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DOROTA SEMENOWICZ, KASIA TÓRZ 
dział programowy Malta Festival Poznań /
Malta Festival Poznań programme section

Tematem Idiomu „Skok w wiarę”, 
głównej części programowej 28. edy-
cji Malta Festival Poznań, jest ludzka 
potrzeba duchowości i sposoby jej 
realizowania. Religie i proponowane 
przez nią koncepcje Boga są jedną 
z odpowiedzi na tę potrzebę, ale nie 
jedyną. Każdy człowiek mierzy się ze 
swoją skończonością, kruchością bytu, 
wewnętrznym brakiem, z tym co, go 
przerasta. Dokonuje też własnych, 
indywidualnych przekroczeń, poszu-
kując sensu w różnych przestrzeniach. 
Wiąże się z tym lęk, wątpliwość,  
ryzyko i ciągłe podważanie siebie.  
Ta wątpliwość nie jest obca również 
wierze chrześcijańskiej. Według wielu 

The theme of the Leap of Faith Idiom, 
the main programme of the 28th Malta 
Festival Poznań, is the human need for 
spirituality and how it is fulfilled. Re-
ligions and their proposed concepts 
of God are one of the answers to this 
need, but not the only one. Every per-
son is confronted with their finitude, 
the fragility of their existence, an inner 
lacking and with what is outside their 
grasp. They also venture beyond their 
own individual limits seeking meaning 
in various dimensions, accompanied by 
anxiety, doubt and risk, and by constant 
self-undermining. Such doubt is not 
unfamiliar also to the Christian faith. 
According to many theologians and 



teologów i duchownych bunt, ciągły dialog 
z Bogiem i z sobą samym jest w nią wpisany, 
choć część wierzących tę niejednoznacz-
ność od siebie odsuwa. 

Interesuje nas więc to, za czym człowiek 
się opowiada, co ustanawia jego system 
wartości, gdzie lokuje sens. Aby działać, po-
dejmować decyzje, istnieć, trzeba przecież 
w coś wierzyć. Skok w wiarę to decyzja, żeby 
iść dalej, to skok w nieznane, ruch, którego 
trzeba dokonać, żeby coś zmienić w sobie 
i w otaczającym nas świecie. To forma zaan-
gażowania. Taką formą jest również proces 
twórczy – wątek kluczowy w kuratorskiej 
koncepcji Needcompany. Wejście w niezna-
ne, eksperyment i ryzyko, że nic się z niego 
nie wyłoni, stanowią stałe elementy działania 
artystycznego. Twórcy Needcompany często 
też podkreślają, że sztuka przywraca wiarę 
w możliwość bycia razem mimo różnic i po-
laryzującego się świata. Ta wiara leży u pod-
staw Malta Festival Poznań od pierwszej 
edycji festiwalu w 1991 roku.

clergymen, resistance, a constant dialogue 
with God and with oneself is inherent to the 
faith, despite some believers rejecting such 
ambiguity. 

We are interested, therefore, in what individu-
als opt for, what constitutes their system of 
values and where they find sense. To act,  
to make decisions, to exist, you have to believe 
in something. A leap of faith is a decision to 
go on. It is a jump into the unknown, a move 
that needs to be made to change something 
in yourself and the world around you. It is 
a form of commitment. One form of such com-
mitment is art, and this is the key theme of 
Needcompany’s curatorial concept. Entering 
the unknown, experimenting and risking that 
nothing will emerge from the effort is integral 
to artistic activity. The artists of Needcompany 
often emphasize that art restores one’s faith in 
being able to be together despite differences 
and the world’s growing polarisation. This faith 
has also been at the heart of Malta Festival 
Poznań since its first edition in 1991. 



Grace Ellen Barkey
MAARTEN VAN DER PUT



SKOK W WIARĘ /
LEAP OF FAITH

W 2018 roku za program cieszącego się uznaniem 
poznańskiego festiwalu Malta odpowiada Needcom-
pany. Podczas tegorocznej edycji organizowanej pod 
hasłem „Skok w wiarę” Needcompany zaprezentuje 
wybrane dzieła swojego autorstwa i 10 zaproszo-
nych zagranicznych artystów, którzy odważą się  
bez lęku skoczyć w nieznane.

