zdobywca tytułu Dziennikarza Roku 
w konkursie Grand Press (2007), dwóch nagród Water-
gate przyznawanych przez Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich (2007), nagrody Grand Press w kategorii Dzien-
nikarstwo śledcze (2007) i nagrody studentów dzienni-
karstwa MediaTory (2007). Autor książek reportażowych: 
Lepperiada (Czarne, 2013), Maestro. Historia milczenia 
(Agora, 2015), Białystok (Czarne, 2015) oraz Poznań. Miasto 
grzechu (Czarne, 2017). W 2017 r. ukazał się zbiór jego 
reportaży publikowanych w „Dużym Formacie” w latach 
2008–2015, pt. Plaża za szafą. Polska kryminalna. W tym 
samym roku Marcin Kącki wydał, nakładem wydawnictwa 
Znak Literanova, swoją pierwszą powieść Fak maj lajf  – 
książkę o celebrytach, politykach i pracy tabloidów. 
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PLENEROWE OTWARCIE MALTY

Wieża Gargamela. 
Monumentalne kartonowe konstrukcje
OLIVIER GROSSETÊTE
15.06, 19:30, Plac Wolności

Twórcze i wspólnotowe doświadczenie architektury 
miasta i ważnych dla niego symboli. Francuski artysta 
sztuk wizualnych Olivier Grossetête wraz z wolonta-
riuszami odtworzy z kartonów wieżę sztucznie dobu-
dowaną do historycznego budynku Zamku Przemysła 
w Poznaniu. Zbudowana w latach 2011– 2013 na podsta-
wie skąpych źródeł historycznych, a otwarta dla zwie-
dzających w 2016 r. wieża od początku budziła kontro-
wersje. Jedni są nią zachwyceni, inni wytykają jej autorom 
odejście od historycznego charakteru miejsca. Replika 
wieży, nazywanej przez poznaniaków „wieżą Gargamela”, 
powstanie bez pomocy maszyn, przy użyciu jedynie 
ludzkiej siły i energii. Kilkudniowy, spektakularny proces 
budowy zakończy jej równie spektakularne zburzenie. 
Projektowi towarzyszy dyskusja Wierzę w wieżę, która 
odbędzie się 15 czerwca o godzinie 17.00 na placu 
Wolności w ramach Forum Skok w wiarę.

OLIVIER GROSSETÊTE jest francuskim artystą wizual-
nym, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Valence 
(1998), problematyzującym w swojej pracy temat miej-
skiej architektury i jej symboliki. Punktem wyjścia jest dla 
artysty relacja między dziełem i kontekstem, w jakim ono 
powstaje, rozmiarem i tworzywem, koncepcją a działa-
niem, przedstawieniem i jego śladami. W 2000 r. Olivier 
Grossetête zrealizował projekt Un bateau ivre 1 – jedno-
cześnie obiekt, spektakl i film  – w którym pojawia się 
papierowa, odpowiadająca rzeczywistym rozmiarom 
łódź nawiązująca do słynnych scen z historii kina. Un 
bateau ivre 1 stało się zaczynem kolejnych projektów 
artysty. Od 2002 r. Olivier Grossetête tworzy monumen-
talne konstrukcje nawiązujące do istniejącej architek-
tury. Warsztaty przygotowujące do budowy, w których 
brali udział wolontariusze – mieszkańcy poszczególnych 
miast, szybko stały się integralną częścią prac. Projekty 
artysty są odtąd jednoczącym, wspólnotowym działaniem 
na granicy sztuki i zabawy, pozwalającym przemyśleć 
architektoniczną tożsamość miasta.

SCENA MALTA 

W ramach Sceny Malta prezentujemy co roku festiwa-
lowe koprodukcje, wydarzenia otwarcia, spektakle zagra-
niczne, polskie i w szczególności lokalne. W tym roku 
wydarzeniem specjalnym Sceny Malta będzie premiera 
Mesjasze albo skoro nie zostało nam już nic do wierzenia, 
to czy wolno nam podważać coś, w co na nowo mogliby-
śmy uwierzyć?. Oprócz tego teatr pojawi się w otwartej 
przestrzeni na placu Wolności: na scenie Generatora 
Malta wystąpią m.in. Katarzyna Czarnecka w Solarium 
2.0, Kamilla Baar w Ginczanka. Żar-ptak / Fire-bird. Zoba-
czymy także nagranie niezwykłego wydarzenia – Wesela 
w interpretacji ponad 70 gwiazd – absolwentów krakow-
skiej PWST. Częścią Sceny Malta jest również program 
partnerski Poznań na Malcie – showcase lokalnej sceny.
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Muzyka na Malcie

Na Malta Festival Poznań muzyka jest równoprawnym, 
obok teatru i tańca, obszarem doświadczania sztuki. 
Na tegoroczny program złożą się koncerty na scenie 
w Generatorze Malta na placu Wolności i na dzie-
dzińcu Muzeum Archeologicznego, Café-Chantant oraz 
muzyczny finał Malty – Koncert Konieczny…? Koniecznie!. 
Jak co roku nie zabraknie uwielbianego przez maltańską 
publiczność Silent Disco. 

KONIECZNY…? KONIECZNIE!
23.06, 22:00, park Henryka Wieniawskiego
 
Piosenki i muzyka filmowa Zygmunta Koniecznego 
w nowych, orkiestrowych aranżacjach z udziałem wyjąt-
kowych solistów: Cezarego Duchnowskiego, Agaty Zubel, 
Bartłomieja Wąsika i Andrzeja Bauera. Orkiestrę Colle-
gium F poprowadzi Marcin Sompoliński.
 
