
300 wydarzeń

240 bezpłatnych wydarzeń

750 artystów z 15 krajów

50 lokalizacji
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29. Malta Festival Poznań odbywa się w szczególnym 
czasie, kiedy świat wokół nas  – ten bliski, lokalny, jak 
i rzeczywistość globalna – rozpada się na wiele nieprzy-
stających do siebie narracji i obrazów. Choć jako Euro-
pejczycy, mieszkańcy demokratycznych krajów, przy-
wykliśmy sądzić, że żyjemy w najbardziej pokojowych 
czasach od zakończenia II wojny światowej, konflikt 
wyznacza dynamikę naszego życia, relacji społecznych, 
możliwości. To właśnie konflikt, napięcie między dwoma 
stanami – wojny i pokoju – jest ramą programową tego-
rocznej edycji Malty.
 
Malta to wyjątkowe spotkanie artystów, intelektualistów, 
osób o różnych poglądach, którzy dzielą się wiedzą, 
doświadczeniem, tym, (w) czym żyją. Widzowie są tutaj 
nie tylko uczestnikami, lecz także współtwórcami. Dlatego 
podczas 10 festiwalowych dni będą się przeplatać prezen-
tacje międzynarodowego Idiomu „Armia jednostki”, 
którego kuratorem jest Nástio Mosquito, z programem 
społeczno-artystycznym Generatora Malta, spektaklami 
plenerowymi i premierami teatralnymi (w tym Hańbą 
na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzee’ego, 
w koprodukcji z Teatrem im. Stefana Żeromskiego w Kiel-
cach, programem tanecznym Art Stations Foundation), 
projekcjami filmowymi, dyskusjami i koncertami. Ta różno-
rodność i ogólna dostępność wydarzeń festiwalowych są 
specyfiką Malty i stwarzają możliwość wielu spotkań  – 
na przecięciu dyscyplin, form i oczekiwań.
 
Chcemy, żeby Festiwal, kreując w codziennym życiu 
pole o szczególnej grawitacji, uaktywniał w nas refleksję 
o tym, jak możemy uczestniczyć w rzeczywistości, co 
nas w niej obchodzi, a czego nie dostrzegamy, otwierał 
nas na różne spojrzenia, narracje i wrażliwości. Sceną 
dla Malty jest miasto  – wraz z jego architekturą, prze-
strzenią publiczną, a także sprawami, którymi żyją miesz-
kańcy. Dlatego w różnorodnych sekcjach programu 
będziemy obecni na scenach i w galeriach, w dzielnicach 
pozostających na uboczu życia kulturalnego, w parkach 
i na skwerach, wreszcie – w sercu Malty, które bije na 
pl. Wolności, w samym centrum miasta.

Do zobaczenia w Poznaniu!
 
Michał Merczyński
dyrektor Malta Festival Poznań

WSTĘP
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Pokój, który jest wojną. 
Wojna, która jest pokojem

O Idei Malta Festival Poznań 2019

FRAGMENT TEKSTU 
PROGRAMOWEGO

Media 24 godziny na dobę dostarczają informacji o wojnie, 

terroryzmie i ich ofiarach. Choć – jako mieszkańcy Europy – 

wiadomości te najczęściej oglądamy w kontekście własnego 

spokojnego życia, globalna destabilizacja wnika w codzien-

ność. Wystarczy przywołać wojnę świata Zachodu z terrory-

zmem, którą George W. Bush ogłosił w 2001 r. – zaangażo-

wało się w nią wiele państw europejskich; w Polsce powstały 

wówczas, ujawnione po latach, tajne więzienia CIA. Jesteśmy 

obywatelami krajów, które biorą udział w konfliktach zbroj-

nych, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wojna jest 

elementem codzienności. W niektórych krajach trwa już tak 

długo, że ludzie zapomnieli, jak może wyglądać pokój. Mimo 

to historycy i filozofowie dowodzą, że żyjemy w najbardziej 

pokojowym okresie historii ludzkości. Nie dostrzegamy tego, 

bo obrazy rzezi  zapadają w naszą pamięć znacznie częściej 

niż obrazy ludzi umierających ze starości. Chętniej i łatwiej 

chłoniemy negatywne informacje.