The renowned Malta Festival in the Polish city of Poznań 
has invited Needcompany to be its curator in 2018.  
For this year’s festival, which goes under the motto 
‘a Leap of Faith’, Needcompany, as well as presenting 
a selection of its own work, has been asked to invite 
about 10 international artists to make a fearless leap  
into the unknown.
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Jan Lauwers
MARCIN OLIVA SOTO



Polski rząd, reprezentujący poglądy pra-
wicowe i nacjonalistyczne, znacznie ogra-
niczył wsparcie finansowe dla festiwalu, 
przypierając go tym działaniem do muru. 
Dyrektor festiwalu Michał Merczyński 
zwrócił się do Needcompany 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, anglojęzycz-
ną wersję Wojny i terpentyny, FOREVER 
Lemm&Barkey, The Moon MaisonDahl- 
Bonnema, 1095 Kuiperskaai i Another  
One Lobke Leirens i Maxima Stormsa.  
Festiwal otworzy flamandzki minister  
kultury Sven Gatz.

„Skok w wiarę”, rozumiany zarówno jako tra-
giczny skok w dół, jak i pełen nadziei pod-
skok, opisuje z perspektywy dramaturgicznej 
istotę prac uznanych za kluczowe dla Malta 
Festival Poznań 2018, za którego program 
odpowiada Needcompany.

Poland’s right-wing nationalist government 
cut the budget so drastically that the festival 
had its back to the wall. Michal Merczyński, 
the festival’s director, asked Needcompany 
to give some meaning to the project in spite 
of everything. The reduced programme,  
entitled ‘Cured by Needcompany’, includes 
the opening night of Maarten Seghers’ new 
performance ‘Concert by a Band facing the 
Wrong Way’, Lemm&Barkey’s ‘FOREVER’,  
the English stage adaptation of Hertmans’ 
‘War and Turpentine’ by Jan Lauwers,  
‘The Moon’ by MaisonDahlBonnema, ‘1095’ 
by Kuiperskaai and ‘Another One’ by Lobke 
Leirens and Maxim Storms. The festivities 
will be opened by Sven Gatz, the Minister  
of Culture.

‘Leap of Faith’, in its ambiguous meaning 
of a tragic jump downward and a hopeful 
jump upward, defines a dramaturgical es-
sence of the works considered essential  
for Malta Festival Poznan 2018 ‘cured’  
by Needcompany.



Maarten Seghers
JASMIN HOROZIC



Europa jest na skraju wyczerpania. Cytu-
jąc 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 wi-
dzimy różnic?

Europe has been badgered to exhaustion 
and its time is out of joint, to use Shake-
speare’s words. Which once again proves 
that history repeats itself and that we learn 
nothing from it; that today is no different 
from yesterday. Or is it that we don’t see 
the differences?
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Mimo że tych dwóch ludzi tonie w bło-
cie i czeka ich nieuchronna śmierć, je-
den 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 
wstrzykuje sobie heroinę, podczas gdy 
inny jedzie do Syrii i podcina innym gar-
dła. Kolejny kończy studia z wyróżnie-
niem i zostaje chirurgiem. Mimo że wszy-
scy chodzili do tej samej szkoły gdzieś 
w Warszawie czy Brukseli. Skoki w wiarę. 
Jest jeszcze czwarty, który zostaje ar-
tystą. Czuje, że musi. Ponieważ sztuka 
zawsze musi powstawać. Ponieważ nie 
można jej po prostu zniszczyć. Ponieważ 
jest niezbędna. Ufność i nieufność. Dwa 
pojęcia, które w naszej epoce toczą osta-
teczny pojedynek. Połowa świata ryczy. 
Podobnie jak i druga.

As they sink into the marsh, and to certain 
death, these two people are neverthe-
less still trying to club each other to death. 
In this painting, done between 1819 and 
1823, Goya clearly renders the spirit of 
our age. While our planet heads for dam-
nation, we club to death the people who 
want to climb over the walls we have built, 
in search of something better. At the age 
of sixteen, an adolescent injects himself 
with heroine out of sheer boredom and 
dies, while another goes to Syria and cuts 
someone’s throat. The third graduates 
summa cum laude and becomes a surgeon. 
Even though they went to the same school 
somewhere in Warsaw or Brussels. Leaps 
of faith. Oh yes, a fourth becomes an artist 
because he has to. Because art always has 
to be made. Because art simply cannot be 
destroyed. Because art is essential. 
Trust and distrust. Two notions which,  
in our era, fight the ultimate duel. One half 
of the world is roaring. The other half of 
the world is roaring too.