Zygmunt Konieczny, kompozytor kabaretu literackiego 
Piwnica pod Baranami, tworzył muzykę do tekstów znako-
mitych polskich poetów. Utwory takie jak Ta nasza młodość, 
Grande Valse Brillante czy Oczy tej małej wykonywane 
przez Ewę Demarczyk, Magdę Umer czy Annę Szałapak 
na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki popularnej. 
Jak mówi Andrzej Bauer: „Piosenki Koniecznego w sensie 
muzycznym są po prostu wybitne  – napisane bardzo 
unikalnym, nowoczesnym językiem, mimo, że powstawały 
w latach 60. XX w. Myślę, że żaden z kompozytorów tego 
okresu – klasycznych czy awangardowych – nie napisałby 
tak odważnych piosenek”.
 
Projekt Konieczny…? Koniecznie! to zderzenie legendar-
nych utworów z elektroakustyczną interpretacją Cezarego 
Duchnowskiego, wokalem Agaty Zubel oraz instrumen-
talną wirtuozerią pianisty Bartłomieja Wąsika i wiolonczeli-
sty Andrzeja Bauera. Koncert, będący muzycznym finałem 
28. edycji Malta Festival Poznań, odbędzie się w pięknym 
Parku im. Henryka Wieniawskiego. Wstęp wolny.

PROGRAM KONCERTU
Przychodzimy, odchodzimy (słowa Janusz Jęczmyk)
Groszki i róże (słowa Julian Kacper, Henryk Rostworowski)
Grande Valse Brillante (słowa Julian Tuwim)
Tomaszów (słowa Julian Tuwim)
Deszcze (słowa Krzysztof Kamil Baczyński)
temat z filmu Jasminum (reż. Jan Jakub Kolski)
Pocałunki (słowa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska)
Oczy tej małej (słowa Agnieszka Osiecka)
Taki pejzaż (słowa Andrzej Szmidt)
walc z filmu Pornografia (reż. Jan Jakub Kolski)
Ktokolwiek (słowa Kazimierz Wierzyński)
Ta nasza młodość (słowa Tadeusz Śliwiak)
Czarne anioły (słowa Wiesław Dymny)
Karuzela z madonnami (słowa Miron Białoszewski)
 
Opracowanie utworów na orkiestrę: Cezary Duchnowski
Śpiew: Agata Zubel
Wiolonczela: Andrzej Bauer
Fortepian: Bartłomiej Wąsik
Instrumenty elektroniczne: Cezary Duchnowski
 
Program miał premierę w katowickim NOSPR 22 stycznia 
2017 roku z udziałem Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia. W Poznaniu solistom towarzyszy Orkie-
stra Collegium F pod batutą Marcina Sompolińskiego.
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CZERWONE ŚWINIE
15.06, 21:30, Plac Wolności

Supergrupa zadebiutowała w tle jednej ze scen serialu 
telewizyjnego Artyści Moniki Strzępki i Pawła Demir-
skiego. Twórcy określają zespół enigmatycznie: „Punk. 
Warszawa”. Ich głośną muzykę napędza dzika ener-
gia sprzeciwu wobec rzeczywistości społecznej. Jak 
podkreślają członkowie zespołu, Czerwone Świnie nie 
istnieją ironicznie, nie są też przedsięwzięciem teatral-
nym. Zespół w składzie: Monika Strzępka (śpiew), Paweł 
Demirski (bas), Tomik Grewiński (perkusja), Tomek Siera-
jewski (gitara).

ROMANTIC FELLAS
16.06, 21:30, Plac Wolności

We wspomnieniach pokolenia przełomu lat 80. i 90. 
dominują magnetowidy, pierwsze gry wideo i Whitney 
Houston słuchana na kasecie w polonezie rodziców. 
Członkowie krakowskiej grupy Romantic Fellas z rado-
ścią sięgają do tamtych czasów, nie zapominając o tech-
nologicznych dobrodziejstwach współczesnego świata. 
Sentymentalna tematyka piosenek wchodzi w dysonans 
z brzmieniem dalekim do czułości i wdzięku. Jak mówią 
o sobie: „Bywamy romantyczni, jednak jesteśmy już 
dużymi chłopcami”.

„Songs”
BARDO – Barbara Kinga Majewska i Bartłomiej Wąsik
19.06, 19:00

Barbara Kinga Majewska i Bartłomiej Wąsik poznali się 
jako wykonawcy i interpretatorzy partytur współcze-
snych kompozytorów. W duecie Bardo połączyła ich 
słabość do piosenek. W splotach brzmieniowych głosu, 
fortepianu i elektroniki poruszają się poza utartymi kate-
goriami i gatunkami, prezentując utwory urzekające 
subtelnością i wyrafinowaniem. Przekonują, że połącze-
nie impulsu płynącego z popularnej piosenki z językiem 
muzyki współczesnej może prowadzić do prawdziwie 
frapujących rezultatów.

PAULINA PRZYBYSZ
21.06, 21:30, Plac Wolności

Prawie dwie dekady zachwycała głosem w takich skła-
dach jak Sistars, Pinnawela, Rita Pax czy Archeo. Laure-
atka licznych nagród i wyróżnień  – m.in. Fryderyków 
i Super Jedynek. Na wydanym w 2017 r. albumie Chodź 
Tu po raz pierwszy występuje pod swoim imieniem 
i nazwiskiem. Wraca tu do muzyki, od której zaczynała 
swoją karierę, łączy hip-hopowe bity z soulowym woka-
lem. Ciężka elektronika, trapowe werble przeplatają się 
z organicznymi samplami, brzmieniem pianina, wiolon-
czeli czy dźwięków natury.