Do takich wniosków, szczegółowo analizując dane, dochodzi 

w swojej bestsellerowej książce Zmierzch przemocy. Lepsza 

strona naszej natury (2011) Steven Pinker. Stanowisko psycho-

loga i lingwisty z Harvardu podzielają też inni myśliciele, tacy jak 

Joshua L. Goldstein – profesor stosunków międzynarodowych, 

autor artykułu Winning the War on War: The Decline of Armed 

Conflict Worldwide (2011), filozof Peter Singer, który opubliko-

wał książkę The Most Good You Can Do (2015), czy politolog 

John E. Mueller, autor Retreat from Doomsday: The Obsole-

scence of Major War, która ukazała się w 1989 r., trzy lata przed 

wybuchem krwawej wojny w Jugosławii. Mimo to Pinker i Gold-

stein odwołują się do tej pozycji, twierdząc, że w najnowocze-

śniejszych częściach świata wojna praktycznie zniknęła. Wielkie 

mocarstwa nie walczą już między sobą, lecz w wyniku rozprze-

strzeniania się demokracji przewodzą w procesie doskonalenia.

Przechodząc od ludzkiej prehistorii do współczesności, Pinker 

dowodzi, że przeszłość była dużo brutalniejsza, niż sądzimy. 

Duża część mieszkańców Zachodu jest przekonana, że wojny 

sprzed XX stulecia były znacznie mniej krwawe. Tymczasem 

jeżeli weźmiemy pod uwagę mniejszą populację, liczbę wojen 

i czas trwania okaże się, że prawdopodobieństwo śmierci 

na polu bitwy w wojnie trzydziestoletniej (I połowa XVII w.) 

było bliskie temu w II wojnie światowej. Europa ostatnich 

dekad przedstawia się na tym tle niezwykle spokojnie. Pinker 

nie odnosi się jednak tylko do Europy. Pokazuje, że spada liczba 

zabitych w konfliktach zbrojnych na całym świecie. Wojny są 

dzisiaj rzadsze i mniej krwawe niż w poprzednich epokach. To 

– jak udowadnia – zasługa modernizacji państw, które zmono-

polizowały użycie siły, a także wynalezienia druku, emancypacji 

kobiet, zwiększenia zdolności empatii i rosnącego wpływu idei 

oświecenia. Spadkowi przemocy (nie tylko wojennej) towa-

rzyszy zmniejszenie się liczby ludzi, którzy tolerują i gloryfikują 

przemoc. Dostrzegamy, że dzieje się źle, lecz nie to, że nasze 

normy się zaostrzyły.

Odwołując się do wojny, Steven Pinker skupia się jednak, jak 

wskazują krytycy jego teorii, m.in. John Gray i John Arquilla, 

na ofiarach tradycyjnie rozumianych wojen: z podziałem na dwie 

strony konfliktu i wskazaniem pola bitwy. Tymczasem wynale-

zienie broni atomowej umożliwiającej natychmiastową masową 

zagładę spowodowało, że wielkie mocarstwa nie angażują się 

już w wojnę w starym stylu. Wspierają raczej – w strategicz-

nych ekonomiczno-politycznych sojuszach – różne strony 

cudzych konfliktów, prowadząc zarazem na wielką skalę wojnę 

informacyjną w sieci. Wystarczy przywołać wojnę w Wietnamie, 

wojnę domową w Angoli, wojnę w Afganistanie, pierwszą wojnę 

w Zatoce Perskiej, inwazję na Irak, działania zbrojne w Libii czy 

Syrii, rosyjskie cyberataki na państwa bałtyckie i Ukrainę, zaan-

gażowanie Rosji w wybory i referenda w Stanach Zjednoczo-

nych, Wielkiej Brytanii, we Francji i Włoszech. Współcześnie 

słowo „wojna” przyjmuje łagodne, łatwiejsze do zaakceptowa-

nia przez opinię publiczną synonimy: „operacja”, „misja stabiliza-

cyjna”, „rozmieszczenie wojsk”. To sprawia, że jej groza rozpusz-

cza się w strumieniu ogólnych informacji.