Dziś, gdy rządzący Europą polaryzują 
ją bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, 
gdy zmierzamy ku ekstremizmom, gdy 
podsycane są antagonizmy, a wyniki 
wyborów pokazują, że wielkie ide-
ologie i religie zaczynają przybierać 
ekstremalne formy i ludzie z zasadami 
są gotowi zabijać, artyści muszą prze-
formułować swoje pytania. Zaprasza-
jąc twórców na Festival Malta Poznań 
i wybierając prace z pokaźnego do-
robku Needcompany, spotkaliśmy 
wspaniałych młodych artystów, któ-
rzy się nie boją i są gotowi zaryzyko-
wać skok w wiarę. 

Mimo dramatu dobrych intencji ten 
okropny optymizm, wyrażony przez 

„Skok w wiarę”, jest uniwersalnym  
generatorem naszych czasów,  
a jego siłą napędową jest zaufanie.

Now that those in power in Europe 
are more polarising than ever, there 
is a move towards extremes, differ-
ences are emphasised, and all elec-
tions show that the great ideologies 
and religions are heading for extreme 
forms and people with principles are 
prepared to kill, artists have to refor-
mulate their tricky questions. When 
we were given the task of inviting art-
ists for the Malta Festival alongside 
a selection from Needcompany’s size-
able oeuvre, we came across wonder-
ful young artists who were ready and 
unafraid to risk a leap of faith. 

In spite of the tragedy of good  
intentions, the appalling optimism 
expressed by ‘Leap of Faith’ is the 
universal generator of our times  
and trust is the driving force.



Lemm&Barkey 
18 videos

JASPER LUTIN



LEMM&BARKEY
18 VIDEOS
18–23.06
14:00–20:00

Lemm&Barkey to wspólne przedsięwzięcie Lot Lemm  
i Grace Ellen Barkey. Artystki tworzą z delikatnych mate- 
riałów – porcelany, tkanin, nici – niemalże histeryczne  
formy rozsadzające subtelność używanego tworzywa.  
W 18 wideo widzimy zaskakujące figury wielkości człowie-
ka fascynujące swoją zmysłowością, absurdalnym kształ-
tem, dynamiką znikania i pojawiania się. 

Lemm&Barkey is a project by Lot Lemm and Grace Ellen  
Barkey. The artists use delicate materials: porcelain, fabric and 
yarn, to create almost hysterical forms that burst the seams of 
the materials’ subtlety. 18 Videos present some surprising life-
size figures intriguing in their voluptuousness, absurd shapes, 
and dynamics of disappearing and remerging.

IDIOM



OHNO COOPERATION
Glory Hole

ARCHIWUM ARTYSTY / COURTESY OF THE ARTIST



OHNO COOPERATION
THE OHNO COOPERATION CONVERSATIONS
GLORY HOLE
18–23.06
14:00–20:00

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. Przed-
stawiciele dwóch pokoleń w dialogu na temat 
muzyki, teatru i sztuk wizualnych.

The Ohno Cooperation Conversations: three vid-
eos in which the OHNO COOPERATION artists 
Maarten Seghers and Jan Lauwers reflect on therole 
of the artist and artwork in society. A conversation 
between two generations about music, theatre  
and the visual arts.

Glory Hole: cyniczna wariacja na temat dziury  
w ścianie 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 zmia-
nie, a zarazem pozostaje niezmienny.

Glory Hole: the cynical variant of the liberating hole  
in the wall. Two artists who crawl through a wall.  
A pure, white wall. Like a wall in a museum or gallery. 
A protected place where no risks can be taken. The 
spectator sees what he has learned to see. The artist 
does what he has learned to do. The title is the limita-
tion. The meaning of this action is constantly chang-
ing. The meaning of this action changes nothing.