JAZZ BAND MŁYNARSKI-MASECKI
22.06, 21:30, Plac Wolności

Marcin Masecki razem z Janem Emilem Młynarskim 
powołali do życia zespół odwołujący się do tradycji 
polskich orkiestr jazzowych międzywojnia. W repertu-
arze znajdują się utwory swingowe, a także tanga. Nowe 
aranżacje rekompensują stracone szanse całego poko-
lenia polskich artystów rozrywkowych, którzy w okresie 
prosperity musieli uciekać, walczyć, ginąć i emigrować. 
Zespół nadaje historii zupełnie nowy oddech, czyniąc tę 
muzykę aktualną i użytkową, do tańca i wzruszeń.

CAFÉ-CHANTANT
23.06, 19:00, Plac Wolności
 
„Kawiarnie ze śpiewem”, bo tak należy tłumaczyć cafe-
-chantant, od XVIII wieku obecne były w wielu europejskich 
miastach  – sentymentalne ballady, pieśni patriotyczne, 
pieśni o pasji i zbrodni, a także piosenki komiczne rozbrzmie-
wały we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Polsce. 

23 czerwca wypełnimy wieczorną, letnią przestrzeń 
placu Wolności 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, a w reper-
tuarze znajdą się spontaniczne propozycje gości. Planu-
jemy również niespodziankę w postaci występu znako-
mitego artysty.





Stary Browar Nowy Taniec
na Malcie 2018

Pewnego jesiennego popołudnia 1960 r. od zawsze zafa-
scynowany niebem Yves Klein wkłada garnitur, skacze 
z dachu i zawisa w powietrzu. Z ufnie rozpostartymi 
ramionami i euforią na twarzy przeczy prawom grawita-
cji i udowadnia, że potrafi latać. Skokiem swym, jak sam 
twierdzi, pół roku przed historyczną eskapadą Gagarina, 
potępia księżycowy wyścig, który uważa za głupi. „Czło-
wiek w kosmosie! Malarz przestrzeni skacze w pustkę!” – 
podpisuje zdjęcie i na dobre ląduje w awangardowej 
historii (zaraz obok swoich monochromatycznych obra-
zów). Fotograficzna „dokumentacja” jest oczywiście 
montażem, a na odważnie skaczącego z dachu Kleina 
wcale nie czeka pustka, lecz niczym nieograniczona wiara 
w moc sztuki i w konieczność kwestionowania tego, co 
oczywiste. Oraz krąg ludzi z rozpostartymi ramionami 
i asekuracyjnym materacem. 

Symbolicznie zainaugurowana przez Kleina praktyka 
„skoku w” jako jednoczesnego aktu protestu i afirma-
cji na dobre zagościła w szeroko pojętej współczesnej 
kulturze. Stanowi również jeden z konstytutywnych 
elementów współczesnej choreografii. „Nie chodzi o to, 
JAK tańczę, lecz o to, ŻE tańczę” – proklamuje polityczny 
aktywizm tańca Deborah Hay w swojej książce zatytuło-
wanej, nomen omen, Używając nieba. 
W ramach tegorocznego festiwalu będziemy się odda-
wać kolejnym „skokom w” 
dając wyraz frenetycznej wierze w 
ciało
działające, ekstatyczne, wibrujące, doświadczające, 
czujące i myślące, sfragmentaryzowane, ciało-obiekt 
i ciało-proces, śniące, się stające i (się) transformujące, 
płynne, materialne i fikcyjne, kalejdoskopowe, autono-
miczne, społeczne i polityczne, radykalnie obnażone 
i obnażające, zaangażowane, wielogłosowe, rezonu-
jące, dialogiczne i dialektyczne, balansujące na krawędzi 
roztrzęsionego świata w akcie przetrwania

ciało w (nieustannym) ruchu
ciało tańczące 
odważnie rzucające się w Nieznane 
i bezpieczne lądujące we Wspólnocie
Będziemy skakać, fikać, hopsać, podrygiwać i pulsować, 
kolebać się i kołysać, odbijać się i wybijać, lewitować, 
latać i upadać i znów podskakiwać 
aż zatrzęsie się Ziemia
I nigdy nie przestaniemy.

Joanna Leśnierowska
kuratorka programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie 

PROGRAM

MOVING THE MIRROR
Peter Pleyer
15.06.2018, 18.00, Stary Browar, Studio Słodownia +3

W jaki sposób taniec w Polsce i Niemczech odzwierciedla 
zmiany związane z procesem demokratyzacji po 1989 r. 
oraz rozwijające się relacje między oboma krajami? Gdzie 
znajduje się źródło energii, dzięki któremu młodzi artyści 
inicjują swoje projekty zawierające często motywy femini-
styczne, queer, utopijne i polityczne? Spektakl opowiada 
o istotnej przemianie tradycyjnych autorytarnych struktur 
w egalitarne i demokratyczne metody pracy, w których 
sposób tworzenia, kwestie płci i krytyka instytucji ożywiają 
obszar choreografii.
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RAW LIGHT
Anna Nowicka
16.06, 18.00, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Raw Light jest fizyczną podróżą stającego się ciała; ulotną 
próbą nadania formy nieustannie zmieniającemu się 
doświadczeniu, działaniem umożliwiającym wyłonienie 
się migoczących obrazów; bezpośrednim uobecnieniem 
płynnego, wielowarstwowego ciała kalejdoskopowego, 
które tańczy w surowym świetle na styku realnego 
i wyobrażonego, odczuwanego i śnionego, odważnie 
wskazując niewidzialne i nieznane. 

