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Republika Malta
Wstęp

Tegoroczna identyfikacja Malta Festival Poznań jest złożona 
z pięciu haseł: My, Naród; My, Bałkany; My, Wschód; 
My, Europa; My, Inni. Można je odczytywać na dwa sposoby. 
Pierwszy podkreśla jedność i jednorodność przywołanego 
podmiotu, drugi, przeciwnie, zestawia dwa podmioty 
i sugeruje ich biegunowość. Pierwszy generalizuje, drugi 
– arbitralnie wyznacza granice. Zarówno filozofia, jak 
i doświadczenie dowodzą, że nie tylko obie te praktyki się 
nie sprawdzają, lecz także że są niebezpieczne. Dlatego 
jawnie je przekreślamy. 

Przekreślenie nie oznacza, że słowa tworzące hasła są 
nieważne. Domagają się jednak nowej definicji. „My, Naród”,
słowa wypowiedziane przez Lecha Wałęsę 15 listopada 
1989 r. w amerykańskim Kongresie, nawiązywały bezpo-
średnio do pierwszych słów konstytucji USA, a szerzej 
– do idei demokratycznego społeczeństwa, w którym liczy 
się głos każdego członka wspólnoty; do idei poszanowa-
nia złożoności, wewnętrznej różnorodności wspólnoty, 
z którą się identyfikujemy.

Dziś, 28 lat później, historia nadpisała do tych słów nowe 
treści. We współczesnej Polsce coraz rzadziej słyszymy 
o kreatywnej i aktywnej roli społeczeństwa obywatel-
skiego. Coraz częściej za to o narodowej dumie, reli-
gijno-etnicznej identyfikacji, nieokreślonej wspólnocie, 
którą ma definiować zestaw jasno określonych przeko-
nań i wartości wykluczających poszanowanie dla plura-
lizmu postaw i poglądów. Dlatego tegoroczny Festiwal 
skupiony na temacie Bałkanów wnikliwie przygląda się 
Europie, Polsce i nam samym – zebranym w mikrow-
spólnotach. Ten ósmy już Idiom jest znów zwierciadłem, 
w którym możemy dostrzec własne sprawy, skonfronto-
wać się z nimi. 

Konfrontacja z tym, co trudne i niewygodne, zdolność do 
autorefleksji są szczególnie ważne w teraźniejszej rzeczy-
wistości ogarniętej nawrotem idei izolujących i segre-
gujących ludzi: faszyzmu i nacjonalizmu. Towarzyszy im 
przemoc – dyskursywna, symboliczna, a także ta jak 
najbardziej realna, która staje się normą w życiu publicz-
nym. Jedno się nie zmienia. Malta, ta artystyczna wyspa, 
którą powołaliśmy do życia 27 lat temu, jest wciąż miej-
scem wolności i różnorodności. Mam nadzieję, że jej tego-
roczna edycja będzie okazją do twórczego spotkania tych 
wszystkich, którzy chcą dostrzec rzeczywistość wyraźniej. 
Pozostańmy obywatelami festiwalowej Republiki! 

Michał Merczyński
dyrektor Malta Festival Poznań
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Mam nieczyste sumienie, ilekroć przekraczam 

Drawę albo Dunaj. Gdy jadę w tamtą stronę, 

czuję się tak, jakbym się zakradał. Gdy 

wracam – tak, jakbym umykał. Mam idiotyczne 

poczucie winy, jakby tamtym stronom coś się 

ode mnie należało. Tymczasem pociąga mnie 

po prostu bałkański rozkład i próbuję opisać 

to przejmujące uczucie. Ale nie należy im się 

nic. Bo w końcu jednak trzeba mieć trochę 

nekrofilii we krwi, by puścić z dymem kawał 

własnego półwyspu. Coś było na rzeczy 

z tym całopaleniem kraju. Przecież nikt nie był 

tutaj takim idiotą, by sądzić, że wygra. Jakaś 

bezinteresowność tkwiła w tej rzezi. Jakaś 

sztuka dla sztuki. Europa się przyglądała, a oni 

mówili: „Patrzcie, tak to się robi. Przypomnijcie 

sobie, bo powoli już chyba zapominacie. Tak się 

to robi”. To jest memento i za to powinniśmy być 

im wdzięczni. Znalazł się ktoś, kto przypomniał 

stare umiejętności.
Andrzej Stasiuk, Dziennik pisany później, 
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, s. 106/107

Mosty mury

Metaforą Bałkanów jest most. Najsłynniejszy jest ten 
kamienny na rzece Neretwa w bośniackim Mostarze, 
jedno z najpiękniejszych osiągnięć bałkańskiej archi-
tektury. Zbudowany przez Osmanów w XVI wieku stał 
się w ciągu czterech stuleci symbolem koegzystencji 
muzułmanów, katolików i prawosławnych chrześcijan. 
Przetrwał do 1993 r., kiedy w symbolicznym geście znisz-
czyła go chorwacka armia. Bałkany to bowiem nie tylko 
leżący w cieniu Orientu, barwny i nieco archaiczny zakątek 
Europy, lecz także teren krwawych wojen, otwierających 
i zamykających wiek XX. W latach 1912-1913 wielonaro-
dowy ruch wyzwoleńczy przeciwko Turkom przekształcił 
się tu w wojnę o podział terytoriów odebranych Impe-
rium Osmańskiemu. Niemal 80 lat później, w 1991 r., 
rozpad Jugosławii znów doprowadził do okrutnych 
wojen o podział bałkańskich ziem. Przekaz Chorwatów 
burzących most w Mostarze był wówczas jasny – nie ma 
jedności na Bałkanach. 

Zresztą samo określenie „Bałkany”, choć odnoszące się 
do obszaru geograficznego, ziem na terenie Półwyspu 
Bałkańskiego, budzi kontrowersje. Dla mieszkańców 
Albanii, Bułgarii, Rumunii i dawnej Jugosławii (Serbii, 
Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Mace-
donii, Słowenii) jest to określenie zbyt ujednolicające, 
niwelujące różnice kulturowe, polityczne (np. członkowie 
UE i państwa do niej aspirujące) i religijne między tymi 
krajami. Ma wręcz wydźwięk pejoratywny. Tym bardziej 
że słowo „bałkanizacja” weszło do wielu języków euro-
pejskich (w wyniku wydarzeń z początku XX wieku) jako 
synonim narodowego rozdrobnienia i samobójczej wojny, 
co przyczyniło się do ostatecznego przypisania Bałka-
nom wartości negatywnych. Podobnie nacechowane 
było określenie „Europa Wschodnia”, które powstało 

Bałkańskie Powidoki
o programie Malta Festival Poznań 2017 
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w XVIII wieku, gdy centrum oświeceniowej Europy prze-
niosło się na północ (a dotychczasowy podział wzdłuż 
osi Północ – Południe przestał być aktualny) i Zachód 
potrzebował nowego Innego, by móc wytworzyć własną, 
pozytywną tożsamość. Linia podziału my – inni została 
zatem wytyczona wcześnie, tworząc proste opozycje: 
cywilizacja – barbarzyństwo, nowoczesność – tradycja, 
czystość – brud, postęp – mrok, miasto – wieś, racjo-
nalizm – zabobon, a następnie: modernizacja – zaco-
fanie, kapitalizm – komunizm. Dla wielu ta negatywna 
inność Bałkanów, identyfikowana ogólnie z zacofanym, 
irracjonalnym Wschodem, wciąż dostarcza satysfakcjo-
nujących wyjaśnień dla przenikających ten region skraj-
ności i wybuchających w nim konfliktów. Także w Polsce, 
która sama długo była identyfikowana ze Wschodem 
(dlatego polscy pisarze i politycy na przełomie lat 80. 
i 90. walczyli o upowszechnienie nowego określenia 
– „Europa Środkowa”), pierwiastki osmańskie tłuma-
czą bałkańskie skrajności. Czy tragedie tego regionu są 
jednak tak dalekie od naszych, polskich? Konflikty na tle 
etnicznym i religijnym to nie tylko stereotypowa specy-
fika Bałkanów. Pogrom kielecki, Jedwabne, Wołyń, anty-
semicka propaganda, która w 1968 roku doprowadziła 
do opuszczenia kraju przez tysiące polskich obywa-
teli pochodzenia żydowskiego. Historie te różni skala 
i kontekst, ale trudno nie zauważyć bliskiego pokrewień-
stwa w powracających mechanizmach sąsiedzkiej prze-
mocy, segregacji i nienawiści. 

Bałkańskie widma

Stereotypy upraszczają, ale odkrywają też jakąś prawdę 
– nie o tym, jak jest, ale o tym, jak myślimy, że jest. We 
współczesnej hipermedialnej rzeczywistości łatwo uwie-
rzyć, że za pomocą technologii można poznać wszystko, 
nie angażując w ten proces ani własnego ciała, ani 
nadmiernej uwagi. Treści pchają się do naszych oczu 
same. Istnieją w sposób widmowy. Raczej zdają się być, 
niż są. Obecność Bałkanów w naszej świadomości jest 
podobnie dwuznaczna – to obraz częściowo doświad-
czony i częściowo wyobrażony, żywy i wykreowany, 
konkretny i wirtualny, istniejący i nieistniejący.

Wielu z nas – widzów Malty i telewidzów programów 
informacyjnych – pamięta całkiem dobrze wojnę, która 
toczyła się nieco ponad 1000 km od południowych granic 
Polski w latach 90., gdy swoją uwagę koncentrowaliśmy 
głównie na świeżo odzyskanej wolności i możliwościach 
ekonomicznego awansu. Był to pierwszy konflikt zbrojny 
na taką skalę w Europie po II wojnie światowej. Po raz 
pierwszy też bombardowania, cierpienie cywilów i relacje 
z linii frontu transmitowano na żywo, czyniąc je częścią 
codziennego życia ludzi niezwiązanych bezpośrednio 
z tą historią. Sceny okrucieństwa przeplatały się z pięk-
nymi krajobrazami Serbii, Bośni i Chorwacji. Te z kolei były 
przerywane zbliżeniami kamery na pewne siebie twarze 
generałów, wojennych dowódców, polityków. Nauczyli-
śmy się nawet wymawiać ich nazwiska: Radovan Karadžić, 
Ratko Mladić, Slobodan Milošević. Wojna wydawała się 
czymś nieprawdopodobnym, ale mimo to jak najbar-
dziej realnym. Czy mogło być inaczej, skoro na Bałkany 
wysyłaliśmy konwoje z pomocą humanitarną, a Tadeusz 
Mazowiecki – pierwszy niekomunistyczny premier w tej 
części Europy – pełnił funkcję specjalnego sprawoz-
dawcy Komisji Praw Człowieka ONZ (z której zrezygno-
wał w 1995 roku, po masakrze w Srebrenicy)? 

Na widmową substancję Bałkanów składa się zatem 
konglomerat obrazów, które pojawiły się w głównych 
europejskich mediach, by za chwilę zniknąć, zbiór skoja-
rzeń, klisz, uprzedzeń, plotek, natrętnie powracających 
pocztówkowych widoków, a także silnych emocji – fascy-
nacji i braterstwa, współczucia, zgrozy i pogardy.

Platforma wiedzy 

Idiom „Platforma Bałkany” nie ma jednak na celu ani kultu-
rowego ujednolicenia tego regionu, ani sprowadzenia go 
do roli obserwowanego z ciekawością lub niepokojem 
obcego terytorium. Założenie jest inne. Przede wszystkim 
nie mówimy o stabilnym obrazie, nawet jeśli byłby – jak 
lubimy to nazywać – „wielokulturową mozaiką”, której 
warto się przyjrzeć, bo rzuca światło na całą Europę 
Środkowo-Wschodnią: na jej świadomość przygodności 
istnienia, rozdarcia tożsamościowego, poczucia niepew-
ności, na wspólne dziedzictwo socjalizmu, powidoki wojny 
i niedoskonałą implementację kapitalizmu. Nie ma takiego 
obrazu, który by wyczerpał sprawę, był wystarczająco 
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obszerny, obiektywny, stabilny, jednoznaczny i sprawie-
dliwy. Obraz jest stale negocjowany. Dlatego podczas 
Malta Festival Poznań 2017 zamiast do fotograficznej 
ciemni, w której wywołujemy już zrobione, gotowe zdjęcia, 
zapraszamy na mobilną platformę – „Platformę Bałkany”. 

Opowiadamy się w ten sposób nie tylko przeciwko 
upraszczającej wizji tej części Europy, ale przede wszyst-
kim za ujawnianiem względności wszelkich widoków 
i doświadczeń. Dlatego nadrzędną ideą tegorocznego 
Idiomu jest dostrzeżenie umowności ukrytej w systemach 
często kuszących korzyściami utopijnych, wspólnotowych 
rozwiązań. Niezależnie od tego, czy mowa o globalnym 
kapitale, Jugosławii pod rządami Tito, polityce Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych czy aparacie państwa, które 
– jak chcą twórcy pokazywanego na Malcie spektaklu 
The Republic of Slovenia – reżyseruje nasze życie, funkcjo-
nujemy w konstelacjach sztucznych ustaleń. To właśnie 
podstawowe rozpoznanie „Platformy Bałkany”. 