Pinker ma rację, liczba żołnierzy zabitych w czasie konfliktów 

zbrojnych maleje. Rośnie jednak – jak pokazuje John Gray – 

liczba ofiar wśród cywilów. Szacuje się, że w okresie I wojny 
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światowej cywile stanowili 10 proc. wszystkich ofiar (10 milio-

nów); w okresie II wojny światowej było to około 50 proc. 

z ponad 50 milionów ofiar; w Kongo, podczas dziesięcioleci 

trwania konfliktu, było to 90 proc. Głód i świadome niszczenie 

obszarów miejskich stały się strategią wojenną w Syrii. Wojny 

nie toczą się już między dobrze zorganizowanymi państwami, 

które w pewnym momencie mogą negocjować pokój, ale 

między nieregularnymi oddziałami najemników, bojówkami, 

samozwańczymi armiami bez państwa, dla których nie ma 

różnicy między żołnierzem a cywilem. 

Na Zachodzie panuje jednak przekonanie, że nas to nie dotyczy, 

a sama przemoc jest postrzegana jako rodzaj zacofania. Tymcza-

sem jedną z przyczyn ludobójstwa w Rwandzie była segregacja 

ludności, której dokonywali niemieccy i belgijscy kolonialiści. 

Niekończącą się wojnę w Kongu napędzało zachodnie zapo-

trzebowanie na naturalne zasoby tego kraju. Efektem amery-

kańskiej inwazji na Irak jest ISIS. Świat zachodni wyprowadził 

wojnę poza swoje granice i – pod pozorem demokratyzacji 

– wszczyna ją tam, gdzie ma w tym polityczny i ekonomiczny 

interes. Afrykańskie domy wciąż są bombardowane w wojnach, 

na których Zachód testuje swój nowoczesny sprzęt.

Książka Stevena Pinkera ukazała się osiem lat temu i mimo 

że w wielu krajach zachodnich stała się bestsellerem, w Polsce 

mało się o niej mówiło. Tymczasem bardzo mocno wpłynęła 

ona na wyobraźnię mieszkańców Stanów Zjednoczonych 

i Europy, a dyskusja, którą sprowokowała, jest wciąż aktualna. 

Jak odpowiedzieć na pytanie, czym dzisiaj jest wojna, i jak liczyć 

jej ofiary? Gdzie się toczy? Czy pokój nie przypomina coraz 

częściej wojny, a wojna nie traci ciężaru, udając normę? Czy 

ludzie umierający z głodu lub chorób w następstwie konflik-

tów zbrojnych są jeszcze zaliczani do jej ofiar? Czy uchodźców 

można wpisać w statystyki Pinkera? Przecież nie zginęli. Coraz 

bardziej otwarcie mówi się też o PTS – syndromie posttrauma-

tycznym, który dotyka wszystkich zaangażowanych w wojnę 

i często uniemożliwia im normalne życie. Nie da się jedno-

znacznie obliczyć ofiar wojny, a dobór danych jest arbitralny 

i najczęściej dyktowany zachodnią perspektywą. Miliony ludzi 

zginęły i nadal giną w nieznanych światu wojnach w różnych 

zakątkach Azji czy Afryki, choćby we wschodnim Kongu i Afga-

nistanie. Liczba umierających na polu bitwy faktycznie spada, 

ale czy można nasze czasy określić „Długim Pokojem”, jak robi 

to Pinker? Wojna wygląda dzisiaj inaczej i jest ściśle związana 

z pokojem. Nie da się ich pomyśleć osobno.