BLUR.close up
Joanna Leśnierowska
16.06, 22:00, Galeria na dziedzińcu sztuki +2

BLUR.close up poszukuje wizualnej i fizycznej reprezen-
tacji emocjonalnej kondycji, w której pozbawieni zosta-
jemy rozpoznanych i powszechnie akceptowanych punk-
tów odniesienia oraz bezustannie, w makro, i mikro skali, 
doświadczamy sfragmentaryzowanej rzeczywistości 
pełnej skrawków obrazów i dźwięków, szczątków infor-
macji, odprysków idei i ideologii. Inspirowany malarskim 
gestem celowego rozmazywania obrazu (ang. blur) spek-
takl eksploruje możliwość „rozmaz(yw)ania” w kontek-
ście ciała i choreografii. 

WYCHODZĄC OD DZIAŁANIA 
Maria Stokłosa
17.06, 17.00, Galeria na dziedzińcu sztuki +2

W Wychodząc od działania Stokłosa zachęca widza 
do wspólnego destabilizowania relacji widz–perfor-
mer. To spektakl, który nigdy nie będzie miał premiery, 
bo nigdy nie powstanie końcowy produkt. Jego siła, wyni-
kająca z ciągłego negocjowania własnej tożsamości, tkwi 
w zdolności do transformacji, w której jedyną stałą jest 
ciągła zmiana uwagi. Praca jest rozwinięciem praktyki 
improwizacji ruchowej Action is Primary filadelfijskiej 
artystki Meg Foley. 

DANCE IS ANCIENT 
Frederic Gies With Fiedel, Anton Stoianov i Thomas 
Zamolo
17.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Dance Is Ancient to siedmiogodzinna impreza, której 
gospodarzem jest Frédéric Gies, z DJ Fiedelem za konso-
letą. Wraz z Antonem Stoianovem (rzeźba) i Thomasem 
Zamolo (światła) tworzą rytualną przestrzeń, w której 
publiczność zanurza się w cielesnym, zmysłowym, 
emocjonalnym, społecznym i duchowym wymiarze 
tańca. Taniec Giesa stanowi katalizator przeżyć uczest-
ników, a set techno Fiedela zabiera ich w podróż przez 
intensywne krajobrazy. Projekt wynosi clubbing na nowy 
poziom, przenosząc uwagę z powrotem na parkiet 
i na magiczną moc tańca.

CIAŁO I FIKCJA
Maria Zimpel
18.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

W swojej praktyce Maria Zimpel poszukuje nowego języka 
ruchowego. Odrzuca nieaktualne wg niej formy i narzę-
dzia tworzenia ruchu i wypracowuje nowe. Z tych poszu-
kiwań wyłania się choreografia, w której ucieleśniona 
wyobraźnia staje się siłą twórczą. Taniec opiera się tu 
na ruchu generowanym przez odnajdywanie energetycz-
nych pasm w ciele w oparciu o mapy wewnętrzne. Pasma 
te, obudzone w cielesności, pozwalają przeistaczać się 
ciału performerki w nowe organizmy, nowe formy życia.

PER-SONA performans-koncert
Katarzyna Sitarz 
19.06, 17.00, Galeria na dziedzińcu sztuki +2

Per-sona nieustannie pulsuje między głosem ciała 
a ciałem głosu, między tym co (nie)widzialne a tym co 
(nie)słyszalne. Wsłuchując się w dźwięk głosu, jego 
materialność, a zarazem nieuchwytność i nieustannie 
składa soniczną sygnaturę ciała. Granice między tym co 
wewnątrz, a tym co na zewnątrz zacierają się. Głos jest 
obecnością wykraczającą poza ciało, penetrującą prze-
strzenie; siłą jednoczącą sensualność i intymność; dyna-
miką wibrującą w przyjemności, brzydocie, pięknie czy 
szaleństwie, w tym co znane i obce.
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STILL LIFE
Agata Maszkiewicz
19.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Still life to spektakl, który skupia się na relacji człowieka 
z codziennymi przedmiotami i naturą. W godzinnym 
wywiadzie/performansie, Agata przywołuje do życia 
wypowiedzi Alexa, Jenny, Marco i Emmy na temat ich 
najbliższego otoczenia, natury rzeczy oraz śmierci. 
Na scenie, unikając fizycznej obecności przedmio-
tów, tancerka poprzez ruch stara się odnieść do pytań 
postawionych swoim rozmówcom. W efekcie kolażowa 
kompozycja tańca, światła, kostiumów oraz projekcji 
wideo staje się Martwą Naturą per se. 

WYCIEKA ZE MNIE SAMO ZŁOTO 
Renata Piotrowska-Auffret
20.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Wielu kobietom pragnienie, urodzenie dziecka, wydaje 
się oczywiste. Co jednak, jeżeli pragnienie to zostaje 
odrzucone, podlegając jednocześnie kategoriom prawa? 
W swojej nowej pracy Wycieka ze mnie samo złoto 
Piotrowska-Auffret bada ten obszar. Artystka opiera się 
zarówno na osobistej historii, jak i na narracjach innych 
kobiet, by podążyć za kobiecym pragnieniem posiadania 
dzieci poprzez sieć polityk reprodukcji, rozmaitych obiet-
nic i prób wykorzystywania oraz przyglądając się relacji 
między życiem prywatnym a zawodowym.