IDIOM



JAN LAUWERS
WYKŁAD / LECTURE
18.06
16:00

Wszystko jest polityczne, ale sztuka nie jest wszyst-
kim. Choć sama nie ma nic wspólnego z władzą, stale 
musi się z nią konfrontować. Czym jest sztuka? Nie-
skończonym ciągiem porażek, które warto ponosić. 
Jej zadaniem jest nadawanie kształtu temu, co nie-
możliwe. Artysta szuka mądrości, odmawia tuszo-
wania pęknięć. W otwartym wykładzie Jan Lauwers 
opowie o swojej wizji sztuki i artysty. 

Everything is politics, but art isn’t everything. Despite  
having nothing to do with power, it has to repeatedly 
confront it. What is art? An endless series of failures that 
are worth doing. Its job is to give shape to the impossible.  
An artist seeks out ‘wisdom’ and refuses to plaster over 
the cracks. In this open lecture, Jan Lauwers will talk 
about his view of art and the artist.

IDIOM



Concert by a Band Facing  
the Wrong Way

MORGANE BENYAMINA / FRITZ WELCH



MAARTEN SEGHERS
KONCERT / CONCERT BY 
BAND FACING THE WRONG WAY
18, 19.06
20:00

Portret grupy dekadenckich „zachodnioeuropejskich” artystów niestrudze-
nie zmierzających naprzód. Spektakl-koncert to maszyna generująca dziką 
energię, która eksploduje pozbawionym granic optymizmem, zatracającym 
wszelkie poczucie orientacji. Wszelki wysiłek komunikacji w obrębie koncer-
tu jest nieskończony, a zarazem źle wyreżyserowany. Maarten Seghers jest 
twórcą muzyki, instalacji i teatru, członkiem Needcompany od 2001 roku. 

A portrait of a group of decadent ‘Western’ artists who run endlessly onward. 
The performance is a pressure cooker bursting with boundless effort which leads 
to an exuberant optimism that has lost all sense of direction. The effort made  
to communicate in this concert is boundless, but wrongly directed. Maarten 
Seghers makes music, installations and performances. He has been a member  
of Needcompany since 2001. 

IDIOM



LISABOA HOUBRECHTS  
& KUIPERSKAAI
1095

ARCHIWUM ARTYSTY / COURTESY OF THE ARTIST



LISABOA HOUBRECHTS  
& KUIPERSKAAI  
1095
19.06
18:00

1095 zabiera nas w podróż do 
XI wieku. To historia benedyk-
tyńskiego mnicha, który ucieka 
z klasztoru w Gandawie i uda-
je się na tułaczkę po Europie. 
Przedstawienie w reżyserii  
Lisaboi Houbrechts na podsta-
wie tekstu Victora Lauwersa nie 
ma w sobie nic z realistycznej 
opowieści. Celem młodych twór-
ców jest dotarcie do czystych, 
namacalnych emocji i fizyczności 
ciała. Jak mistycyzm przeplatał 
się z ekstremizmem i marzenia-
mi o modernizacji, w jaki sposób 
mechanizmy kontroli ciała prze-
trwały przez wieki? 

1095 takes us back to the elev-
enth century. It is the story of 
a young Benedictine monk who 
flees the Abbey of Ghent and 
travels across Europe in exile. 
1095, directed by Lisaboi Hou-
brechts and based on Victor 
Lauwers’ text, is not a realistic 
tale. The young theatre makers’ 
aim is to reach pure, tangible 
emotions and the physical-
ity of the body. They examine 
how mysticism has merged 
with extremism and dreams of 
modernisation, and how corpo-
real control mechanisms have 
survived through the ages.

IDIOM



MaisonDahlBonnema
The Moon

LAMBERT DE JONG



MAISONDAHLBONNEMA
THE MOON
20.06
19:00

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

The Moon is an opera for four singers set in the future. 
Modern-day solitude and the impossibility to communi-
cate has been replaced by eternal adolescence: a life in 
an endless ocean of possibilities. This live-group-instal-
lation is a ritual that is neither fiction nor reality, but an 
artificiality and nothingness. The Moon invites the audi-
ence to a crazy celebration of these. 