Jaką rolę w tym rozpoznawaniu może odegrać sztuka? 
Czy nie mamy dość informacji, obrazów, porad, jaki powi-
nien być świat? Co sztuka może wnieść w narastające 
poczucie chaosu? W kontekście tegorocznego Idiomu 
twórczość artystyczna to nie tylko estetyka, lecz także 
działalność wytwarzająca wiedzę. Rozumiemy ją jako 
szczególną aktywność, która powołując do życia sztuczne 
światy (na scenie, na ekranie, w galerii, na uniwersytecie 
czy w przestrzeni publicznej), proponuje nowe metody 
opisu i krytycznej konfrontacji z rzeczywistością. Program 
Idiomu „Platforma Bałkany” jest zatem generatorem reflek-
sji o zmieniającym się świecie; świecie, na który historia 
tego regionu rzuca dziś szczególne światło.

To tym światem, tu i teraz, zajmują się zaproszeni do 
Poznania twórcy, intelektualiści, badacze. Nie ograni-
czają się oni do kanonicznych gatunkowych form. Tworzą 
instalacje performatywne, spektakle przypominające 
rekonstrukcję politycznych faktów, awangardowe filmy, 
obiekty. Poszerzają w ten sposób terytorium zmagania 
się z tematami takimi, jak kapitalizm zderzony z dziedzic-
twem socjalizmu, popkultura jako soft power nacjonali-
zmu, neoliberalna przemoc, współczesne obozy koncen-
tracyjne, handel bronią i korupcja. 

Bałkany są bliskie i dalekie, swojskie i obce, zrozumiałe 
i ekstrawaganckie, uwznioślone i poniżone. Chcemy, 
by tegoroczny Idiom stworzył przestrzeń namysłu nad 
tym, jakie strategie emancypacji możemy praktykować 
w Europie, która doświadczyła wojen, pokoju, fascynacji 
kapitalizmem, a obecnie zmaga się z powrotem groźnych 
nacjonalistycznych i faszystowskich idei. Żyjemy dziś 
w świecie, w którym trzeba bronić się przed nienawiścią, 
paranoją, polityczną i kościelną hipokryzją, w świecie 
coraz bardziej zdominowanym przez wrogość i budo-
wanie murów, w którym idea europejskości, a co za 
tym idzie – leżące u jej podstaw wartości przeżywają 
kryzys. Doświadczenie mieszkańców Bałkanów nabiera 
w tym kontekście szczególnego wyrazu. Ich historia ukazuje 
konsekwencje ideologicznych dążeń do czystości etnicz-
nej i religijnej, zamykania się w obrębie homogenicznych 
państw narodowych, a tym samym staje się wciąż żywym 
ostrzeżeniem, bo wpisanym w pamięć i ciało wielu żyjących. 

Dorota Semenowicz, Kasia Tórz
dział programowy Malta Festival Poznań
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Zanim przedstawimy koncepcję tegorocznego Idiomu 
Malta Festival Poznań, niezwykle ważne jest, aby bliżej 
przyjrzeć się okolicznościom, kontekstom i konkretnej 
chwili, w której program wspomnianej imprezy powstaje. 

Festiwal odbędzie się w Poznaniu, w Polsce. Podczas 
ostatnich wyborów parlamentarnych zwycięstwo odnio-
sła tu prawica, i to tak przekonująco, że żadnej z partii 
lewicowych nie udało się przekroczyć progu wybor-
czego i wejść do parlamentu. Na mocy wyboru części 
swoich obywateli Polska stała się jednym z fundamentów 
nowego prawicowego populizmu w Europie. I zawład-
nęła nią absurdalna prawicowa histeria skierowana prze-
ciw uchodźcom, chociaż praktycznie ich tutaj nie ma. 
Mówi się, że historia tego kraju  jest symbolem walki 
z opresją, a dziś rządzi nim władza, której odznaczenia 
i nagrody odrzuca się z pobudek moralnych i etycznych. 

Przygotowujemy program Festiwalu w momencie, 
w którym prześladowania artystów oraz różnorodne 
formy politycznej i religijnej cenzury należą do porządku 
dziennego i są niczym innym jak tylko poważnymi próbami 
ograniczenia wolności słowa i wypowiedzi artystycznej.

W kraju, w którym Kościół katolicki protestuje przeciwko 
użyciu „swoich” symboli w działaniach artystycznych, 
ale milczy, gdy w imię tych samych symboli neonaziści 
organizują prześladowania niekatolików i cudzoziemców 
lub gdy pod krzyżem podnosi się ręce w faszystowskim 
geście pozdrowienia albo maszeruje w mundurach do 
złudzenia stylizowanych na te hitlerowskie z II wojny 
światowej. W momencie, w którym ulicami Warszawy, 
stolicy Polski – miasta, które przecież już raz było 
zrównane z ziemią w imię innej nazistowskiej ideologii 
– maszerują prawicowi ekstremiści. W kraju, w którym 

na taką sytuację żaden z tutejszych polityków ostatecz-
nie nie reaguje; reaguje zaś na sztukę, którą tworzymy, 
i otwarcie namawia do linczu na artystach.   

Przygotowujemy program Festiwalu, wobec którego 
polski minister kultury publicznie manifestuje jednocze-
śnie swoją sympatię i niechęć, komentuje działania arty-
stów i decyduje o budżecie na podstawie osobistych 
preferencji, nie bierze przy tym pod uwagę jakości ani 
kryteriów artystycznych. Z drugiej strony Ministerstwo 
oficjalnie promuje i wspiera finansowo „dziwaczne” insty-
tucje i pomniki nacjonalizmu. To, co narodowe, trady-
cyjne, wsteczne, staje się pożądane i wypiera przy tym 
wszystko to, co kojarzy się z tym, co kosmopolityczne 
i progresywne. 

Otrzymaliśmy zadanie, aby w tym kontekście przygo-
tować i przedstawić program o Bałkanach. Przestrzeni, 
która tradycyjnie jest postrzegana jako ta „inna”, „nie 
nasza”, „niebezpieczna”. W oficjalnym dyskursie oznacza 
wszystko to, co z dzisiejszej polskiej rzeczywistości poli-
tycznej próbuje się wyeliminować.

W związku z opisaną sytuacją polityczną, która silnie 
wpływa nie tylko na nasze artystyczne wybory, lecz także 
przecież bezpośrednio na ekonomiczne możliwości 
Festiwalu, tegoroczny jego Idiom nazwaliśmy Platformą 
Bałkany. Platforma oznacza tu jednocześnie abstrakcyjne 
miejsce spotkań idei i rzeczywiste miejsce spotkań ludzi. 

Naszym celem nie jest przedstawienie pewnej rzeczywi-
stej geopolitycznej przestrzeni i charakterystycznej dla niej 
produkcji kulturalnej. Wybrani artyści, ich przedstawienia 
czy wizualne projekty mają pokazać Bałkany jako pewien 
dyskursywny konstrukt. Podobnie jak każdy inny podlega 

Tekst Kuratorski
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on zarówno rozmaitym zastosowaniom, jak i nadużyciom, 
a ostatecznie negatywnej lub pozytywnej stereotypizacji. 
Przedstawiamy, wyobrażamy i przeżywamy go jednak 
nieco inaczej. Jako nieistniejącą, nie-narodową prze-
strzeń, która jest konstruowana w momencie spotkania 
i istnieje tylko wtedy, kiedy w niej współuczestniczymy. 
W tak zarysowanym koncepcie Bałkany mają potencjał 
stania się platformą – miejscem, w ramach którego przez 
10 dni Festiwalu będzie możliwa wymiana doświadczeń 
i wiedzy.

Celem naszych kuratorskich wyborów jest nie tyle 
prezentacja sztuki, ile raczej wytworzenie specyficznej 
wiedzy, wskazanie artystycznych środków i strategii, 
które są potężnym narzędziem krytycznym do komento-
wania aktualnej społecznej i politycznej rzeczywistości. 
Dlatego tegoroczny program Idiomu nie jest tradycyjnie 
teatralny, tegoroczną edycję zaprojektowaliśmy inaczej. 
W większym stopniu składają się na niego artystyczne 
projekty, wykłady, rozmowy i spotkania z teoretykami. 
Wszystkie one u swoich podstaw są aktywistyczne 
i dyskursywne. 

Pozostaje pytanie: czy w ramach zaproponowanego przez 
nas programu odnajdziecie ślady swoich wyobrażeń na 
temat Bałkanów? Nie, bo nie będzie w nim spodziewa-
nego obrazu. Reprodukcję stereotypów na temat tego 
zakątka Europy postrzegamy jako niebezpieczną, podob-
nie jak i narodowe polityki, które w ramach tej właśnie 
przestrzeni na początku lat 90. zeszłego wieku doprowa-
dziły do krwawych wojen. A dzisiaj, jak się wydaje, stają 
się aktualne i w innych miejscach.

Oliver Frljić, Goran Injac
Poznań 2017 
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Oliver Frljić urodził się w 1976 r. w Travniku na terenie dzisiej-
szej Bośni i Hercegowiny. Jego matka jest pochodzenia serb-
skiego, ojciec – chorwackiego. Rodzina po rozpadzie Jugosławii 
zamieszkała w Chorwacji. Frljić studiował filozofię i religio-
znawstwo, a następnie reżyserię teatralną na Akademii Sztuk 
Dramatycznych w Zagrzebiu. W latach 2014–2016 był dyrek-
torem Teatru Narodowego w Rijece, ze stanowiska zrezygno-
wał w proteście przeciwko państwowej polityce historyczno-
-kulturalnej. W swoich spektaklach zajmuje się zaniedbanymi 
obszarami pamięci historycznej Bałkanów, porusza tematy 
nacjonalistycznych i religijnych fanatyzmów, zbiorowych 
i rodzinnych traum, splątanych genealogii, nienawiści. Reżyser 
jest przedstawicielem teatru krytycznego, jak sam mówi – poli-
tycznego. Zderzając z sobą różne języki estetyczne, porusza 
się na pograniczu prowokacji i ironii, odważnie reinterpretuje 
klasyczne teksty europejskiego teatru, ujawnia niewygodne 
tematy i czyni teatr miejscem konfliktu, zmuszającym widza do 
konfrontacji z własnymi oczekiwaniami i rewizji stereotypów 
kształtujących jego myślenie. Frljić często krytykuje także samą 
instytucję teatru (nie pomijając siebie jako jej przedstawiciela 
i beneficjenta) i dostrzega ograniczenia, które system nakłada 
na metody pracy i podejmowane przez twórców tematy.

Oliver Frljić jest autorem wielu nagradzanych spektakli, reali-
zowanych w niemal wszystkich krajach byłej Jugosławii, a także 
w Niemczech czy Austrii (w Monachium, Berlinie, Düsseldorfie 
i Graz), pokazywanych na takich festiwalach, jak Mess w Saraje-
wie, BITEF w Belgradzie, Dubrovnik Summer Festival, EX Ponto 
w Lublanie, Wiener Festwochen. W Polsce prezentował swoje 
prace wielokrotnie na festiwalach: Kontakt w Toruniu, Dialog 
we Wrocławiu, Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy. Z polskimi 
aktorami pracował dwukrotnie: w Narodowym Starym Teatrze 
w 2013 r. (premiera została odwołana przez dyrektora teatru 
Jana Klatę) i w Teatrze Powszechnym w Warszawie, w którym 
w 2017 r. wystawił spektakl Klątwa inspirowany dramatem 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Kuratorzy Malta Festival Poznań 2017
Duet kuratorski Oliver Frljić i Goran Injac

Goran Injac urodził się w 1973 r. w Nowym 
Sadzie w Serbii. Podkreśla, że ten fakt określił go 
na zawsze, dorastał bowiem otoczony 20 różnymi 
narodowościami i 10 oficjalnymi językami. Studio-
wał historię sztuki na Uniwersytecie w Belgra-
dzie oraz lingwistykę i literaturę porównawczą 
na Uniwersytecie w Nowym Sadzie. Odbył także 
podyplomowe studia na kilku europejskich uniwer-
sytetach: w Anglii, Norwegii i Austrii.