MUTE 
Janusz Orlik
21.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

W stanie ciągłego strachu, niepewności, zagrożenia, 
potrzeby i wykluczenia … otoczeni przez wydarzenia, 
którym staramy się nadać jakiś sens i ludzi, z którymi 
chcemy, ale nie potrafimy się porozumieć ... prowoko-
wani fizycznie, emocjonalnie, mentalnie – wyczerpani … 
w świecie, w którym czyny zdają się mówić głośniej niż 
słowa, a słowa już nie są słyszane … gdzie nie chcemy 
widzieć i boimy się patrzeć

OPUS
Leon And The Wolf 
22.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Opus bada świat muzyki klasycznej i prezentuje go wizu-
alnie na scenie. Analizuje zasadnicze normy muzyczne 
i ich zastosowanie w całkowicie odmiennej formie sztuki, 
jaką jest taniec. Ciało staje się wizualną reprezentacją 
instrumentu, a partytura muzyczna dyktuje choreogra-
fię. Spektakl nie skupia się na sentymentalnym aspekcie 
muzyki. Przeciwnie, dąży przede wszystkim do oderwa-
nia się od jej sentymentalnego oddziaływania i opiera 
się skłonności do interpretacji; spektakl stanowi próbę 
zbadania naszej automatycznej reakcji na muzykę.

CONDITIONS OF BEING A MORTAL
Hodworks
23.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3 

Po oszczędnym i radykalnie cielesnym Dawn (2013) 
produkcja Adrienn Hód z 2014 r. jest cielesnością wple-
cioną w łańcuch emocji. Podczas transu wywołanego 
ciągłym ruchem otwiera się podświadomość. Odpryski 
seksualności, arie impulsywnych oddechów, przecząca 
tabu gra mocnego, ale i subtelnego humoru. Torsy czte-
rech tancerzy wyrażone jako splątanie ich wewnętrznych 
historii. Negocjacje między niebem a ziemią i triumf nad 
prozaiczną miejską rzeczywistością.

INGING 
Jeanine Durning
24.06, 18.30, Stary Browar, Studio Słodownia +3

Inging to choreografia umysłu, ciąg nieprzerwa-
nych i nieprzelanych na papier słów, które podążają 
za prędkością myśli i kreślą mapę obszaru współdzielo-
nej chwili. Aplikując swą fizyczną praktykę „nonstopping” 
na czynność mówienia, Durning przywołuje siłę, która jest 
zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna, fizyczna i meta-
fizyczna. Język mówiony zacina się, płynie, zapętla się 
i podskakuje w tańcu dyktowanym przez rygorystyczną 
dyscyplinę. Gdy myśli pojawiają się jako słowa, a słowa 
wyłaniają się z ciała, Inging przenosi zarówno mówcę, jak 
i słuchacza do miejsca paradoksalnej intymności.
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POZNAŃ NA MALCIE

Poznań na Malcie to platforma prezentacji i promocji 
poznańskich twórców, zespołów teatralnych i instytucji 
kultury. W tym roku w programie znalazły się spektakle 
Teatru Nowego, Teatru Polskiego, Polskiego Teatru 
Tańca, Sceny Roboczej, Republiki Sztuki Tłusta Langu-
sta, Stowarzyszenia teatralnego Antrakt. Będzie można 
obejrzeć prace w reżyserii m.in. Iwo Vedrala, Igora Gorz-
kowskiego, Aleksandry Jakubczak, Jakuba Skrzywanka, 
Małgorzaty Warsickiej i Marcina Libera. Wyboru spek-
takli do programu Poznań na Malcie dokonują co roku 
dyrektorzy zaproszonych instytucji i ośrodków. Wspieramy 
ich wybór promocyjnie i organizacyjnie, udostępniając 
widzom bilety w cenach festiwalowych 15 złotych.

MŁODA MALTA

Festiwal Młoda Malta to miejsce spotkań młodzieży 
z różnych krajów Europy i żywa platforma wymiany 
międzykulturowej. W 2018 roku Festiwal odbędzie się 
już po raz piąty, tym razem pod hasłem „Wierzę w ciebie, 
człowieku”. Uczestnicy przedstawią stworzone przez siebie 
spektakle teatralne nawiązujące do hasła przewodniego. 
Wezmą także udział w czterech warsztatach odwołujących 
się do różnych dziedzin sztuki, które zostaną połączone we 
wspólny happening na zakończenie festiwalu. W tym roku, 
w dniach 3-7 czerwca, będziemy gościć dziewięć zespołów, 
wśród których znajdą się grupy z Polski, Ukrainy, Niemiec, 
Hiszpanii i Portugalii.

PROGRAM FILMOWY STUDIA MUNKA

Studio Munka jest producentem debiutów filmowych, 
fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Młodzi 
twórcy, którzy chcą zrealizować swój pierwszy film 
w profesjonalnych warunkach mogą liczyć tu na opiekę 
artystyczną, produkcyjną i promocyjną nad projektem. 
Z okazji obchodzonego w tym roku 10-lecia istnienia Studia 
Munka, zapraszamy publiczność Malty do obejrzenia 
w letnim kinie na dziedzińcu Szkoły Baletowej w Poznaniu 
wyboru najciekawszych krótkometrażowych produkcji 
Studia. W programie znalazły się filmy: Ciemnego pokoju 
nie trzeba się bać (2009) i Gwizdek (2012) Kuby Czekaja, 
Aria Diva (2007) Agnieszki Smoczyńskiej, 60 kilo niczego 
(2017) Piotra Domalewskiego, Baraż (2017) Tomasza 
Gąssowskiego, Amerykański sen (2017) Marka Skrzecza, 
Więzi (2016) Zofii Kowalewskiej, Mazurek (2013) 
Julii Kolberger, Najpiękniejsze fajerwerki ever (2017) 
Aleksandry Terpińskiej, Wolta (2017) Moniki Koteckiej 
i Karoliny Poryzały. Programowi towarzyszy spotkanie 
z Jerzym Kapuścińskim  – dyrektorem artystycznym 
Studia Munka.