IDIOM



KONCERT NEEDCOMPANY / 
NEEDCOMPANY CONCERT
O, TOMORROW’S PARTIES
(OR FUN IS POLITICS)
20.06
21:30

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

The Needcompany artists’ collective is off 
to Liberty Square in Poznan with its mani-
festo – Anything we don’t want to share 
is completely worthless – under its arm. 
When does entertainment become art, 
and art entertainment? Needcompany 
bellows its own repertoire into the abyss, 
with one last smile. As if tomorrow’s party 
had started yesterday. A tribute to the 
iconic song by the Velvet Underground 
and Nico: All Tomorrow’s Parties.

IDIOM



Lemm&Barkey
FOREVER
PHILE DEPREZ



LEMM&BARKEY
FOREVER
21.06
19:00

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

When Gustav Mahler found out about his fatal heart dis-
ease, he wrote to a friend: “I have lost everything I have 
gained in terms of who I thought I was, and I have to learn 
my first steps again like a new-born.” It was then that he 
wrote Das Lied von der Erde where he reflected on man’s 
struggle with his mortality in the context of a constantly 
renewing nature. FOREVER is based on the last song in 
Mahler’s series, Der Abschied.

IDIOM



Jan Lauwers
Wojna i terpentyna / War and Turpentine

MAARTEN VANDEN ABEELE



JAN LAUWERS
WOJNA I TERPENTYNA /
WAR AND TURPENTINE
22–23.06
20:00

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. 

A stage adaptation of Stefan Hertmans’ famous novel War and Turpentine. The author 
based it on personal experience: his fascination with the life of his grandfather, an ama-
teur painter and a soldier at the front in World War I. The story features excerpts from 
journals that Hertmans’ grandfather gave to him shortly before he died. Lauwers pres-
ents a personal vision of the book, creating an epic tale of violence, the advance of  
industrialisation, love, sorrow, and happiness.

IDIOM



Lobke Leirens & Maxim Storm
Another One 

ARCHIWUM ARTYSTY / COURTESY OF THE ARTIST



LOBKE LEIRENS  
& MAXIM STORMS
ANOTHER ONE
22.06
22:30

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 opo-
wieść o tolerowaniu i byciu tolerowa-
nym. Lobke Leirens i Maxim Storms 
są absolwentami KASK w Gandawie. 
W 2014 roku, podczas festiwalu  
Theater Aan Zee, zaprezentowali  
swój pierwszy projekt Krocht – po-
dróż przez labirynt pełen półludzi 
i robaków.

The motto of this nearly wordless 
performance is, “If you break my 
heart, I’ll break yours too.” Two 
fictional characters explore silence 
in a tale of tolerating and being 
tolerated. Lobke Leirens and Maxim 
Storms both graduated from KASK 
Ghent. In 2014, during Theater Aan 
Zee Festival, they presented their 
first collaboration, Krocht: a journey 
through a labyrinth of half-people 
and mealworms.

IDIOM



Spotkanie Neofaszyzm i jego granice: 
Jacek Żakowski, Boris Buden, 
Przemysław Wielgosz, Iwona Kurz (2017) / 
Meeting Neo-fascism and its limits

MACIEJ  ZAKRZEWSKI



SKOK W WIARĘ /
LEAP OF FAITH
ROZMOWY NA PLACU/
MEETINGS AT 
LIBERTY SQUARE
15-24.06
17:00

FORUM

Jak co roku programowi artystycznemu towarzyszy Forum, 
czyli rozmowy, w których przekrojowo rozważamy główny 
temat Festiwalu. W tym roku gośćmi Forum będą m.in.:  
Anna Czerwińska, Ludwik Dorn, Stefan Hertmans, Andrzej 
Leder, Zbigniew Mikołejko, Katarzyna Surmiak-Domańska, 
György Spiró, Karolina Wigura oraz Adam Michnik.

Every year, the artistic programme of the festival is accompanied 
by the Forum comprising cross-sectional discussions in which we 
reflect on the festival theme. This year, the Forum guests include: 
Anna Czerwińska, Ludwik Dorn, Stefan Hertmans, Andrzej Leder, 
Zbigniew Mikołejko, Katarzyna Surmiak-Domańska, György Spiró, 
and Karolina Wigura and Adam Michnik.