Goran Injac jest dramaturgiem, kuratorem, wykła-
dowcą i badaczem (autorem artykułów publiko-
wanych w Polsce, Serbii i Słowenii), od 2014 r. 
dyrektorem do spraw artystycznych w teatrze 
Mladinsko w Lublanie. Jest współtwórcą i kura-
torem East European Performing Arts Platform 
(EEPAP). Z Oliverem Frljiciem współpracował jako 
dramaturg przy jego polskich i słoweńskich spek-
taklach: Nie-Boska komedia. Szczątki, Nie-Boska 
komedia. Powidok, The Ristić Complex, Medea oraz 
Klątwa.
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GORAN INJAC 

o początkach współpracy z Oliverem Frljiciem: 

Z Oliverem poznaliśmy się w Polsce na festiwalu Dialog, na którym 
w 2010 r. pokazywał spektakl Przeklęty niech będzie zdrajca swej 
ojczyzny. To był pierwszy przyjazd Olivera do Polski. W tym czasie 

przegotowywałem dla magazynu „Dwutygodnik.com” różne materiały 
i chciałem wyjaśnić konteksty tego przedstawienia, sprawić, by 

stało się bardziej zrozumiałe dla polskich widzów. Zaczęliśmy 
rozmawiać i pozostaliśmy w kontakcie. Spotkaliśmy się już na polu 

artystycznym, przygotowując Nie-Boską komedię w Narodowym 
Starym Teatrze w Krakowie. Byłem dramaturgiem tego przedstawienia 

i pracowałem w dyrekcji Starego Teatru. Zajmowałem się projektami 
międzynarodowymi i programem dodatkowym. Oliver był pierwszym 

zagranicznym reżyserem, którego zaprosiliśmy jako nowy zespół. 
Niestety, spektakl nigdy nie powstał. Próby zostały w brutalny sposób 

przerwane, spektakl – odwołany. Jednak wywołał bardzo duży społeczny 
odzew. Uważam, że jego premiera w pewnym sensie się odbyła. Bardzo 

dużo powiedziała i o tym miejscu, i o samej Polsce.
Goran Injac, materiały Malta Festival Poznań 
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Platforma Bałkany
Idiom

THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Slovensko Mladinsko Gledališče

17-18.06., 19:00 (1h 40’) 

MTP hala 1

Spektakl zamówiły w 2016 r. Maska Ljubljana i Slovensko 
Mladinsko Gledališče z okazji 60-lecia istnienia teatru 
i 25-lecia uzyskania przez Słowenię niepodległości. 
Opowiada o tych fragmentach najnowszej historii, 
którymi trudno się szczycić – o zaangażowaniu Słowenii 
w nielegalny handel bronią i korupcji polityków, którzy 
siedzą przy okrągłym stole, bawiąc się bronią i ludzkimi 
losami. Autorzy projektu chcą pozostać anonimowi, 
ponieważ w jego kontekście najbardziej liczy się idea, 
a nie wizerunek twórców.

350 JANEZ JANŠA BOTTLES
Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša 

19-21.06., 14:00 (6h) 

Inkubator Kultury Pireus

Popowy ready made. Artyści wykorzystują oferowaną 
przez The Coca-Cola Company możliwość personali-
zacji i zastępują oficjalną nazwę produktu nazwą „Janez 
Janša” – imieniem i nazwiskiem czterech osób publicz-
nych (trzech artystów i znanego słoweńskiego polityka). 
Co odróżnia dzieło sztuki od przedmiotu codziennego 
użytku? Czy butelki są konceptualnym przekazem, 
wyrazem bezwstydnego samouwielbienia, czy aktem 
politycznej propagandy? Czy coca-cola smakowałaby 
inaczej, gdyby nazywała się Janez Janša?

SANS SOUCI: 
FOUR FACES OF OMARSKA
Milica Tomić

21-23.06., 14:00 (6h) 

Galeria Art Stations

Omarska to położony w serbskiej części Bośni i Herce-
gowiny kompleks przemysłowy. Na początku wojny na 
Bałkanach w latach 90. siły bośniackich Serbów prze-
kształciły to miejsce w obóz koncentracyjny. W 2004 r. 
większościowym właścicielem kopalni został transnaro-
dowy koncern ArcelorMittal, który współpracuje z lokal-
nymi nacjonalistycznymi władzami w celu „normaliza-
cji” teraźniejszości. Globalny kapitał przykrywa miejsca 
traumy, czyniąc je niewidzialnymi i nieistotnymi. 

THE CONTAINER
Milica Tomić

21-23.06., 14:00 (6h)

Galeria Art Stations

W 2001 r. w Północnym Afganistanie tysiące talibańskich 
bojowników umieszczono w kontenerach. Byli w nich 
trzymani bez jedzenia i wody. Kiedy zaczęli błagać o tlen, 
współpracujący z Armią Stanów Zjednoczonych żołnie-
rze Northern Alliance otworzyli do kontenerów ogień, 
„aby zrobić otwory, przez które do środka mogło dostać 
się powietrze”. Artystka adaptuje projekt do miejsc, 
w których jest pokazywany, ukazując lokalne struktury 
władzy wojskowej, gospodarczej i politycznej oraz ich 
udział w globalnej polityce wojny z terroryzmem.
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CHAUVINISM SCANNER
God’s Entertainment

22-24.06., 14:00 (5h) 

plac Wolności 

Wiedeński kolektyw sprawdza, do jakiego stopnia 
ulegamy szowinistycznym i ksenofobicznym myślom. 
Poziom naszych uprzedzeń bada za pomocą specjalnych 
urządzeń, takich jak Foreigner Scanner i Personal 
Indicator. Projekt działa jak krzywe zwierciadło, dające 
wgląd w głęboko skrywane lęki, obawy i uprzedzenia 
wobec „obcych” – migrantów, uchodźców i grup, 
które stanowią w społeczeństwie mniejszość. Test na 
szowinizm trwa 20 minut i odbywa się w sesjach 1 na 1. 

TURBOFOLK
Oliver Frljić

23-24.06., 20:00 (1h 15’) 

Aula Artis

Turbofolk to styl muzyczny, który powstał w latach 80. 
XX wieku w krajach byłej Jugosławii. Jest mieszanką 
muzyki ludowej, dance i wpływów orientalnych. Swoją 
największą popularność zyskał w latach 90., w czasie 
wojny na Bałkanach, kiedy był nośnikiem idei nacjona-
listycznych. Twórcy spektaklu pytają, skąd wzięła się 
fascynacja tą muzyką i dlaczego wciąż tak dużo osób 
się nią inspiruje? Czy renesans turbofolku jest znakiem 
duchowego upadku? Jak w kulturze masowej splata się 
kicz i przemoc? 

CRITICAL PRACTICE. 
MADE IN YUGOSLAVIA

Critical Practice. Made in Yugoslavia to wieloletni program 
mentorski nastawiony na stymulowanie refleksji na temat 
współczesnych sztuk performatywnych i umożliwianie im 
dotarcia do szerszej publiczności.

Program jest tworzony przez Nomad Dance Academy, 
a prowadzi go Station Service for contemporary dance 
(Belgrad) i Lokomotiva Center for New Initiatives in Arts 
and Culture (Skopje) w ramach projektu Life Long Burning.

Celem Critical Practice jest wspieranie zawodowego 
rozwoju krytyków, teoretyków, dramaturgów – osób 
opisujących i komentujących działania powstające w polu 
współczesnych sztuk performatywnych, pogłębianie 
krytycznej refleksji na temat tych działań i upowszech-
nianie jej szerszej publiczności. Uczestnicy programu 
biorą  udział w seminariach, warsztatach, konferen-
cjach, wystawach. Pracują indywidualnie i w grupach. 
Program dotyczy głównie (ale nie wyłącznie) regionu 
byłej Jugosławii, czerpie zatem z działań i osiągnięć 
już istniejących platform skupionych wokół czasopism 
„TkH”  (Belgrad),  „Maska” (Lublana) i  „Frakcija”  (Zagrzeb), 
a także Nomad Dance Academy (cały region).

Wychodząc z takich założeń, ramowe obszary programu 
skupiają się na zagadnieniach, pytaniach i wiedzy wynika-
jących z teorii krytycznej, praktyki artystycznej i polityki 
kulturalnej, które – postrzegane na ogół jako odrębne 
dziedziny – spotykają się tu jako ściśle ze sobą powizane 
elementy jednego pola sztuk performatywnych. Auto-
rzy i uczestnicy Critical Practice postrzegają uprawianie 
krytyki nie tylko jako temat do zbadania czy działanie, 
które należy wykonać, ale również jako całościowe zasady 
postępowania i etykę wspólnej pracy.
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24.06., 22:00, Park im. H. Wieniawskiego

Trudno wyobrazić sobie lepsze zakończenie tego-
rocznego festiwalu, niż otwarte widowisko muzyczne 
słoweńskiej grupy Laibach. Plenerowe koncerty to 
znak rozpoznawczy Malta Festival Poznań a sam Idiom 
„Platforma Bałkany“ zachęca do przyjrzenia się naszym 
stereotypowym wyobrażeniom o narodowych wspólno-
tach oraz relacji sztuki i polityki.

Laibach lubi prowokować, a jego twórczość wymyka się 
sztywnej kategoryzacji. Każdą kolejną płytą, występem 
i wywiadem artyści wyrażają sprzeciw wobec nacjonali-
zmu i nieufność w stosunku do systemów: politycznych, 
społecznych i estetycznych. W swojej twórczości doko-
nują recyklingu symboli i motywów z historii kultury oraz 
europejskich totalitaryzmów. Ich zdaniem: „Wszystkie 
sztuki poddane są politycznej manipulacji, z wyjątkiem 
tych, które same używają języka tej manipulacji”.

Finał Malta Festival Poznań 24 czerwca będzie wydarze-
niem interdyscyplinarnym łączącym industrialne brzmie-
nie i spektakularną oprawę wizualną z klasyczną aranża-
cją orkiestrową. Polska premiera „The Sound of Music” 
zostanie przygotowana we współpracy zespołu z poznań-
ską Orkiestrą Kameralną l’Autunno pod gościnną dyrek-
cją Simona Dvoršaka. W ramach koncertu usłyszymy 
m.in. aranżację pieśni powstańczej Andrzeja Panufnika 
„Warszawskie dzieci”, militarny przebój „Tanz mit Laibach”, 
a także covery piosenek z musicalu „The Sound of Music”, 
które artyści wykonali podczas słynnej trasy koncertowej 
w Korei Północnej w 2015 r.

Laibach wykracza daleko poza wyobrażenia o kultowym 
zespole – łączy i podważa zarówno świat mainstreamo-
wego rocka, jak i awangardę.

Laibach
Inżynierowie oporu na muzyczny finał Malty

Ivan Nowak
Dziś sztuka jest przedmiotem nie tylko 

politycznej, ale także ekonomicznej 
manipulacji i zawsze istnieje jakiś system, 
przeciwko któremu należy się buntować.

Laibach i Fuga, czyli zabijanie Bacha, „Newsweek”, 

26.05.2009, http://www.newsweek.pl/kultura/

wiadomosci-kulturalne/laibach-i-fuga-czyli-

zabijanie-bacha,39802,1,1.html
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GORAN INJAC
Staraliśmy się wybrać program, który będzie 
konceptualny, jak najmniej teatralny. Bawimy 
się stereotypem, działamy w kontrze do 
oczekiwanego obrazu Bałkanów. Chcieliśmy 
uniknąć stereotypów, ale też bawić się 
samym konceptem, zadawać pytanie, co to 
tak naprawdę jest. W latach 90. powstał 
mocny dyskurs o Bałkanach jako złym miejscu, 
w którym się nie chce by, czymś odwrotnym 
od tzw. pozytywnej politycznej 
tożsamości Zachodu.  
Goran Injac, materiały Malta Festival Poznań

Dorastałem w latach 90., w okresie mocnego 
ruchu nacjonalistycznego, który zniszczył 
wcześniej mój kraj. Widziałem wszystko, 
co można zrobić w imię miłości do narodu, 
wywołało to we mnie wielki sprzeciw wobec 
tego typu idei. Świadomie wybrałem, że takie 
kategorie nie będą dla mnie 
w życiu ważne. Nie będę się identyfikował 
z pojęciem narodu, przestrzeni, nie będę 
żył tego rodzajem tożsamości. Mój obraz 
Bałkanów to ludzie, z którymi współpracuję, 
z którymi dzielę wspólne idee o sztuce i świecie, 
tworzymy razem rodzaj wspólnoty, która jest 
ponadterytorialna, ponadregionalna.
Goran Injac, materiały Malta Festival Poznań

OLIVER FRLJIĆ

Tytuł „Platforma Bałkany” może być czytany 
jako ostrzeżenie przed negatywnymi 

aspektami bałkanizacji. Nie możemy ich 
zatrzymać, ale możemy przynajmniej ostrzec 

przed nimi. Istnieje wiele podobieństw 
pomiędzy bałkańskim społeczeństwami 

a dzisiejszą Polską. Wy również macie tu 
bardzo konserwatywną partię u władzy, 

w wielu aspektach nie ma wolności, sztuka 
jest poddawana naciskom, zatem poprzez 

przywołanie fragmentów bałkańskiej 
historii, chcemy ostrzec przed możliwymi 

konsekwencjami .Jednocześnie chcielibyśmy 
pokazać, że Bałkany mogą mieć zupełnie 

odmienną twarz, że stanowią również afirmację 
wartości artystycznych. Twórczość, którą 

zaprezentujemy podczas tegorocznego 
festiwalu Malta udowodni, że Bałkany mogą 

stanowić również inkubator dla rewizji 
myślenia o społecznej, artystycznej i politycznej 

rzeczywistości, która nas otacza.
Oliver Frljić, materiały Malta Festival Poznań

Nigdy nie staram się być kimś innym niż 
jestem. Ciągle mówię o sobie i pokazuję swoją 

niemożność zrozumienia wszystkiego, co 
mnie otacza. Uważam, że zadaniem sztuki jest 

kwestionowanie norm, które narzuca nam 
społeczeństwo. Sztuka przestaje być sztuką, 

kiedy staje się zinstytucjonalizowana ponieważ 
jej zadaniem jest poszukiwanie transgresji norm 

społecznych i artystycznych.
Oliver Frljić, materiały Malta Festival Poznań
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OLIVER FRLJIĆ

Nasz program jest bardzo ryzykowny. Ma 
skłaniać do odkrywania nowych rzeczy, a nie do 
potwierdzania czegoś co już wiesz albo wydaje 
ci się, że wiesz. Było to podwójne wyzwanie, 
Goran i ja pracujemy od projektu do projektu 
jako reżyser i dramaturg, teraz jesteśmy 
kuratorami, więc to ciekawy obrót wydarzeń.
Oliver Frljić, materiały Malta Festival Poznań

Należę do tych wspólnot, które wybieram. 
A nie do tych wyznaczonych tym, że mówię 
jakimś językiem albo urodziłem się w Bośni. 
Buduję tożsamość przez swoją pracę. Jestem 
ojcem, reżyserem, osobą zmagającą się 
z depresją. Płacę podatki w Chorwacji. Nie 
poczuwam się do narodowej tożsamości, 
ale płacę je dla wspólnego dobra, 
na edukację czy opiekę zdrowotną.
Oliver Frljić, rozmowa z Witoldem Mrozkiem, Pracowniku, 

wkurz się!, „Gazeta Wyborcza” nr 40, 17 lutego 2017

JANEZ JANŠA

Imię jest tym co dajesz innym gdy się 
przedstawiasz. Wprowadza twoją postać do 

strumienia życia publicznego. Inni używają 
twojego imienia więcej niż ty sam. Kiedy 

zmieniasz swoje imię, nie zmieniasz siebie. 
Zmieniasz swój „interfejs”. To dlatego 

zmiana imienia bardziej wpływa 
na innych niż na ciebie samego. 