Programy partnerskie 
Malta Festival Poznań



Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Malta Festi-
val Poznań jest Skok w wiarę. Do programu festiwalu 
od października przygotowują nas debaty prowadzone 
przez ojca Tomasza Dostatniego – publicystę, dominika-
nina pochodzącego z Poznania. Razem z zaproszonymi 
gośćmi zastanawiamy się nad kondycją sfery duchowej 
człowieka, współczesnymi systemami wartości i koniecz-
nością dialogu.

Gdy słyszymy Skok w wiarę, pierwsze, co przychodzi nam 
do głowy to aspekt religijny. Nie lekceważymy tego  – 
mówił Michał Merczyński w rozmowie z Barbarą Marci-
nik w ramach audycji „Trójka pod Księżycem” w Programie 
III Polskiego Radia – Poprosiliśmy naszego przyjaciela – 
ojca Tomasza Dostatniego, dominikanina z rodowodem 
poznańskim, obecnie rezydującego w Lublinie  – o to, 
aby prowadził na ten temat rozmowy z różnymi osobami 
życia kulturalnego i duchowego. Zaczęliśmy spotka-
niem z Olgą Tokarczuk w październiku, potem odbyło się 
spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim i Agnieszką 
Holland. To był szczególny czas, w grudniu, po samospa-
leniu pana Piotra Szczęsnego w Warszawie. Agnieszka 
pokazała swój mini serial Gorejący krzew o Janie Palachu. 
To było poruszające spotkanie. W styczniu bohaterem 
spotkania był Zenon Laskowik, który – jak sam mówi – 
przeszedł duchową przemianę. Każdy z zaproszonych 
gości opowiadał o tym, jak rozumie religię i jak przeżywa 
sytuacje związane z głęboką duchową przemianą. Jak 
rozumie jako twórca to, o czym mówi Jan Lauwers, czyli 
skok w wiarę, jak skok artysty w nieznane. Na wszyst-
kich tych spotkaniach były pełne sale. Odbywały się one 
w Fundacji Malta, w Auli Artis i w Kinie Muza.

Rejestrację każdego ze spotkań można obejrzeć na kanale 
YouTube festiwalu Malta.

Przed nami piąte i jednocześnie ostatnie spotkanie 
w ramach cyklu „Skacząc w wiarę”. Gościem ojca Toma-
sza Dostatniego będzie ojciec Ludwik Wiśniewski. 
Spotkanie odbędzie się 23 maja o godzinie 18:00 w Auli 
Artis. Na wydarzenie obowiązują bezpłatne wejściówki 
dostępne w Centrum Informacji Miejskiej od 14 maja.

OJCIEC LUDWIK WIŚNIEWSKI dominikanin, długoletni 
duszpasterz akademicki, działacz społeczny. W okresie 
PRL był działaczem opozycji antykomunistycznej. Praco-
wał w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Krakowie. Jest 
laureatem Medalu Świętego Jerzego. W 2006 r. został 
odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, a w 2015 r. – Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”.

„Ostatnie lata w życiu ojca Ludwika są ważne, ale 
i trudne. Jest to czas ważnych i mających szeroki 
rezonans wypowiedzi ojca Ludwika o stanie Kościoła 
w Polsce. Wypowiedzi te spotykają się z wyrazami uzna-
nia ważnych autorytetów w polskim Kościele, pochwa-
łami ze strony ważnych opiniotwórczych ośrodków 
odległych od Kościoła, ale także z głosami ostrej, 
czasami brutalnej krytyki wypływającymi z wewnątrz 
Kościoła i z kręgu publicystów katolickich, na ogół iden-
tyfikujących się z projektem IV Rzeczpospolitej. Ojciec 
Ludwik – budowniczy mostów – stał się stroną sporu 
o kształt polskiego Kościoła” – mówił Aleksander Hall 
podczas wręczania o. Ludwikowi Wiśniewskiemu tytułu 
Pontifexa 2015.

SKACZĄC W WIARĘ
CYKL DEBAT OJCA TOMASZA DOSTATNIEGO WOKÓŁ MALTY 2018
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Jak używać obrazów i słów oraz jak działać żeby 
konstytuować codzienność różnorodności etnicznych 
i kulturowych w naszych miastach? To pytanie będzie 
towarzyszyło projektowi  Assembly: Us, unstrangered  – 
zgromadzeniu ekspertów, artystów i praktyków, na który 
rozpoczynamy nabór. Assembly, powstałe we współ-
pracy z belgijskim Flanders Arts Institute, odbędzie się 
między 21 a 25 czerwca w ramach tegorocznego Malta 
Festival Poznań. Swój udział można zgłaszać do 27 maja.

Assembly: Us, unstrangered  to czterodniowa między-
narodowa platforma wymiany doświadczeń, narzędzi 
i nowych idei wśród osób, które na co dzień działają 
instytucjonalnie lub niezależnie na rzecz edukacji i zmiany 
społecznej w kontekście wielokulturowości, migracji, 
uchodźctwa, nomadyzmu. Podczas warsztatów i dysku-
sji wspólnie zastanowimy się, jak w międzykulturowej 
codzienności uwolnić się od patrzenia na siebie przez 
pryzmat stereotypów. Wymienimy się sposobami zwal-
czania ich w przestrzeni publicznej, urzędowej, medialnej 
czy artystycznej.