Aneta Groszyńska,
Jan Czapliński

MACIEJ  ZAKRZEWSKI



GYÖRGY SPIRÓ / 
ANETA GROSZYŃSKA /
JAN CZAPLIŃSKI 
MESJASZE /
MESSIAHS
16–18.06
19:00

SCENA MALTA – PREMIERA /
MALTA STAGE – PREMIERE

Polski mesjanizm z perspekty-
wy węgierskiego pisarza  
Györgiego Spiró. W połowie 
XIX wieku, po klęsce powstania 
listopadowego, polscy emigran-
ci we Francji zawiązują Koło 
Sprawy Bożej – dziwną religij-
no-narodową sektę. Wierzą,  
że Andrzej Towiański jest 
nowym wcieleniem Chry-
stusa, a oni jego apostołami. 
Członkami sekty są m.in. Adam 
Mickiewicz i Juliusz Słowacki 
– czołowi twórcy polskiego ro-
mantyzmu. Bezsilni wobec dzie-
jącej się na ich oczach historii, 
przekuwają frustrację bezpań-
stwowców w religijną filozofię.  

Polish Messianism from the 
perspective of Hungarian author 
Györgi Spiró. In the mid-nine-
teenth century, after the defeat 
of the November Uprising, Polish 
emigrants in France formed the 
Circle of God’s Cause, a strange 
religious and national sect. Its 
members, including Polish Ro-
mantic poets Adam Mickiewicz 
and Juliusz Słowacki, believed 
that Andrzej Towiański was the 
new incarnation of Christ and 
they his apostles. Powerless in 
the face of history, they trans-
formed their frustration of the 
stateless into a religious philo-
sophy. A tragicomic fantasy, 



Tragikomiczna fantazja, montaż źródeł 
i historyczna rozprawa o polskiej du-
szy w jednym. Książka została nagro-
dzona Literacką Nagrodą Europy Środ-
kowej Angelus.

Sceniczną adaptację powieści przygo-
towują Aneta Groszyńska i Jan Cza-
pliński. Po sukcesie spektakli Zapolska. 
Superstar (czyli jak przegrywać, żeby 
wygrać) i Sienkiewicz. Superstar  
(czyli zupełnie spóźniona anegdota  
biograficzna na chwalebną okazję stule-
cia odzyskania niepodległości) twórcy 
kontynuują swoją lekturę polskich kla-
syków. Spektakl powstaje w obchody 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Jest koprodukcją Mal-
ta Festival Poznań i Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu. 

a montage of facts and a historical trea-
tise on the Polish soul. The book was 
awarded the Angelus Central European 
Literature Award.

Spiró’s novel is being adapted for  
the stage by Aneta Groszyńska and  
Jan Czapliński. Following the success  
of their shows Zapolska. Superstar  
(czyli jak przegrywać, żeby wygrać)  
and Sienkiewicz. Superstar (czyli zupełnie 
spóźniona anegdota biograficzna 
na chwalebną okazję stulecia odzyskania 
niepodległości), the artists are continu-
ing their reading of the Polish classics. 
The making of Mesjasze coincides with 
the 100th anniversary of Poland’s inde-
pendence, and is coproduced by Malta 
Festival Poznań and Teatr Zagłębia 
w Sosnowcu.



Olivier Grossetête 
Monumentalne kartonowe konstrukcje / 

Monumental Cardboard Constructions 
Yverdon-les-Bains (2017)

MARIA GALARDO



OLIVIER GROSSETÊTE
WIEŻA GARGAMELA. 
MONUMENTALNE 
KARTONOWE KONSTRUKCJE /
GARGAMEL’S TOWER. 
MONUMENTAL CARDBOARD 
CONSTRUCTIONS
15.06
19:00

PLENEROWE OTWARCIE MALTY /
OPEN-AIR MALTA OPENING

Twórcze i wspólnotowe doświadczenie architek-
tury miasta i ważnych dla niego symboli. Francu-
ski artysta sztuk wizualnych Olivier Grossetête 
wraz z wolontariuszami odtworzy z kartonów 
wieżę poznańskiego Zamku Królewskiego – bez 
pomocy maszyn, przy użyciu jedynie ludzkiej siły 
i energii. Kilkudniowy, spektakularny proces bu-
dowy repliki wieży nazywanej przez poznaniaków 

„wieżą Gargamela” zakończy jej równie spektaku-
larne zburzenie. 