Świadomość, że wojna i pokój są z sobą ściśle splecione, wiąże 

się z wielką odpowiedzialnością. Możemy porównywać się do 

bogatszych krajów Zachodu, lecz na tle całego świata Polska 

to kraj dobrobytu i spokoju. Tym bardziej powinniśmy zaintere-

sować się tym, co dzieje się w innych zakątkach świata. Choć 

na świecie maleją analfabetyzm, śmiertelność małych dzieci 

i dziesiątkujące ludzi choroby, to 8 proc. mieszkańców Ziemi 

wciąż żyje w skrajnej nędzy (jeszcze w 1999 r. było to 30 proc.). 

Według przyjętego przez wszystkie państwa członkowskie ONZ 

dokumentu Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 do tego roku 

ubóstwo na świecie ma zostać wyeliminowane. Zarówno ten 

plan, jak i powyższe dane napawają optymizmem.

A jednak coraz częściej pojawiają się głosy nawołujące do 

zmiany kursu. Podważa się zdobycze medycyny, rozbrojenia czy 

emancypacji. Stawia się mury i utwierdza systemowe kategorie, 

które segregują ludzi, definiują ich poczucie wolności i tożsa-

mość: Europa i Afryka, biały i czarny, kobieta i mężczyzna, bogaty 

i biedny, lepszy i gorszy. Pierwszy, drugi, trzeci świat. Paradygmat 

o hierarchicznej drabinie rozwoju ma się bardzo dobrze. Dlatego 

trzeba rozpoznać przywileje, z których korzystamy, i maksymali-

zować własny potencjał. Nie każdy musi wyjeżdżać z konwojem 

humanitarnym do państw Afryki. Chodzi o to, co możemy zdzia-

łać w danej chwili, w ramach konkretnych możliwości i swojego 

indywidualnego życia. Jesteśmy odpowiedzialni za dokonywane 

wybory, wypowiedziane słowa, a także za zaniechania i milcze-

nie. Jak mówi Nástio Mosquito, kurator tegorocznego Idiomu 

Armia jednostki: „Dziś, kiedy mówisz »konflikt«, słowem, które 

od razu przychodzi mi na myśl, jest »nieunikniony«. Konflikt jest 

nieunikniony. Możemy jedynie wybrać, jakiego rodzaju konfliktu 

pragniemy. W jakim konflikcie chcemy uczestniczyć”. 

 

Dorota Semenowicz, Kasia Tórz

dział programowy Malta Festival Poznań 
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Nástio Mosquito, twórca Idiomu „Armia jednostki / Army of 

the Individual”, pokaże na Malcie dwa premierowe projekty – 

audiowizualny happening inspirowany momentem narodzin 

oraz najlepszą sesję karaoke świata. Do Poznania zaprosił arty-

stów z rozmaitych kulturowych i społecznych kontekstów. Jego 

twórczość będzie prezentowana w Polsce po raz pierwszy.

Nástio Mosquito to jeden z najbardziej wyrazistych i chary-

zmatycznych twórców pokolenia 30-latków w obszarze sztuk 

performatywnych i wizualnych. Tworzy zarówno projekty 

wideo, instalacje audiowizualne, jak i stand-upy, happeningi, 

zaangażowane politycznie performanse, w których wykorzy-

stuje różne media  – muzykę, obraz, tekst. „Bądź uważny”  – 

mówi do nas w swoim tekście kuratorskim.

Mosquito wciąga odbiorców swojej sztuki w intensywną wizu-

alnie i językowo narrację. Miesza popkulturę, powierzchowność 

i absurdalny żart z refleksją nad konfliktami i realnymi zagroże-

niami współczesnego świata. Wśród podejmowanych przez 

niego tematów są tożsamość, przemoc i kolonializm. Artysta 

zadaje niewygodne pytania, prowokuje, docieka  – w tekście 

kuratorskim pyta: „Za co jesteś w stanie umrzeć?”.