KOGO ZAPRASZAMY?
artyści / performerzy / pisarze / filmowcy / dziennikarze / 
blogerzy / vlogerzy / twórcy kultury / edukatorzy / akty-
wiści / obywatele

SŁOWA KLUCZOWE DLA PREZENTACJI / UDZIAŁU 
W ZGROMADZENIU
metodologie używane przez artystów i aktywistów 
kultury pracujących z wykluczonymi lub marginalizowa-
nymi mniejszościami / migranci w miastach i różne poli-
tyki kulturowe miast / społeczności migrantów w Bruk-
seli i w Poznaniu, Belgii i Polsce (w krajach uczestników 
Assembly) / artyści społeczni vs. aktywiści lokalni / dzie-
lenie się doświadczeniami oraz lokalne i międzynarodowe 
inicjatywy networkingowe

GŁÓWNE NURTY:
wyobrażenia i komunikacja (przy użyciu różnych środ-
ków przekazu) dotycząca kwestii: społecznej różnorod-
ności i odpowiedzialności w stosunku do wykluczonych 
mniejszości etnicznych w danym kraju / otoczeniu miej-

skim, migranci i uchodźcy / stwierdzanie i uwidacznianie 
kwestii problematycznych / reprezentowanie perspek-
tywy wykluczonych mniejszości etnicznych/ działanie/ 
współpraca

CO OFERUJEMY?
– program warsztatów, wykładów, prezentacji i wizyt 
studyjnych w Poznaniu
– finałowa prezentacja publiczna reprezentująca wypo-
wiedzi wszystkich uczestników Assembly, stworzona 
wspólnie podczas pobytu (w formie dyskusji publicznej 
lub eventu)
– zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu od 21 
do 25 czerwca 2018 oraz przestrzeń do pracy
– zwrot kosztów podróży

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Do 27 maja należy przesłać zgłoszenie w wersji elek-
tronicznej w formie jednego dokumentu (preferowany 
format: pdf, język angielski) na adres: assembly@malta-
-festival.pl.

Dokument zgłoszenia powinien zawierać:
1. Twoje CV / życiorys / informacje o tym, kim jesteś oraz 
jakie są Twoje zainteresowania i do-świadczenia zwią-
zane z tematem przewodnim + portfolio (nieobowiąz-
kowo) z wyszczególnionym doświadczeniem zawodo-
wym, zawierające do pięciu opisów projektów lub linków 
do stron interne-towych / dokumentacji online (w języku 
polskim lub angielskim),

2. list motywacyjny (dlaczego chcesz wziąć udział 
w Zgromadzeniu),

3. propozycję tematu prezentacji (maksimum 350-500 
słów), który chcesz rozwinąć podczas spotkania, zwią-
zany z tematyką Assembly. Prezentacja będzie stanowiła 
Twój wkład w program Assembly.

Prosimy o zatytułowanie swojego portfolio w następu-
jący sposób: nazwisko_imię_opencallAssembly.pdf.

Do zobaczenia w Poznaniu podczas wspólnej pracy!

Assembly: Us, unstrangered
DOŁĄCZ DO POLSKO-BELGIJSKIEGO PROJEKTU
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Assembly  to formuła czterodniowego spotka-
nia ekspertów, twórców i praktyków, którzy 
przybywają do Poznania, aby wspólnie praco-
wać. Poznając się wzajemnie dopiero na miej-
scu, uczestnicy tymczasowego kolektywu będą 
zastanawiać się nad jednym z najbardziej istot-
nych zagadnień współczesnych europejskich 
społeczeństw: komunikacji różnorodności 
etnicznej i kulturowej. Artyści, liderki organiza-
cji, badacze, aktywistki (z Belgii, Polski i innych 
europejskich krajów) wymienią się doświadcze-
niami, narzędziami, pomysłami, zastanawiając 
się nad zmianą przekazu wizualnego i odcza-
rowaniem pewnych stereotypów na określony 
w tytule temat. Czy w miastach Europy jest dziś 
miejsce dla wyrażania różnorodności; jak zadbać 
o to w przestrzeniach publicznych, urzędach, 
instytucjach, wspólnotach mieszkaniowych, 
mediach? Kilka dni pracy zwieńczy publiczne 
spotkanie w niedzielę 24 czerwca.

Twórczo, wspólnotowo i wywrotowo – tak rozpocznie się 28. edycja 
Malta Festival Poznań. 15 czerwca, w pierwszy dzień festiwalu, 
na placu Wolności stanie 20-metrowa kartonowa replika wieży 
widokowej Zamku Przemysła, zwanej wieżą Gargamela. Budować 
będziemy ją wspólnie podczas kilkudniowych warsztatów prowa-
dzonych przez francuskiego artystę Oliviera Grossetête’a.

Wieża widokowa na Wzgórzu Przemysła budzi wśród poznaniaków 
wiele kontrowersji. Dla jednych stała się powodem do dumy, inni 
zarzucają jej historyczną nieautentyczność. To dzięki tym drugim 
zyskała prześmiewczą nazwę wieży Gargamela. Dobudowano 
ją do średniowiecznego budynku zamku na podstawie skąpych 
źródeł w latach 2011–2013. Przez kilka ostatnich lat zdążyła stać 
się poznańskim symbolem historyzującej architektury.

Szukamy osób, które razem z francuskim artystą Olivierem Gros-
setêtem zbudują replikę wieży Gargamela. Podczas czterodnio-
wych warsztatów Olivier Grossetête z uczestnikami odtworzą 
z kartonów wieżę Zamku Przemysła. 20-metrowa konstrukcja 
zostanie zbudowana bez użycia maszyn, wyłącznie przy pomocy 
ludzkiej energii.

Olivier Grossetête od szesnastu lat z pomocą mieszkańców 
miast konstruuje monumentalne kartonowe repliki autentycznych 
budynków, a następnie – również z pomocą mieszkańców – je 
burzy. Dzięki pracy setek osób kartonowe budynki wzniesiono 
już m.in. w Annecy, Manchesterze czy Glasgow. Proces budowy 
i burzenia to zarówno integracyjny projekt społeczny, jak i arty-
styczny performans, mający skłonić do refleksji nad tożsamością 
urbanistyczną miasta.