Janez Janša rozmowa z Régine Debatty, My Name Is Janez 

Janša, www.we-make-money-not-art.com, 9.05.2012

MILICA TOMIĆ 
Urodziłam się w Belgradzie i dużą część życia spędziłam w socjalizmie 

i w Jugosławii, dlatego wymazywanie imienia państwa, w którym przyszłam 

na świat, odbieram jako atak na moją osobistą tożsamość. Jedną rzeczą jest 

krytycyzm wobec socjalizmu, a zupełnie inną wymóg, żeby socjalizm i życie 

w pewnym państwie całkowicie usunąć z pamięci.

Milica Tomić, rozmowa z Goranem Injacem, Perspektywa inteligentnej bomby

www.dwutygodnik.com/artykul/1166-perspektywa-inteligentnej-bomby.html
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Platforma Bałkany
Rozmowy na placu Wolności

Forum to rozmowy, w których przekrojowo rozwa-
żamy główny temat Festiwalu. W tym roku maltańskie 
spotkania skupią się na relacji między historią Bałkanów 
a naszą; doświadczeniem tego regionu a współczesną 
sytuacją Polski, Europy i świata. A zatem Bałkany jako 
platforma wiedzy i refleksji o nas samych i o rzeczywisto-
ści, w której żyjemy. W Forum wezmą udział politolodzy, 
psychiatrzy, antropolodzy, pisarze, tłumacze, filozofo-
wie, dokumentaliści, literaturoznawcy, m.in.: Agnieszka 
Arnold, Joanna Tokarska-Bakir, Dorota Cirlić-Men-
tzel, Bogdan de Barbaro, Boris Buden, Przemysław 
Czapliński, Konstanty Gebert, Rafał Matyja, Adam 
Michnik, Sławomir Sierakowski, Przemysław Wiel-
gosz, Dragan Markovina.Do rozmów będą wprowa-
dzać inscenizowane czytania fragmentów wybranych 
książek. 

„KSIĄDZ PANA WINI, PAN KSIĘDZA, 
A NAM PROSTYM ZEWSZĄD NĘDZA”. 
CZYLI ROZMOWY MIĘDZY PANEM, 
WÓJTEM I PLEBANEM CIĄG DALSZY
Spotkanie z Adamem Michnikiem 
16.06, godz. 17.00

W 1995 r. ukazała się książka Między Panem a Plebanem 
– zapis rozmowy z Adamem Michnikiem i ks. Józefem 
Tischnerem. Umowni Pan i Pleban reprezentowali 
w niej głos tej części społeczeństwa, która mogła czuć 
dumę  z wywalczonej dzięki liberalnemu katolicyzmowi 
i liberalnej lewicowości niepodległości. W rozmowie 
zabrakło jednak m.in. „prostych”. Czy zmiana w najnowszej 
historii Polski polega na tym, że „prości” wreszcie przemó-
wili? A jeśli nie oni, to kim są dzisiejsi Pan i Pleban, którzy 
(znowu!) mówią za nich? Czy możliwe jest wypracowanie 
takiej koncepcji rzeczpospolitej, w której będzie więcej 
równości i więcej miejsca dla zróżnicowanych głosów? 

SPOTKANIE Z KURATORAMI IDIOMU 2017  
17.06, godz. 17.00

Rozmowa będzie okazją do opowiedzenia o kuratorskich 
i reżyserskich strategiach Olivera Frljicia i Gorana Injaca: 
ich osobistej historii zmagania się z bałkańską tożsamo-
ścią, potrzebie analizowania historii tego regionu, a także 
o kontrowersyjnych realizacjach Frljicia na polskich 
i europejskich scenach, prowokujących widzów do 
konfrontacji z tematami trudnymi i wypartymi w codzien-
nym dyskursie o przeszłości.

WSTYD I DUMA EUROPY WSCHODNIEJ 
18.06, godz. 17.00

Bałkany jako przedmurze Europy, twierdza, która broni ją 
przed wrogim wtargnięciem Azji. Skąd wzięło się prze-
świadczenie mieszkańców Bałkanów, że ich historia to 
historia cierpień i wciąż składanych Europie ofiar? Czy 
problemy bałkańskiej inteligencji można lepiej zrozu-
mieć, rozważając je w szerszej, wschodnioeuropejskiej 
perspektywie? Jak pisze Andrzej Stasiuk o Polsce: „Kimże 
byśmy byli bez Sybiru, Hitlerii i Komuny? Nikim. Jednym 
ze stu banalnych narodów z ziewającą z nudów historią”.

MIGRANT CZY UCHODŹCA?
19.06, godz. 17.00

Draginja Nadażdin, szefowa polskiego oddziału Amnesty 
International jako nastolatka została zmuszona do ucieczki 
z terenów dzisiejszej Bośni do serbskiego Belgradu. Czy 
te przeżycia wojennej młodości da się porównać z losem 
współczesnych uchodźców? Jacy uchodźcy i od kiedy 
przebywają na terenie Polski? Jak uchodźstwo wpisuje 
się w dyskurs o prawach człowieka? Dlaczego mówi się 
o różnych generacjach praw człowieka i które z nich są 
zagrożone w zmieniającym się świecie?
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WSPÓLNA LITERATURA, CZYLI JAKA?
20.06 godz. 17.00

Według Czesława Miłosza istnieje pewien ton i wrażli-
wość charakteryzująca literaturę pisaną w języku czeskim, 
polskim, węgierskim, litewskim czy serbsko-chorwac-
kim. Czy można mówić o środkowoeuropejskim sposo-
bie myślenia czy specyficznej postawie warunkowanej 
wspólnymi doświadczeniami XIX i XX wieku? Czy litera-
tura Europy Środkowo-Wschodniej jako odrębna kate-
goria istnieje? Jaką rolę refleksja nad własnym pocho-
dzeniem i biografia odgrywają w twórczości pisarzy tego 
regionu, m.in. Czesława Miłosza, Milana Kundery czy 
Dubravki Ugresić?

CZYM JEST AGRESJA?  
Spotkanie z Bogdanem de Barbaro 
21.06 godz. 17.00

Wielu specjalistów uważa, że agresja jest efektem 
ewolucji – była elementem niezbędnym do przetrwa-
nia. Jak dziś psychika radzi sobie z agresją? Jaka to 
forma pobudzenia? Dlaczego emocje zaczynają domi-
nować nad moralnością i racjonalnością? Jak indywidu-
alna agresja przekształca się w kolektywną postawę? 
O agresji opowie Bogdan de Barbaro, jeden z najbar-
dziej znanych polskich terapeutów i lekarzy psychia-
trów, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor 
wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. 

PAŃSTWO / NARÓD / OBYWATEL 
22.06, godz. 17.00 

W czasach, gdy integracja gospodarcza, finansowa, 
informacyjna wydaje się marginalizować pozycję 
państwa narodowego, kraje bałkańskie odwołują się do 
tej koncepcji w jej klasycznym, XIX-wiecznym kształcie. 
Czy jest to koncepcja przebrzmiała? Jakie inne formy 
organizacji politycznej społeczeństwa miałyby ją zastą-
pić? Czy w Polsce istnieją alternatywne dla narodowego 
mitu narracje? Czy są w stanie przebudować tożsamość 
polskiego społeczeństwa? Jakie działania obywateli 
mogłyby się do tego przyczynić? 

JAK BYĆ ŚWIADKIEM. 
PRACA DOKUMENTALISTY FILMOWEGO 
Spotkanie z Agnieszką Arnold
23.06, godz. 17.00

Historia sąsiedzkiego zabijania i wojennego okrucieństwa 
to zarówno część bałkańskiej, jak i – choć w innej skali 
– polskiej historii. W 2001 r. odbyła się premiera doku-
mentalnego filmu Agnieszki Arnold Sąsiedzi (materiały 
zebrane do filmu były inspiracją dla książki Jana Tomasza 
Grossa o tym samym tytule). Następnie powstały głośne 
filmy o żołnierzu wyklętym Romualdzie Rajsie „Burym” 
i rzezi wołyńskiej. Jak filmować świadków wydarzeń, 
które wciąż budzą silne emocje? Jak działa na nich obec-
ność kamery? 

NEOFASZYZM I JEGO GRANICE
24.06, godz. 17.00

Powojenna Europa odbudowywała się w oparciu 
o ideę antyfaszyzmu. Dzisiaj partie  skrajnie prawi-
cowe zdobywają coraz więcej zwolenników i stają 
się punktem odniesienia dla osób negujących zastany 
porządek społeczno-polityczny zarówno w Europie, 
jak i w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego antyfaszyzm 
traci swój potencjał emancypacyjny i mobilizacyjny? 
Czy przestaliśmy bać się idei, które doprowadziły do 
katastrof dwóch wojen światowych? Z drugiej strony 
– czy zasadne jest porównywanie współczesnej prawicy 
do faszystów? W  ostatnim czasie faszystą czy nazi-
stą w Stanach Zjednoczonych bywa nazywany Donald 
Trump, we Francji Marine Le Pen, na Węgrzech – Viktor 
Orbán, a jednocześnie faszystowskie jest Państwo 
Islamskie. Gdzie zatem przebiega granica? Czy„faszyza-
cja” polityki to jedynie zabieg retoryczny? Jakie miejsce 
w tej refleksji zajmuje populizm? Dlaczego tylko prawi-
cowy jest demonizowany, a nie mówi się o populizmie 
lewicowym? 
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Filmy

Želimir Žilnik
Moje pokolenie – pokolenie po II Wojnie Światowej 

– to grupa ludzi, której celem była zupełna zmiana 
systemu kinematografii, ponieważ poprzednia 

generacja miała w swoich strukturach praktyków 
dogmatyzmu. Zatem po II Wojnie Światowej system 

został natychmiast zmieniony. Przeszedł również 
wewnętrzne zmiany w 1948. Poprzednie pokolenie 

dopiero co nauczyło się stanąć samodzielnie 
na nogach, a tu znów musieli zupełnie zmienić 

zachowanie. W tamtych czasach w strukturach 
przywódczych było wiele frustracji i przemocy.  

Želimir Žilnik, rozmowa z Igorem Pop Trajkovem, 

www.kinoeye.org, 4.02.2012

PLATFORMA BAŁKANY 
PROGRAM FILMOWY

Teatralne prezentacje Idiomu uzupełnia program filmowy, 
stworzony przez kuratorów Malta Festival Poznań 2017. Na 
dziedzińcu Szkoły Baletowej przy ul. Gołębiej w Poznaniu 
zobaczymy unikatowe przykłady Jugosłowiańskiej Czarnej 
Fali – awangardowego nurtu w kinie krajów byłej Jugosławii 
w latach 60. i 70. W programie znalazły się filmy jej głównego 
przedstawiciela, serbskiego reżysera Želimira Žilnika oraz 
obrazy innych twórców tego nurtu: uznawanego za surrealistę, 
anarchistę i satyra współczesności Dušana Makavejeva; 
Aleksandra Petrovicia, Živojina Pavlovicia oraz przedstawicieli 
czeskiej szkoły filmowej w Jugosławii Rajko Grlicia i Gorana 
Markovicia. Program zamyka film Planeta Sarajewo Šahina Šišicia 
z 1994 r., obraz uznawany za arcydzieło filmowego dokumentu.  