A creative and shared experience of the city’s 
architecture and its power symbols. With the 
help of volunteers, French visual artist Olivier 
Grossetête will recreate the tower of the Royal 
Castle in Poznań from cardboard, without any 
machines, using only human strength and en-
ergy. The several-day-long process of building 
a replica of ‘Gargamel’s Tower’, as dubbed by 
Poznanians, will end in its equally spectacular 
demolition.



Zygmunt Konieczny
KLAUDYNA SCHUBERT



Legendarne piosenki i muzyka filmowa Zygmunta 
Koniecznego w nowych, orkiestrowych aranża-
cjach z udziałem wyjątkowych solistów. Elektro- 
akustyczna interpretacja Cezarego Duchnow-
skiego, wokal Agaty Zubel i instrumentalna wir-
tuozeria pianisty Bartka Wąsika i wiolonczelisty 
Andrzeja Bauera w pięknym parku Wieniaws- 
kiego. Zapraszamy na finałowy koncert  
28. edycji Malta Festival Poznań. 

The iconic songs and film music of Zygmunt Konieczny  
in new orchestral arrangements featuring some spe- 
cial soloists. The finale of the 28th Malta Festival 
Poznań invites you to enjoy an electroacoustic inter-
pretation by Cezary Duchnowski, the vocals of Agata 
Zubel and the instrumental virtuosity of pianist Bartek 
Wąsik and cellist Andrzej Bauer in the beautiful set-
tings of Wieniawski Park.

KONIECZNY…? 
KONIECZNIE!
23.06
22:00

MUZYCZNY FINAŁ MALTY /
MALTA FINALE CONCERT



Generator Malta
MACIEJ ZAKRZEWSKI



Plac Wolności – centrum Poznania 
i serce festiwalu Malta – jest jedną 
z kilkudziesięciu przestrzeni, które są 
wypełniane przez wydarzenia Genera-
tora Malta, plenerowej społecznie za-
angażowanej sekcji festiwalu, poświę-
conej miastu i jego mieszkańcom. Jego 
program przybliży w tym roku tematy 
związane ze zwątpieniem w lokalność, 
z globalnym cynizmem, a także miej-
skimi pragnieniami. Tegoroczny  
Generator Malta to różnorodne pro-
jekty i wydarzenia rozgrywające się 
między blokami, na dachach, w pus- 
tostanach i zielonych skwerach,  
nad którymi będą pracować artyści, 
studenci, aktywiści z całego kraju. 

Liberty Square, the centre of Poznań 
and the heart of Malta Festival, is 
one of several dozen venues to be 
filled by Generator Malta, the festi-
val’s outdoor community programme 
dedicated to the city and its resi-
dents. This year, the Generator will 
focus on topics related to doubting 
localness, global cynicism and urban 
desires. It will comprise a variety of 
projects and events taking place be-
tween residential blocks, on rooftops, 
in vacant spaces and green squares, 
developed by artists, students and 
activists from all parts of Poland.

GENERATOR MALTA /
MALTA GENERATOR



Mieszkańców trzech poznańskich osiedli za-
proszą do współpracy rezydenci Generatora, 
działający na co dzień na polu sztuki uspo-
łecznionej: Adam Martyniak, Michał Mio-
duszewski, Arek Pasożyt, Karolina Włodek, 
Kamila Wolszczak i Marcin Zalewski. Arty-
ści zastanowią się nad tematem zwątpienia 
w lokalność, spróbują spojrzeć na społeczną 
zmianę z lotu ptaka i zbudować taki rodzaj 
tymczasowej relacji ze społecznościami, 
która pozwoli zabrać je w podróż z dala od 
lokalności i odkryć inną perspektywę. 
Na zaproszenie Generatora Malta, z inicja-
tywy Krzysztofa Łukomskiego, powstanie 
interdyscyplinarny kolektyw twórczy, skła-
dający się z przedstawicieli dwóch grup 
artystyczno-aktywistycznych: Team.work 
i Intervalo-Escola. Będą tworzyć i prowoko-
wać sytuacje, wydarzenia, rozmowy, obiekty 
wokół tematu zwątpienia – tym razem po-
święconemu placowi Wolności i jego użyt-
kownikom. Zainicjują tam różne zdarzenia 
tworzone na podstawie rozmaitych kontek-
stów, specyfiki sytuacji, interakcji.