Spektakularne, plenerowe zburzenie kartonowej kopii wieży 
Gargamela otworzy 28. edycję Malta Festival Poznań.

Jak się zgłosić?
Aby wziąć udział w projekcie, należy do 31 maja napisać na adres 
contact@malta-festival.pl. Zgłosić się może każdy pasjonata 
budownictwa i dobrej zabawy, wystarczy imię i nazwisko. Jeśli masz 
mniej niż 16 lat, będziemy potrzebowali zgody Twojego opiekuna.

Potrzeba tylko kilku wolnych godzin między 9 a 13 czerwca, żeby 
stać się jednym z twórców otwarcia 28. Malta Festival Poznań.

Zbudujmy wieżę 
Gargamela z kartonów
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KARNETY
15 maja rusza sprzedaż karnetów. Karnet w cenie 60 złotych 
obejmuje pięć pojedynczych wydarzeń wybranych z programu 
Malta Festival Poznań 2018.

Dodatkowo osoby, które zakupią karnety będą mogły dokonać 
rezerwacji bezpłatnych wejściówek na wybrane wydarzenia 
m.in. Koronę Poznania.

Rezerwacji bezpłatnych wejściówek do zakupionych karne-
tów należy dokonywać na: bilety@malta-festival.pl. Jeden 
widz może zarezerwować do dwóch bezpłatnych wejściówek 
na jedno wydarzenie.

Pula karnetów obowiązuje do ich wyczerpania. Informujemy, 
że ze względu na ograniczoną pulę bezpłatnych wejściówek 
nie wszystkie terminy wydarzeń będą dostępne.

AKREDYTACJE BRANŻOWE
Akredytacja branżowa dostępna będzie od 15 maja do wyczerpa-
nia puli, ale nie później niż do 1 czerwca. Akredytacje branżowe są 
skierowane do przedstawicieli teatrów polskich i europejskich, 
grup teatralnych, przedstawicieli festiwali teatralnych z Polski 
i Europy oraz studentów szkół teatralnych i artystycznych.

Akredytacja branżowa upoważnia do:
– wejścia na 5 spektakli wybranych z tabeli programowej
– 20% zniżki na zakup wydawnictw książkowych Fundacji 
Malta
– otrzymania katalogu festiwalowego i koszulki
– rezerwacji bezpłatnych wejściówek
Cena akredytacji branżowej wynosi 60 złotych. Pula akredyta-
cji jest ograniczona

WSTĘP WOLNY
Wstęp wolny obowiązuje na plenerowe otwarcie festiwalu 
– Wieża Gargamela. Monumentalne kartonowe konstrukcje 
Oliviera Grossetête’a i muzyczny finał w Parku Wieniawskiego 
– koncert Konieczny…? Koniecznie! oraz na ponad 100 innych 
wydarzeń – warsztaty i spotkania w ramach Generatora Malta, 
pokazy filmowe, koncerty, spektakle teatralne czy spotkania 
z twórcami na placu Wolności.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
Bezpłatne wejściówki na wydarzenia wydawane będą 
w dwóch pulach 4 i 11 czerwca, w Centrum Informacji Miej-
skiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44, od poniedziałku do piątku 

w godz. 10:00–19:00, w soboty w godz. 10:00–17:00 oraz, 
o ile pula nie zostanie wyczerpana, w Punkcie Informacji 
na placu Wolności w trakcie trwania festiwalu. Osoby spoza 
Poznania mogą rezerwować bezpłatne wejściówki, pisząc 
na adres: bilety@malta-festival.pl. Zarezerwowane bezpłatne 
wejściówki będzie można odbierać od 15 czerwca w punkcie 
informacji Malta Festival Poznań na placu Wolności. 

WEJŚCIÓWKI W CENIE 15 ZŁ
Sprzedaż pojedynczych wejściówek rusza 22 maja. Cena 
wejściówki na pojedyncze wydarzenie wynosi 15 złotych. 
Wejściówki dostępne są na www.malta-festival.pl oraz 
w serwisie www.bilety24.pl.

Stacjonarny zakup wejściówek możliwy jest w Centrum Infor-
macji Miejskiej w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44, od poniedziałku 
do piątku godz. 10:00–19:00, w soboty w godz. 10:00–17:00.

Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do odbioru 
dodatkowej bezpłatnej wejściówki dla swojego opiekuna. 
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: 
niepelnosprawni@malta-festival.pl.

Pula wejściówek dostępnych w ramach Festiwalu Malta na wyda-
rzenia z cyklu „Poznań na Malcie” jest ograniczona. Na większość 
wydarzeń programu partnerskiego jest możliwość zakupu bile-
tów również w regularnej sprzedaży w kasach teatrów.

AKREDYTACJA PRASOWA
Akredytacja dla mediów rozpocznie się 22 maja i potrwa 
do 8 czerwca. Akredytacja prasowa będzie dostępna na stronie 
internetowej Malta Festival Poznań w zakładce DLA MEDIÓW.

KONTAKT DLA MEDIÓW
Anna Szamotuła
rzeczniczka prasowa
+48 603 173 344
rzecznik@malta-festival.pl

Pytania i prośby o teksty, zdjęcia i nagrania dotyczące poprzed-
nich i bieżącej edycji festiwalu prosimy kierować do biura 
prasowego:
Magdalena Chomczyk
koordynatorka biura prasowego
press@malta-festival.pl

Program dostępny na: malta.festival.pl
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