POKAZY FILMÓW 
ANDRIEJA TARKOWSKIEGO

Andriej Tarkowski (1932–1986) jest uważany za 
jednego z największych artystów w historii sztuki 
filmowej, nazywany „poetą ekranu”. W swojej twór-
czości poruszał tematykę duchowości, poszukiwa-
nia transcendencji oraz egzystencjalnego rozdarcia 
definiującego życie ludzkie. Zrealizował takie filmy, 
jak Walec drogowy i skrzypce (1961), Dzieciństwo 
Iwana (1962), Andriej Rublow (1966), Solaris (1972), 
Zwierciadło (1974), Stalker (1979), Czas podróży 
(1982), Nostalgia (1983) oraz Ofiarowanie (1986). 
Był również, o czym rzadziej się pamięta, reżyserem 
teatralnym oraz teoretykiem filmu i sztuki. 

W ramach Malta Festival Poznań 2017 pokażemy:

Zwierciadło (1975)

Film  nie ma typowej fabuły, składa się ze stru-
mienia poetyckich obrazów o autobiograficznym 
wydźwięku. Sam Tarkowski mówił o swoim filmie: 
„Jest to historia życia mojej matki, a zarazem w jakiejś 
mierze i mego”.

Stalker (1979)

Film powstał na motywach powieści Piknik na skraju 
drogi autorstwa braci Strugackich. Opowiada 
o wyprawie przewodnika (Stalkera) i jego dwóch 
klientów (Profesora i Pisarza) w głąb tajemniczej 
Zony, w celu znalezienia komnaty, gdzie spełniają 
się najskrytsze marzenia. 
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Ofiarowanie (1986)

Pięćdziesiąte urodziny Alexandra, aktora i filozofa. Niespo-
dziewanie wybucha kolejna wojna światowa. Bohater 
przysięga Bogu, że poświęci wszystko, co kocha, w zamian 
za ocalenie świata przed zagładą. Film jest metafizycz-
nym arcydziełem Tarkowskiego i summą jego twórczości. 
Reżyser zmarł wkrótce po jego ukończeniu. 

Pokazom filmowym towarzyszy rozmowa Jerzego Illga 
z Tadeuszem Sobolewskim. 

Jerzy Illg – redaktor, wydawca, krytyk literacki, doktor 
nauk humanistycznych. Od 1983 r. redaktor, a od 1992 r. 
redaktor naczelny wydawnictwa Znak. Autor wielu książek, 
m.in. Reszty nie trzeba. Rozmowy z Josifem Brodskim (1993), 
„To miasto jest wszędzie”. Wiersze o Krakowie XX w. (wybór, 
opr. i wstęp, 2001), Mój znak. O noblistach, kabaretach, 
przyjaźniach, książkach, kobietach (2010). W 2016 r. ukazała 
się książka Zwierciadło – obszerny wywiad z Andriejem 
Tarkowskim, który Jerzy Illg i Leonard Neuger przeprowa-
dzili w 1985 r.  Rozmowa była ostatnim wielkim wywiadem, 
jakiego Tarkowski udzielił przed swoją śmiercią. Wywiad, 
po raz pierwszy w wydaniu książkowym, ukazał się w 30. 
rocznicę śmierci reżysera. 

Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy. Ukończył polo-
nistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1972 r. pisze 
o filmie. Pracował w tygodniku „Film” (1974–1981), następ-
nie w miesięczniku „Kino”, gdzie w latach 1990–1994 był 
redaktorem naczelnym. Od 1995 r. recenzent filmowy 
„Gazety Wyborczej”. Autor książek m.in. Za duży blask: 
o kinie współczesnym (2004) i Człowiek Miron (2012).

ARTYŚCI. POKAZ SERIALU MONIKI STRZĘPKI 
I PAWŁA DEMIRSKIEGO

Ekscytująca mieszanka thrillera politycznego, kryminału 
i komedii obyczajowej. Serial Artyści to unikatowa w histo-
rii telewizji produkcja w błyskotliwy, zabawny i ironiczny 
sposób portretująca współczesne polskie społeczeństwo. 
Jego akcja dzieje się w teatrze – miejscu, w którym spoty-
kają się ludzie z rozmaitych klas społecznych: od arty-
stów przez administrację, po pracowników technicznych, 
portierów i sprzątaczki. Życie teatru, na które składają 
się losy kolejnych premier teatralnych, konfliktów pomię-
dzy pracownikami, a także ich zmagań z biurokracją jest 
metaforą problemów społeczeństwa polskiego – podzie-
lonego klasowo, ekonomicznie i kulturowo. W serialu 
występują aktorzy wielu pokoleń, m.in.: Ewa Dałkowska, 
Agnieszka Glińska, Dorota Segda, Edward Lubaszenko, 
Jerzy Trela, Tadeusz Huk, Marcin Czarnik, Tomasz Karo-
lak, Dobromir Dymecki, Klara Bielawka, Maciej Nowak, 
Andrzej Seweryn i Jan Klata.

Premiera serialu odbyła się 2 września 2016 r. w TVP 2. 
Jego koproducentem jest Narodowy Instytut Audiowi-
zualny. Wszystkie odcinki można obejrzeć bezpłatnie 
w portalu ninateka.pl 

Monika Strzępka wraz z Pawłem Demirskim tworzą od lat 
najgłośniejszy polski duet teatralny. Wspólnie zrealizowali 
m.in. Dziady Ekshumację Pawła Demirskiego wg Dziadów 
Adama Mickiewicza (Teatr Polski we Wrocławiu, 2007), 
Niech żyje wojna!!! (Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 
2009), W imię Jakuba S. (Teatr Dramatyczny w Warsza-
wie, 2011), Courtney Love (Teatr Polski we Wrocławiu, 
2012), Bitwa warszawska 1920 (Narodowy Stary Teatr 
w Krakowie, 2013), Nie-boska komedia. Wszystko powiem 
bogu! (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2013), Triumf 
woli (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2016). W 2011 r. 
otrzymali Paszport „Polityki” „za konsekwentnie rozwijany 
projekt teatru krytycznego; za odwagę mówienia więcej 
i ostrzej, niż chcielibyśmy usłyszeć; za żywiołową teatral-
ność łamiącą bariery «dobrego smaku» na rzecz «dobrego 
myślenia»”.

W czasie festiwalu zaplanowano spotkanie z twórcami.
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Plac na jednego aktora

W tym roku na scenie na placu Wolności pokażemy solowe 
wystąpienia aktorów reprezentujących różne pokolenia 
i różne typy aktorstwa. Na maltańskiej scenie pojawią 
się Danuta Stenka, Mirosława Żak, Jan Peszek, Mariusz 
Bonaszewski, Maciej Buchwald. Będzie można zobaczyć 
szalony monodram, zasypujący publiczność żartami lite-
racki stand-up czy wymagający niezwykłej gimnastyki 
intelektu, kojarzenia i fantazji solowy pokaz teatru impro. 
Będzie też poważniej: zapraszamy na odkrywanie kobie-
cych nieoczywistości i spotkanie z Shakespeare’m.

SCENARIUSZ DLA NIEISTNIEJĄCEGO, LECZ 
MOŻLIWEGO AKTORA INSTRUMENTALNEGO

Kultowy monodram Jana Peszka to spektakl-wykład anga-
żujący nie tylko umysł, lecz także całe ciało wykonawcy. 
Artysta jawi się w nim jako kapłan i błazen w jednej 
osobie, warsztatowy rzemieślnik i szaleniec. Spektakl 
jest pokazem technicznego mistrzostwa, a jednocześnie 
przewrotną wypowiedzią na temat wyobcowania współ-
czesnej sztuki i jej twórców. Jan Peszek  współpracował 
z najważniejszymi twórcami polskiego teatru i filmu. Jest 
punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń aktorów.

ŻYCIE JEST BAJKĄ

Danuta Stenka, aktorka znana z takich ról jak George Sand 
w Chopin. Pragnienie miłości czy Judyta w Nigdy w życiu!, 
odkryje przed maltańskimi widzami zawiły świat kobiecego 
ducha. Życie jest bajką to tytuł książki Dubravki Ugresić 
– zbioru szczerych, głębokich i bardzo zabawnych opowie-
ści o tym, jak ciężko być kobietą, zwłaszcza gdy odkrywa 
się w sobie Babę Jagę. Pokaz ma formę inscenizowanego 
czytania wypełnionego muzyką i projekcjami (reżyseruje 
Daria Kopiec). Towarzyszy mu spotkanie z aktorką. 

WIELCY INNI. 
JEZUS, GOMBROWICZ, OSIECKA

Literacki stand-up według tekstu Jacka Kozłowskiego. 
Trzej bohaterowie: Jezus, Gombrowicz, Osiecka – trzy 
figury, trzy pomniki, trzy legendy – wrzuceni w konwen-
cję kabaretu, a więc programowo niepoważni, mogą 
wreszcie przemówić najbardziej ludzkim i „własnym” 
głosem. Wpisane w standupową konwencję śmieszność 
i szyderstwo są podszyte w spektaklu szczerym uwiel-
bieniem dla przywoływanych postaci. We wszystkie trzy 
postaci wcieli się Mirosława Żak.

BUCHWALD BUCHWALD

Dialog aktora z samym sobą, a właściwie z wieloma 
osobami w ciele jednego człowieka. Jacy to są ludzie? 
To już zależy od publiczności. Maciej Buchwald z Teatru 
Improwizowanego Klancyk wciela się w różne postacie 
i improwizuje ich historie na podstawie sugestii publicz-
ności. Teatr impro, z którego wyrasta projekt, powstaje 
zawsze w intensywnym kontakcie z widzami. To oni podają 
aktorom tematy lub pierwsze słowa do improwizacji. 
Wszystko na żywo, bez scenariusza, i tym razem solo! 

MONOLOGI SHAKESPEARE’A

Wybrane monologi z dramatów Shakespeare’a przed-
stawi na festiwalu Malta Mariusz Bonaszewski. Aktor 
opowie również o wyzwaniach, jakie autor Hamleta 
narzuca scenie i przywoła anegdoty związane z wieloma 
szekspirowskimi przedstawieniami, w których sam 
wystąpił. Na klarnecie będzie mu akompaniować Paweł 
Passini, reżyser teatralny, kompozytor i muzyk.
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House on Fire
na Malta Festival Poznań

Od 2012 r. Malta Festival Poznań jest członkiem sieci 
House on Fire. To pięcioletni projekt polegający na 
współpracy pomiędzy dziesięcioma europejskimi insty-
tucjami kultury – czołowymi teatrami i festiwalami. Jego 
głównym celem jest wspieranie artystów, którzy poprzez 
swoją sztukę zabierają głos w publicznej debacie na 
temat aktualnych problemów społecznych, kulturalnych 
i ekonomicznych, nurtujących europejskie społeczności. 
HoF jest platformą stymulującą rozwój nowej estetyki 
i języków artystycznych oraz spotkania zarówno prak-
tyków, jak i teoretyków sztuki: reżyserów teatralnych, 
choreografów, dramaturgów, artystów wizualnych, filo-
zofów, naukowców, krytyków i kuratorów z całej Europy.

Członkowie HoF: 

LIFT (Londyn), 
HAU (Berlin), 
Kaaitheater (Bruksela), 
BRuT (Wiedeń), 
Archa Theatre (Praga), 
Teatro Maria Matos (Lizbona), 
Frascati (Amsterdam), 
Malta Festival (Poznań), 
Théâtre Garonne (Tuluza), 
BIT (Bergen).

Podczas trwania projektu House on Fire (od 1 czerwca 
2012 do 31 maja 2017) Malta koprodukowała i prezen-
towała spektakle twórców, których projekty polska 
publiczność mogła oglądać często po raz pierwszy: 

Gisèle Vienne, The Pyre
TG STAN, Nora
Damaged Goods & Meg Stuart, Built to Last
Rimini Protokoll, Home Visit Europe
Edit Kaldor, WOE; Inventory of Powerlessness
 Forced Entertainment, The Notebook 
Schwalbe, Schwalbe is looking for crowds 
Vlatka Horvat, 15th Extraordinary Congress 
Pieter de Buysser, Landscape with Skiproads 
Ant Hampton, The Extra People
Miss Revolutionary Idol Berserker, Extreme voices

Tegoroczna prezentacja spektakli Kate McIntosh i Laurenta 
Chétouane’a jest wspierana przez członków House on Fire, 
m.in. Hebbel am Ufer w Berlinie i Kaaitheater w Brukseli.
Dzięki współpracy sieci Malta Festival Poznań po raz 
kolejny umożliwi rodzimej publiczności poznanie twórców 
kształtujących krwioobieg współczesnego teatru – obec-
nych na najważniejszych scenach i festiwalach teatralnych 
Europy – a dotychczas w Polsce nieznanych.
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JE(U)
Laurent Chétouane

21-22.06, godz. 20.00 (30’)

Scena Robocza

Je po francusku znaczy „ja”, jeu – to „zabawa” lub „gra”. 
Obydwa słowa wymawia się tak samo. Czy w tańcu 
możliwe jest doświadczenie ciała i ruchu w taki sposób, 
żeby ruch nie ukrywał ciała ani mu nie zaprzeczał, spro-
wadzając je do dwuwymiarowego obrazu, ale – wręcz 
przeciwnie – by je ustanawiał w rzeczywistości trójwy-
miarowej? Czym jest ponowne stawanie się ciałem? 
Zabawą z własną odrębnością. Poważną grą z uczuciem 
spadania. Melancholijną rozmową z własnym lustrzanym 
odbiciem, doświadczeniem nieskończoności. 