The residents of three neighbourhoods will 
be invited to work with the Generator resi-
dent artists: Adam Martyniak, Michał Mio-
duszewski, Arek Pasożyt, Karolina Włodek, 
Kamila Wolszczak and Marcin Zalewski, who 
deliver socially-involved projects on a regular 
basis. The artists will reflect on doubting 
localness, look at social change from a bird’s 
eye view and build a temporary rapport with 
the communities that will allow them to go 
on a journey beyond the local to discover 
a different perspective.

At the invitation of Generator Malta and on 
the initiative of Krzysztof Łukomski, an inter-
disciplinary creative collective will emerge 
consisting of members of two activist art 
groups: Team.work and Intervalo-Escola. 
They will create and provoke situations, 
events, discussions and objects around 
the topic of doubt with a focus on Liberty 
Square and its users, based on various con-
texts, settings and interactions.



Generator Malta zyska brzmienie dzięki 
wielkoformatowej instalacji dźwiękowej, 
która stanie na placu Wolności na koniec 
serii interdyscyplinarnych warsztatów. 
Projektanci ze School of Form wraz z kom-
pozytorami z Akademii Muzycznej oraz we 
współpracy z architektką Jolą Starzak i kom-
pozytorem Rafałem Zapałą przeanalizują 
otoczenie akustyczne, potencjały dźwięko-
we i kontekst społeczny przestrzeni  
Generatora, aby stworzyć Brzmienie  
Wolności. Młodzi projektanci staną także 
przed próbą wykorzystania mediów w prze-
strzeni publicznej. Generator Malta stanie 
się platformą prezentacji kampanii społecz-
nej dotyczącej mieszkalnictwa socjalnego 
i problemów lokatorskich, powstałej pod-
czas warsztatów z Jaśminą Wójcik.

The Generator Malta soundscape will be 
provided by a large-scale sound installation 
that will appear on Liberty Square at the 
end of a series of interdisciplinary work-
shops. Designers from the School of Form 
and composers from the Academy of Music, 
in cooperation with architect Jola Starzak 
and composer Rafał Zapała, will analyse the 
acoustic surroundings, sonic potentials and 
the social context of the Generator venue to 
create the Sound of Liberty. Moreover, the 
young designers will be faced with the chal-
lenge of using media in public space. Gen-
erator Malta will also become a presenta-
tion platform for a social campaign on public 
housing and tenant issues, to be developed 
during a workshop with Jaśmina Wójcik.



Generator Malta
MACIEJ ZAKRZEWSKI



Plac Wolności już po raz szósty zamienimy w miejsce 
przyjazne dla wszystkich. Znów pojawią się tam drzewa, 
ogromne poduchy i wielofunkcyjne meble miejskie służące 
do wypoczynku i spotkań. Oglądając przedstawienia i filmy, 
debatując w trakcie Forum, wsłuchując się w osobiste 
historie prelegentów, tańcząc na koncertach czy po prostu 
przebywając na placu, będziemy negocjować własną obec-
ność wśród innych. Jak mówi Jan Lauwers z Needcompany: 

„Wartość ma tylko to, czym chcemy się dzielić”.

For the sixth time, we will transform Liberty Square into 
a place that is welcoming to all. Once again, there will be trees, 
gigantic cushions and versatile city furniture for resting and for 
meeting others. As we watch the performances and films, de-
bate at the Forum and listen to the speakers’ personal stories, 
as we dance at the concerts or simply visit the square, we will 
negotiate our own presence among other people. Jan Lauwers  
of Needcompany points out: “Anything we do not want to 
share is completely worthless”.

PLAC WOLNOŚCI /
LIBERTY SQUARE



Fundacja Malta / 
Malta Foundation
ul. Ratajczaka 44 
61-728 Poznań 
+48 616 231 866  
office@malta-festival.pl 

rzecznik@malta-festival.pl 

bilety w sprzedaży od 15 maja / 
tickets on sale from 15th of May

malta-festival.pl 
facebook.com/maltafestivalpoznan
instagram.com/maltafestivalpoznan
youtube.com/Maltafestival

BIURO FESTIWALOWE / 
FESTIVAL OFFICE

KONTAKT Z MEDIAMI / 
CONTACT WITH THE MEDIA

BILETY / 
TICKETS