IN MANY HANDS
Kate McIntosh

23.06, godz. 18.00, 21:30

24.06, godz. 18:00 (6h)

Pawilon Nowa Gazownia

In Many Hands to laboratorium, wystawa, spektakl 
w jednym – jego uczestnicy sami decydują o stop-
niu zaangażowania, podążając za własnymi zmysłami 
i ciekawością, angażują się w ekscytującą przygodę. 
Dotykamy, słuchamy, wąchamy otaczającą nas rzeczy-
wistość. Skąd dowiadujemy się, jaki jest świat? Co 
zmienia nasz punkt widzenia? Czego uczą nas zmysły? 
Spektakl wyrasta ze stałej fascynacji Kate McIntosh 
napięciem między niszczeniem a tworzeniem, sensem 
i jego brakiem, całością i fragmentaryzacją.

KHAOS
Laurent Chétouane

24-25.06, godz. 18.00 (1h 15’)

Sala Wielka CK Zamek

Khaos to efekt współpracy Laurenta Chétouane’a z fran-
cuskim filozofem Jeanem-Lukiem Nancym. Tematem 
spektaklu jest twórcza i destrukcyjna moc chaosu, będą-
cego nieuniknionym modelem przyszłości; doświadcze-
nie rozpadającego się, niestabilnego świata, poczucie 
nieokreślonego lęku, którym jest podszyte nie tylko życie 
społeczne, lecz także indywidualne, codzienne doświad-
czenie. Chétouane nie ilustruje tego tematu dosłownie. 
Znosi oś pion – poziom, bada integralność ciała w prze-
strzeni, gdzie prawa fizyki są zawieszone. 

WORKTABLE
Kate McIntosh

20-22.06, godz. 14.00-19.30 (30’)

Kino Olimpia

Worktable to żywa instalacja otwarta przez kilkanaście 
godzin w kilku pomieszczeniach. Jej uczestnicy otrzy-
mują specjalne instrukcje, narzędzia, okulary ochronne. 
Wszystko po to, żeby doświadczyć tego, jak rzeczy 
rozpadają się na kawałki, a potem znów stają całością, 
a tym samym skupić się na ich materialności, poczuć się 
za nie odpowiedzialnym. Projekt jest  subtelną grą, która 
stawia pytanie o nasze nieustanne pragnienie produko-
wania rzeczy. W warsztatowej przestrzeni Worktable 
jest dużo do zrobienia!
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16.06., 19:00, na placu Adama Mickiewicza

Głośne, radosne aktywne – takie będzie otwarcie 
27. Malta Festival Poznań. Bike Bands Opening to autor-
ski projekt Łukasza L.U.C Rostkowskiego, jednego 
najbardziej znanych raperów beatboxerów Polsce. Do 
miejskiego korowodu L.U.C zaprosił prawie stu muzy-
ków – członków różnych orkiestr oraz rowerzystów 
Poznania Wielkopolski. Artyści przejadą ulicami miasta 
na specjalnych rowerowych platformach. Bike Bands 
Opening może wziąć udział każdy, nawet jeśli nie 
posiada własnego roweru. Do akcji włączamy Next Bike 
– Poznański Rower Miejski, który bezpłatnie udostępnia 
rowery na czas parady.

W czasie parady usłyszymy mieszankę folku, funku 
hip-hopu. Tak różnorodna muzyka oddaje główną ideę 
samego festiwalu: spotkanie kultur osobowości, które 
wspólnie tworzą niepowtarzalną harmonię. 6 kilome-
trowa trasa, którą opracowaliśmy razem Rowerowym 
Poznaniem, zakończy się koncertem na placu Wolności. 

Za pseudonimem L.U.C kryje się 36-letni Łukasz 
Rostkowski – raper, beatboxer producent muzyczny. Za 
nowatorskie łączenie dziedzin gatunków otrzymał 2010 r.
Paszport „Polityki”. Współpracował ze Zbigniewem 
Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Rahimem, 
Fokusem, Leszkiem Możdżerem, Marią Peszek, Urszulą 
Dudziak Andrzejem Smolikiem. Jest założycielem 
wokalistą projektu muzycznego Kanał Audytywny oraz 
wielu konceptualnych albumów. 2011 r. we współpracy 
Muzeum Powstania Warszawskiego wydał album 
„Warsaw WAR/SAW. Zrozumieć Polskę”. tym samym roku 
ukazała się płyta „Kosmostumostów”, której tematem jest 
wrocławska biografia L.U.C-a. Ostatnio nagrał „REFlekcje 
miłości apdejtowanej selfie” 11 utworami pochodzącymi 
repertuaru m.in. Haliny Frąckowiak, Magdy Umer oraz 
Ireny Jarockiej, które zaaranżował udziałem zaproszonych 
muzyków, m.in. Rahima, K2, Mesajah czy Adama Lepki.

Bike Bands Opening
L.U.C rozkręca otwarcie Malta Festival Poznań 2017

L.U.C
Początkowo chodziło głównie o budowanie mostów, o tworzenie platformy wymiany 

muzyki, kreowanie eksperymentalnego zespołu – największego Big-Bandu Europy 
złożonego z różnych orkiestr. Chodziło też o zderzenia poetyki w różnych 
europejskich językach. […] Ale kiedy do projektu zaczęli dołączać poważni 

raperzy i tekściarze, wszystko zaczęło nabierać głębszego wymiaru.
L.U.C o projekcie Rebel Babel, rozmowa z Patrycją Bańczyk, portal hip-hop.pl, 20.10.2016
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Bike Bands Opening
L.U.C rozkręca otwarcie Malta Festival Poznań 2017

Generator Malta 
Plac negocjowania wolności

Wolność nie jest abstrakcją, ale placem, na którym się spoty-
kamy, negocjując granice swoich zależnych autonomii. To 
rozległy teren wielu prawd – każdy przecież lubi mieć swoją 
– i reguł, które ustalone przez jednych często odbierają 
możliwość ruchu drugim. Przestrzeń placu jest nieodzownym 
warunkiem ruchu i zmiany, a każde przesunięcie domaga się 
negocjacji. Jej kształt nie może być z góry określony, a każdy 
ruch jest potencjalnie możliwy pod warunkiem, że wynika 
z troski o twoją-moją przestrzeń wspólną. Wolność ma 
bowiem granice w twojej strefie dyskomfortu i liczy się tylko 
wtedy, jeśli ty masz w niej swoje miejsce.

Przestrzeń wspólną dzieli mur – nie musi on być z betonu, 
wystarczy widmologia rynku, biurokracja, rozkaz, zakaz i nakaz. 
Mur jest rozkazem, z góry narzuconą granicą, monologiem, 
betonowym ekranem, od którego argumenty odbijają się 
echem. Mur stał się faktem, elementem codzienności, twier-
dzeniem banalnym jak przemoc. W tym roku na placu Wolno-
ści stanie mur – mur jako radykalna przestrzeń negocjowania 
wolności, jako próba radzenia sobie z faktem niemożliwym do 
zaakceptowania. Wokół muru, przed nim, za nim i w nim będą 
akumulowane opowieści, inicjowane rozmowy i interakcje, po 
to aby głosem lub działaniem konkretnych osób rozbić okru-
cieństwo władzy ukryte pod pozorem bezpieczeństwa; prze-
ciwstawić się narracji wielkoformatowych idei.

Wbudujemy w mur historie migrantów w postaci dźwięko-
wej instalacji. W formie human mic usłyszymy m.in. opowieść 
o doświadczeniu życia w czasie upadku muru berlińskiego 
i po nim, o tzw. boat migration w latach 70. z Wietnamu do 
Europy czy relację o ruchu oporu na Białorusi. Opowieści te 
afirmują nomadyczne postawy, ich historyczną nieoczywi-
stość, podatność na zranienia, ich siłę w bezsilności. Głosy 
migrujących ciał jak pęknięcia w betonowej banalności muru 
będą kruszyć jego fundamenty. 

Postaramy się przekroczyć mur dialogiem, niełatwym, bo 
odbywającym się między osobami, których racje zawodowe 
i przekonania osobiste uniemożliwiają codzienne interakcje. 
W Eksperymencie Dialog konfrontacje oparte na stereotypach 
zostaną w procesie negocjacji podważone lub wzmocnione 
– tutaj przestrzeń wspólną będą dzielić ksiądz i artystka, 
wspólnota islamska i osoby nieheteronormatywne.

Mur stanie się tablicą – miejscem rysunkowych negocja-
cji, wizualnej rozmowy zainicjowanej przez profesjonalnych 
rysowników_czki – ich rysunki, komiksy i wlepki będą punk-
tem wyjścia do szkicowania przez mieszkańców Poznania 
i gości Festiwalu opowieści, które nieuchronnie wejdą z sobą 
w relacje i stworzą wielogłos sprzeciwu, zgody, mediacji.

Plac Wolności będzie laboratorium testowania bliskości 
i dystansu stwarzanych przez mur, jednak każde miasto jest 
pełne miejsc dialogowania wspólnoty. Zrobimy więc dwa 
kroki w głąb tego, co po jednej i po drugiej stronie muru, by 
sprawdzić, co dzieje się na naszym lokalnym gruncie. W kilku 
poznańskich pustostanach zetkniemy publiczność z kwestiami 
aklimatyzacji migrantów i/lub jej niemożności. Przyjrzymy się 
kilku niepozornym terytoriom (walki), wspólnie z artystami 
i mieszkańcami renegocjując ich funkcje, prawo własności 
czy estetykę. Poszukamy tzw. safer spaces (bezpieczniejszych 
przestrzeni). Znajdziemy też chwilę oddechu od trudnej sztuki 
negocjacji, w formie eskapistycznych przyjemności: mikrowy-
praw i mikroucieczek w miasto. 

Celem tegorocznego Generatora Malta jest zrozumienie 
konfliktu, którego mur jest najwyraźniejszą wizualizacją, na 
nim zazwyczaj kończy się negocjacja, my postaramy się od 
niego zacząć. Budując mur na placu Wolności, pragniemy 
zrozumieć, dlaczego mury powstają, po to aby jak najszybciej 
je zburzyć.

Zofia Nierodzińska, Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska

zespół kuratorski programu Generator Malta 2017
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PLAC. NEGOCJUJEMY WOLNOŚĆ

Służący niegdyś wojskowym defiladom plac już po raz piąty 

zamienimy w miejsce przyjazne wszystkim i wypełnimy ludźmi. 

To właśnie jest najważniejsze – byśmy się spotykali, bo wspólny 

kontakt jest zalążkiem rozumienia i negocjowania wolności.

Na placu znów pojawią się drzewa, leżaki, ogromne poduchy 

i wielofunkcyjne meble miejskie służące do zabawy, wypo-

czynku i spotkań. Staną się też przyrządami pomagającymi 

nam bezpiecznie się z sobą nie zgadzać. Architektura placu 

– którą przygotowali Jola Starzak i Dawid Strębicki – została 

tym razem pomyślana tak, by umożliwić swobodną wypo-

wiedź obywatelom i gościom naszego miasta, a także by zadać 

pytanie o granice bycia razem. Na placu powstanie trzydzie-

stometrowy mur – ściana jako kres lub początek rozmowy 

– zakrywająca horyzont bariera akustyczna Ściana zniechęca 

do komunikacji – zakrywa horyzont, jest barierą akustyczną. 

W relacji z możliwością bezpiecznej niezgody stwarza prze-

strzeń negocjacji: kto stawia mury, kto pozwala nam na 

swobodną dyskusję, co zagraża naszemu życiu, co czyni je 

bezpieczniejszym, czy potrafimy spojrzeć na siebie oczyma 

obywatela innego kraju albo bezpaństwowca? 

Te i wiele innych zagadnień będą się przeplatały przez warsztaty, 

spektakle, pokazy filmowe, dyskusje odbywające się od rana 

do nocy na tej agorze. Oglądając przedstawienia i filmy doku-

mentalne, debatując w trakcie forum, tańcząc na koncertach 

i Silent Disco czy po prostu przebywając na placu, będziemy 

negocjować własną obecność wśród innych. Dziś, w dobie 

internetowego hejtu, polaryzacji politycznej i wojen kulturo-

wych, zdaje się, że banalna i zwykła możliwość niezgadzania 

się z sobą, ale z szacunkiem, jest nam nie tylko potrzebna, lecz 

także należy jej bronić. Najlepiej robić to w praktyce – spotyka-

jąc się z sobą. Plac ma być właśnie takim miejscem – miejscem 

bezpiecznej niezgody. 

MUR. BUDUJEMY, BY ZBURZYĆ

Działania wokół muru zaczniemy od rozmowy, ale nieko-

niecznie na słowa. Wspólnie z zaproszonymi rysownikami_

czkami stworzymy na murze ramy do wypowiedzi, które 

utknęły w gardle, z różnych powodów nie mogą zostać wyar-

tykułowane. Takie, którym nie wystarczy wirtualna ściana 

portalu społecznościowego. Udostępnimy przechodniom 

pędzle, mazaki, puszki. Na murze tekst stanie się obrazem. 

Obraz – tekstem. Z tej relacji powstaną opowieść, dialog, 

kłótnia, abstrakcja. Nasz mur będzie oddychać. W rytm tego, 

co wspólnota zechce na nim napisać i zobaczyć. 

Mur stanie się ważnym kontekstem dla jednostkowych 

(acz kumulujących doświadczenia wspólnoty) opowie-

ści o doświadczeniu granic, zarówno tych fizycznych, jak 

i biurokratycznych czy mentalnych. Od artystów i aktywi-

stów o różnorodnym pochodzeniu, w formie monodra-

mów lub wykładów performatywnych, usłyszymy prywatne 

historie: o codzienności przy murze berlińskim i tuż po jego 

upadku, o morskiej przeprawie z Wietnamu do Europy 

w latach 70. ubiegłego wieku, o trudnym losie kurdyjskiego 

narodu bez państwa czy języku jako barierze w relacjach 

polsko-czeczeńskich.

Mur stanie się też dźwiękowym pomnikiem, stworzonym 

z głosów, które zbieraliśmy przez kilka miesięcy wśród 

osób z doświadczeniem migracji w ich rodzimych języ-

kach. To będzie żywe archiwum, świadectwo drogi i wielo-

głosowości wędrówek. Chcemy, aby głosy mogły doko-

nać tego, co często niemożliwe dla ciała – podróżować 

bez paszportu i dać możliwość poznania.

Do wyobrażenia sobie muru i zaprojektowania działań, które 

pomogą go zburzyć, zaprosiliśmy też artystów w formule 

open call. Wybraliśmy dwa projekty. Zofia i Katarzyna 

Generator Malta
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Generator Malta Małkowicz potraktują mur od kuchni strony. Z grupą 20 

uczestników rozłożą go na poszczególne składniki, podda-

dzą obróbce i zaserwują w formie kolacji. Inspiracją dla 

drugiego działania grupy Pïnk, ¥ellow & Bläck są kamizelka 

ratunkowa uchodźcy, znaleziona na plaży greckiej wyspy 

Chios, i kamizelka ostrzegawcza. Na placu stanie długi 

na 30 metrów Tunel zależności między dwoma murami, 

stworzonymi z ludzkich ciał: ratunkowym i ostrzegawczym. 

Korytarz będzie tak wąski, że przechodząc przez niego, nikt 

nie pozostanie obojętny.

MIASTO. REDEFINIUJEMY ZNAJOME, 
OTWIERAMY NIEDOSTĘPNE

Sztuka posłuży nam także za  pretekst do redefiniowania 

miejsc znajomych. Jeden z wielu opuszczonych lokali użyt-

kowych na św. Marcinie zamienimy w Muzeum Kapitalizmu. 

Przewrotnie zaprojektowane, interaktywne obiekty zapro-

szą do testowania możliwych scenariuszy świata poza 

systemem kapitalistycznym. To podróż, podczas której 

będziemy patrzeć na współczesność i odkrywać, co może 

się z nią stać w przyszłości.

„Życie”, które tworzy kolektyw Grupa Wsparcie, czyli Kuba 

Czech i zaproszeni performerzy, muzycy i artyści wizu-

alni związani z UAP, na jedną noc roznieci potencjał zaku-

rzonych hal uśpionej Elektrociepłowni Garbary. Wystawa 

fotografii Tomasza Machcińskiego, zwanego „człowiekiem 

o tysiącu twarzach”, wyeksponowana na placu Mickiewicza, 

przedefiniuje to, o czym za pomocą obrazów można mówić 

na głównych miejskich skwerach. Team.Work projektantów 

i artystów, pod opieką Izy Rutkowskiej i Krisa Łukomskiego, 

weźmie na warsztat podwórkowy teren przy al. Marcin-

kowskiego, współdzielony przez Bibliotekę Raczyńskich, 

Stowarzyszenie Dom Trzeźwości, właściciela parkingu 

i wspólnotę mieszkaniową. Zespół będzie negocjować jego 

funkcje i estetykę, projektować sytuacje i komunikację, by 

kłopotliwą, bo wspólnie użytkowaną przestrzeń pomyśleć 

od nowa. 

Ponownie zrobimy dziesiątki tysięcy kroków przemierza-

jąc miasto wzdłuż i w stronę nieba. Cykl Mikroucieczek 

i makrowypraw, czyli wycieczek krytycznych, to pretekst do 

wyobrażania sobie nowych światów, projektowania przy-

szłości przez zabawę i rozmawiania o miejskich utopiach. 

Artyści, specjaliści i pasjonaci wielu dziedzin, prezentujący 

różne stanowiska, zabiorą nas na wyprawy w poszukiwa-

niu nowej wizji dla miasta. Częścią tego eksperymentu 

będą m.in.: Diana Lelonek i jej Center for the Living Things 

w Ogrodzie Botanicznym, w którym hoduje życie na śmie-

ciach, odzyskując zasoby; performatywne słuchowisko Sofi 

da East o koncepcji wirtualnego uniwersytetu feministycz-

nego, realizowane „na tyłach” Uniwersytetu Artystycznego 

w Poznaniu; Muzealne Biuro Wycieczkowe z Czwartą 

zmianą, czyli wycieczką, w której noc zostanie potrakto-

wana zarówno jako czas pracy, jak i pora symbolicznej aury, 

w której budzą się widma i pragnienia. 

Już po raz trzeci zaprosimy odważnych do miejskiej wspi-

naczki, na szczyty najwyższych poznańskich budynków. 

W ramach Korony Poznania będziemy demokratyzować 

widoki z dachów: nowo otwartego Bałtyku, modernistycz-

nego Okrąglaka, uniwersyteckiego Collegium Altum, bizne-

sowej Nobel Tower, hotelowej Andersia Tower i targowej 

Sali Ziemi.

PUSTOSTANY. 
ODDAJEMY W RĘCE MIGRANTÓW

Chcemy także poruszyć problem nieużytków w Poznaniu; 

tego, jak możemy o nich myśleć w związku z brakiem miej-

sca dla nowo przybyłych. Na serię Pustostany dla migran-

tów składają się wystawa, pokaz filmu i czytanie w ciem-

nościach. Kilka projektów fotograficznych i filmowych, 

zebranych w mieszkaniu-pustostanie, pozwoli spotkać się 

z kwestiami aklimatyzacji, a także jej niemożności – m.in. 

problemów mieszkaniowych i bezdomności migrantów 

i migrantek. Dokument Obcy w raju, pokazywany w opusz-

czonej hali dworca Poznań Główny, to próba mówienia 

w sferze publicznej o bezwzględności i przemocy biurokra-

cji wobec migrantów. Jednym z niezwykle istotnych punk-

tów programu jest czytanie w ciemnościach, współtwo-

rzone przez wrocławskie wydawnictwo Rita Baum i aktorów 

poznańskich teatrów. Spotkamy widzów ze świadectwami 

uchodźczyń, opowiadających o swojej walce politycznej: 

o azyl, uznanie i prawo do pobytu, spisanych w publikacji In 

Our Own Words. 
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MY. DIALOGUJEMY Z INNYMI

Jedną z ważnych dla nas misji jest spotykanie z sobą orga-

nizacji, inicjatyw i aktywistów, którzy na lokalnym i między-

narodowym gruncie działają na rzecz upowszechniania 

informacji, edukacji i zmiany społecznej dotyczącej migra-

cji, uchodźctwa, nomadyzmu. Do wspólnych działań anga-

żujemy International Women Space, feministyczną grupę 

agitującą na rzecz praw migrujących kobiet, tworzoną przez 

uchodźczynie w Berlinie, i Singa Deutschland – wielokultu-

rowe centrum zarówno dla nowo przybyłych do Niemiec, 

jak i „lokalsów”, bazujące na idei równorzędności. Re-ima-

gine Belonging, artyści i aktywiści łączący temat migra-

cji z działaniami społecznymi i medium filmowym w Berlinie 

i Nowym Jorku, chcą na naszym lokalnym gruncie zainicjo-

wać stworzenie historycznej osi migracji, udowadniając, że 

to nieodłączny element kształtowania się historii i kultury 

każdego społeczeństwa od pokoleń. Wymiana i okazja do 

spotkania się tych środowisk – z poziomu doświadczeń, 

a także narzędzi, metod działań i strategii – jest dla nas 

jednym z wielu motorów napędowych i daje perspektywy 

wieloletniej współpracy.

Pretekstem do poznania się i dzielenia wiedzą będą też 

otwarte warsztaty, prowadzone przez kilka bardzo doświad-

czonych organizacji lub osób. Beata Biel, wieloletnia dzien-

nikarka TVN, laureatka Grand Press za reportaż telewizyjny, 

wspólnie z Domem Otwartym pokaże, jak weryfikować 

wiarygodność informacji; stowarzyszenie Wikimedia Polska 

poprowadzi zajęcia dla przyszłych wikipedystów z pisania 

biografii encyklopedycznych migrantów; Fundacja Ocale-

nie, symulując wspólnie z uczestnikami sytuację przejścia 

przez granicę, pozwoli zrozumieć, co dzieje się na grani-

cach twierdzy Europa, Strefa WolnoSłowa podzieli się 

narzędziem wykorzystywanym od lat do tworzenia spekta-

kli w wielokulturowych grupach. Interaktywny aspekt przy-

swajania informacji da okazję do bliskiego spotkania z tema-

tem i uwrażliwienia na jego wielowymiarowość. 

NIEDZIELA. BĘDZIE DLA NICH

Podobną możliwość stworzy zaplanowana na 18 czerwca 

całodniowa feta, w którą zaangażowały się młode, niezwy-

kle aktywne inicjatywy z Poznania: From Poznań with Love, 

Humans of Aleppo i Tańczymy dla Syrii. Rozpoczniemy śnia-

daniem z Kuchnią Konfliktu, warszawską restauracją serwu-

jącą potrawy z regionów świata objętych konfliktem. Czyn-

ność kolektywnego jedzenia potraktujemy jako okazję do 

rozmowy, poznania siebie i swoich kultur. Najważniejszym 

wydarzeniem będzie Polsko-syryjska wyprzedaż garażowa, 

do której zapraszamy wszystkich mieszkańców Poznania, 

a także firmy, instytucje i restauracje. To świetna okazja na 

sprzedaż lub zakup nie tylko wszelkich drobiazgów, które 

jednym zalegają, a innym są akurat potrzebne, lecz także 

sztuki, designu i domowego jedzenia.  Całkowity dochód 

trafi do organizacji niosących pomoc ofiarom konfliktu na 

Bliskim Wschodzie. 

Wieczorem wspólnie zaTańczymy dla Syrii i poszukamy 

w akcie improwizowanego ruchu możliwości współdzie-

lenia doświadczeń. Przez cały dzień plac Wolności będą 

wypełniać muzyka, teatr dla dzieci, rodzinne warsztaty 

i działania performatywne. Na finał swój najnowszy spek-

takl na podstawie korespondencji z mieszkańcami jednego 

z serbskich obozów dla uchodźców pt. Gdybyśmy byli 

kotami, nikt by nas nie zatrzymywał zaprezentuje stacjonu-

jąca w Warszawie międzynarodowa grupa Strefa Wolno-

Słowa.
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Wolno Dzieciom 
Skok na bombę

Projekt Wolno Dzieciom powstał w 2014 r. jako efekt 
podwójnej fascynacji: możliwymi wynikami prostego 
z pozoru działania „dzieci + przestrzeń miasta” z jednej 
strony oraz ideą dzieci-obywateli z drugiej – równo-
prawnych, aktywnych i ważnych członków społeczno-
ści. Chcieliśmy tym samym sprawdzić – i z niegasnącą 
ciekawością sprawdzamy nadal – jak wplatać dzie-
cięce formaty poznawania siebie i otaczającego świata 
w przestrzeń publiczną, zdominowaną dorosłymi forma-
tami i doświadczeniami. Chcieliśmy też zaprosić dzieci 
– i zaproszenie to jest ciągle aktualne – do działań i prze-
strzeni, w których wolno: doświadczać samodzielności, 
współdziałania, wpływu na rzeczywistość i w których 
wolno jednocześnie mieć frajdę z bycia dzieckiem. W tym 
roku wolno będzie coś jeszcze: negocjować i eksploro-
wać przestrzenie wolności na placu Wolności. Wypeł-
zniemy z wolnodzieckiego pawilonu, skoczymy na bombę 
w sam środek (i na obrzeża) festiwalowego grafiku, 
namieszamy, naplączemy, narobimy smaka i niezłego 
hałasu. Bo Wolno Dzieciom!

Naszą misję uwalniania przestrzeni dla najmłodszych 
obywateli będziemy realizować popołudniami. Zapro-
szeni przez nas artyści wspólnie z młodymi uczestnikami 
zaatakują plac Wolności używając swoich ulubionych 
narzędzi. Poprzez działania dźwiękowe, ruchowe, wizu-
alne, kulinarne i słowotwórcze poszukają sposobów na 
podbój i negocjowanie jego terytorium. Do wyznaczania 
granic, poznawania różnic i wytyczania własnych ścieżek 
komunikacji podejdziemy również bardziej konceptual-
nie – w cyklu warsztatów kierowanych do uczniów szkół 
podstawowych. Dzięki współpracy Humans of Aleppo, 
kolektywu teatralno-performatywnego Circus Ferrus 
oraz grupy zaangażowanych dzieci, temat konfliktu 
i migracji stanie się punktem wyjścia do stworzenia 
projektów na rzecz pokoju. Zwieńczeniem pracy nad 

negocjacjami przestrzeni oraz szukaniem nowych plat-
form dialogu będzie pokojowa manifestacja, która ruszy 
z placu Wolności 25 czerwca, w niedzielę wieńczącą 
Malta Festival Poznań. Humanitarny podbój uświetnią: 
dziecięca orkiestra Marcina Piątyszka, transparenty, 
tańce, krzyki, szepty oraz obecność wszystkich, którzy 
chcą wyśpiewać i wytupać z nami pokojową pieśń.

Oprócz tego, na placu Wolności, jak co roku, powstanie 
przestrzeń warsztatowa, dedykowana dziecięcej eksplo-
racji i zabawie. Znajdą się tam elementy wielozmysłowe, 
specjalnie zaprojektowane na potrzeby najmłodszych, 
stos baśni, kocioł ubrań do przebierania, gry wielkofor-
matowe, tipi, baldachimy oraz wiele innych akcesoriów 
niezbędnych do doświadczania dziecięcej frajdy. Strefa 
Wolno Dzieciom będzie otwarta codziennie, czuwać 
nad nią będą animatorzy wyposażeni w moc patentów 
na dobrą zabawę. W weekendy Teatr Blum podczas 
spektaklu „Ty i Ja” zabierze nas na spotkanie własnego 
„Ja” z innymi jednostkami, a wraz z Mają Brzozowską 
poznamy filmowe historie dzieci niebylejakich i wykorzy-
stamy je jako materiał  artystycznych warsztatów o zmia-
nie i odwadze. Na najmłodszych czeka też przygoda 
z pierwszymi próbami negocjacji przy okazji warsztatów 
przygotowanych przez CZYTOGRUSZKĘ.

Maja Brzozowska, Elżbieta Niewiadomska, 
Joanna Pańczak
zespół kuratorski programu Wolno Dzieciom 2017
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Stary Browar Nowy Taniec
na Malcie 2017

Matsutake jest najcenniejszym grzybem świata oraz 
chwastem, który rośnie w zdewastowanych przez 
człowieka sosnowych lasach Ameryki Północnej i Azji. 
Dzięki swojej zdolności odżywiania drzew matsutake 
pozwala lasom trwać mimo ekstremalnych warunków. 
W Japonii jest tymczasem jadalnym przysmakiem osią-
gającym astronomiczne ceny, zbieranym przez prekariu-
szy – wieśniaków, imigrantów, społecznych wyrzutków 
i uciekinierów. We wszystkich swoich sprzecznościach 
przypadek matsutake – grzyba z talentem do zadoma-
wiana się w zrujnowanych miejscach – staje się przypo-
wieścią o przetrwaniu opisaną w The Mushroom at the 
End of the World. Pierwsze zdanie tej fascynującej książki 
autorstwa profesorki antropologii Anny Lowenhaupt 
Tsing to zasadnicze pytanie: Co robić, gdy świat wokół 
nas rozpada się na kawałki? Jak żyć w (kapitalistycznych, 
i nie tylko) ruinach, które sami stworzyliśmy? Myśliciele 
i naukowcy są zgodni: tym jedynie, co gwarantuje przeży-
cie, jest symbioza – współpraca w obrębie (eko)systemu 
– nie tyle wybór i przyjemne ćwiczenie, ile skompliko-
wana konieczność – collaborative survival. 

Tak szczególnie ujętą sztukę przetrwania uprawiają od lat 
artyści współczesnej choreografii. 

Trudno znaleźć drugą dziedzinę, która – dosłownie 
i w przenośni – zamieszkiwałaby tak wiele trudnych, 
zaniedbanych i doświadczających tak wielu braków 
przestrzeni; nieufna wobec wszelkich nadużyć, celebro-
wałaby horyzontalność własnych struktur opartych na 
hojnej wymianie doświadczeń, zbiorowym generowa-
niu wiedzy, dialogu i (auto)refleksji, wypracowując wiele 
modeli współdziałania pełnych zrozumienia dla różno-
rodności i poszanowania odmienności. 

Choreografia (mająca wspólnotowość u swych źródeł) 
– sztuka „zbieraczy grzybów”, sztuka do zadań specjal-
nych – potrafi dziś nam dostarczyć alternatywnych 
scenariuszy „bycia razem” w świecie, który zwariował. 

Podczas tegorocznego Starego Browaru Nowego 
Tańca na Malcie spotykamy się w praktyce i praktyku-
jemy spotkanie – kuratorów, artystów i publiczności 
– wierząc, że wielorakie, współ-działające, współ-od-
powiedzialne, myślące kolektywnie

My, naród

czy raczej 

My 

wciąż jest możliwe. 

Nie tylko na polu współczesnej choreografii. 

Kurator programu: Joanna Leśnierowska
współautor tegorocznej edycji: Mateusz Szymanówka  
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Poznań na Malcie
Poznań na Malcie to platforma prezentacji i promocji 
poznańskich twórców, zespołów teatralnych i instytucji 
kultury: zarówno teatrów instytucjonalnych, jak i alterna-
tywnych; przedstawień premierowych (mających premierę 
na festiwalu), jak i repertuarowych; realizacji tekstów 
klasycznych, jak i współczesnych. W tegorocznym 
programie znalazły się spektakle Teatru Nowego, Teatru 
Polskiego, Polskiego Teatru Tańca, Teatru Porywacze
Ciał, Teatru Usta Usta Republika, Teatru Ba-Q i Teatru 
Automaton. Będzie można obejrzeć prace m.in. Anny 
Karasińskiej, Mai Kleczewskiej, Igora Gorzkowskiego, 
Adama Ziajskiego, Michała Stankiewicza.

Wyboru spektakli do programu Poznań na Malcie doko-
nują co roku dyrektorzy zaproszonych instytucji, ośrod-
ków lub sami reżyserzy. Wspieramy ich wybór promo-
cyjnie i organizacyjnie, udostępniając widzom bilety 
w cenach festiwalowych 15 PLN.

Młoda Malta
Młoda Malta to przegląd teatrów młodzieżowych, 
realizowany przez Liceum oraz Gimnazjum Akademickie 
Da Vinci. Organizatorami, artystami i odbiorcami Młodej 
Malty są licealiści i gimnazjaliści z Poznania, kraju i zagranicy. 
Podczas przeglądu odbywającego się w dniach 5-9 czerwca 
2017 pod hasłem „Wołanie o pokój / Calling for Peace” każda 
z uczniowskich grup teatralnych nie tylko zaprezentuje 
własny spektakl, ale także wspólnie przygotuje widowisko 
finałowe. Projekt staje się dla młodych ludzi okazją nie tylko 
do wymiany teatralnych fascynacji i doświadczeń, lecz 
przede wszystkim do poznawania kultury innych obszarów 
geograficznych – przełamywania uprzedzeń, rozwijania 
międzynarodowych przyjaźni, doświadczania w praktyce 
tego, co inne. 

W tegorocznej 4. edycji Młodej Malty wezmą udział: 

British International School of Cracow (Kraków), 
Czernihowski Zespół Młodzieżowy „TEATR 23” 
(Czernihów, Ukraina), 
Escola Sagrada Familia (El Masnou, Hiszpania), 
Escola Secundária José Saramago (Mafra, Portugalia), 
Georg-Büchner-Gymnasium (Seelze, Niemcy), 
Gimnazjum Akademickie Da Vinci (Poznań), 
Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego (Nowy Tomyśl), 
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi (Jerzykowo), 
Gimnazjum nr 9 (Poznań)

Programy partnerskie Malta Festival Poznań
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Przygotowania do tegorocznego festiwalu odbywają 
się w cieniu niepokojących informacji upublicznionych 
w mediach przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, prof. Piotra Glińskiego. Kilkukrotnie oświadczał on, 
że Malta nie otrzyma dotacji, którą Ministerstwo powinno 
przekazać na mocy zawartej w ubiegłym roku umowy. 
Powodem tej decyzji jest osoba kuratora Idiomu – Olivera 
Frljicia. Cały czas mamy nadzieję, że do czasu otwarcia 
festiwalu Minister wywiąże się ze swoich zobowiązań. 
 
Cenzura ekonomiczna, jakiej na festiwalu chce się dopu-
ścić władza spotkała się ze sprzeciwem. 25 kwietnia 
Mariusz Wilczyński – wybitny polski animator i rysow-
nik – napisał list, w którym zaprasza wszystkich, którym 
bliska jest Malta, aby wsparli ją w tym trudnym momen-
cie poprzez aukcję. Jak pisze sam autor pomysłu:
 
„Namawiam koleżanki artystki i kolegów artystów, 
wszystkich, którzy czują się przyjaciółmi Festiwalu Malta, 
ponad wszelkimi podziałami, z lewej, z prawej, tych 
których znam i których jeszcze nie poznałem: malarzy, 
rzeźbiarzy, rysowników, aktorów, reżyserów, muzyków, 
kompozytorów, tancerzy, wszystkich, którym na sercu 
leży wolność artystycznej wypowiedzi, byśmy zorganizo-
wali aukcję naszych prac bądź osobistych przedmiotów 
związanych z naszą pracą, których celem będzie wspar-
cie Festiwalu Malta. Zyskamy na tym wszyscy”.
 
Do tej pory udział w aukcji potwierdzili: Sven Åge 
Birkeland (BIT Teatergarasjen) Grace Ellen Barkey i Jan 
Lauwers (Needcompany), J. M. Coetzee, Stefan Kaegi 
(Rimini Protokoll), Krystyna Janda, Agnieszka Holland, 
Małgorzata Szumowska, Mateusz Kościukiewicz, Mark 
Ball (London International Theatre Festival), Rabih Mroue, 
Lotte van den Berg, Krystyna Piotrowska, Luk Perceval.

Chęć udziału w aukcji można zgłaszać do 15 maja na adres: 
aukcja@malta-festival.pl

Aukcja na rzecz 
Malta Festival Poznań
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KARNETY WEJŚCIÓWKI
W drugiej połowie maja rusza sprzedaż:
– karnetów w cenie 60 zł, w ramach których można zoba-
czyć 5 wydarzeń oraz zarezerwować bezpłatne wejściówki
– wejściówek w cenie 15 zł na pojedyncze wydarzenia.

Karnet w cenie 60 zł obejmuje pięć wydarzeń wybranych 
z programu Malta Festival Poznań 2017. Pula karnetów 
obowiązuje do wyczerpania zapasów.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
Wydawane będą w Centrum Informacji Miejskiej 
w Poznaniu, ul. Ratajczaka 44, w dwóch pulach: 29 maja 
i 12 czerwca. Szczegółowe informacje programowe 
wkrótce.

WSTĘP WOLNY
Obowiązuje na koncert LAIBACH „The Sound of Music” 
(finał festiwalu w Parku im. Henryka Wieniawskiego), 
„Bike Bands Opening” (rowerowe otwarcie festiwalu), 
Generator Malta oraz wiele innych wydarzeń Malta 
Festival Poznań, w tym pokazy filmowe, koncerty, 
spektakle teatralne czy spotkania z twórcami na placu 
Wolności.

WEJŚCIÓWKI
Cena wejściówki na pojedyncze wydarzenie wynosi 15 zł. 
Wejściówki będą dostępne na www.malta-festival.pl oraz 
w serwisie Bilety24.pl w drugiej połowie maja.

Osoba niepełnosprawna będzie uprawniona do 
odbioru biletu dla swojego opiekuna, kontakt: 
niepelnosprawni@malta-festival.pl.

AKREDYTACJE BRANŻOWE
Akredytacje branżowe są skierowane do przedstawicieli 
teatrów polskich i europejskich, grup teatralnych, przed-
stawicieli festiwali teatralnych z Polski i Europy oraz 
studentów szkół teatralnych i teatrologii. Akredytacja 
branżowa upoważnia do:

- wejścia na 5 spektakli wybranych z tabeli programowej 
(szczegóły w połowie maja)
- 20% zniżki na zakup wydawnictw książkowych 
Fundacji Malta
- otrzymania katalogu i magazynu festiwalowego i koszulki
- rezerwacji bezpłatnych wejściówek
Cena akredytacji branżowej wynosi 60 zł.

Akredytacja branżowa dostępna będzie od połowy 
maja 2017, do wyczerpania puli, ale nie później niż do 
6 czerwca 2017.

AKREDYTACJE DLA MEDIÓW
Akredytacja dla mediów rozpocznie się 23 maja i potrwa 
do 6 czerwca. Akredytacja będzie dostępna na stronie 
internetowej Malta Festival Poznań w zakładce DLA 
MEDIÓW

KONTAKT DLA MEDIÓW
Martyna Nicińska
rzecznik prasowy
+48 603 173 344
rzecznik@malta-festival.pl

Pytania i prośby o teksty, zdjęcia i nagrania dotyczące
poprzednich i bieżącej edycji festiwalu prosimy kierować
do biura prasowego:
Aleksandra Bliźniuk
koordynatorka biura prasowego
press@malta-festival.pl
+48 609 082 759
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