Urodził się w 1981 r. w Angoli, kwestie kolonialnych doświad-

czeń jego kraju i wojny, która trwała tam przez dekady są mu 

bliskie, choć od wielu lat mieszka w Europie. Swoją twór-

czość wystawiał m.in. w Tate Modern w Londynie, MoMA 

w Nowym Jorku, a także w muzeach, teatrach i na festiwa-

lach w Belgii, Francji, Niemczech i Portugalii. Współpracuje 

również z instytucjami w Luandzie. Jego performance No.One.

Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.My.Gig Perfomance otworzył 

tegoroczne Biennale w Wenecji. Na Biennale będzie można 

obejrzeć także inne prace Nástio Mosquito.

TEKST KURATORSKI

(...) 

Oto nasza Armia Jednostki.

W tej armii priorytetem jest indywidualny rozwój wspierający 

ekosystem, który nazywamy wspólnotą.

Oto nasza Armia Jednostki.

W tej armii dyscyplina Jednostki i jej praktyczne doświadcze-

nie służą zróżnicowanej społeczności; ponieważ istnieją ludzie, 

za których warto zginąć.

Oto nasza Armia Jednostki.

Grupa kreatywnych ludzi z wszystkich stron świata, pragną-

cych, aby ich wartość znalazła przełożenie na życie tych, którzy 

odważą się wyciągnąć dłoń i dotknąć.

Każda z Jednostek będących częścią Armii była bardzo zajęta, 

skoncentrowana na własnym celu. Jednak wezwani do przy-

jazdu do Polski rozpoznali transport, uznając podstawowe 

znaczenie jego pasażerów.

Przychodzimy, by służyć.

Może ponownie zastanowimy się, za co jesteśmy gotowi umrzeć…

Przychodzimy, by służyć.

Nástio Mosquito

Kurator Nástio Mosquito 

Idiom „Armia jednostki / Army of the Individual”
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Interesuje mnie afrykański artysta, 

który jest bardzo niepoprawny 

politycznie, bo wiele z tego, co widzisz 

i o czym słyszysz – a nie jest to jego 

własny głos – jest w pewnym sensie 

wulgarne. Intelektualnie jest to bardzo 

inspirujące i jednocześnie przekracza 

granice. I właśnie to mi się podoba.

Jonathan Watkins, dyrektor galerii sztuki Ikon w Birmingham, „The Guardian”

W sztuce chodzi o to, co dla artystów jest 

ważne, więc rola sztuki jest tak nieskończona 

jak zdolność ludzi do empatii w stosunku do 

istniejącej lub wymyślonej rzeczywistości… 

Sztuka jest nieważka… ludzie nie. Niezależnie od 

tego, na czym im zależy, ludzie muszą przyjąć 

jakąś postawę. Sztuka, która odzwierciedla 

społeczeństwo, jest chyba w pewnym sensie 

zbędna. Ale społeczeństwo zawsze istnieje 

w tym, co artysta wyraża – przez obecność 

lub nieobecność. Jest to nieuniknione… Bez 

względu na indywidualne postrzeganie sztuki 

jestem pewien, że zawsze dzieje się to poza 

namysłem… Sztuka jest osią wszystkiego, 

co jest społeczne lub nie, co widzialne lub 

niewidzialne, co teraźniejsze lub przyszłe… 

Chyba… Nie wiem.

Nástio Mosquito, fragment rozmowy z „ArtReview”
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„Nástio Mosquito jest twórcą 

wielodyscyplinarnym, czasem nazywa 

siebie konsultantem czy kucharzem, 

a niektórzy krytycy dopatrują się 

w jego strategiach figury polityka 

bądź kaznodziei. Nástio bardzo lubi grać 

tymi rolami i jeśli miałabym określić go 

jednym, krótkim słowem, to byłoby 

to „trixter” albo „joker”, czyli ktoś, kto 

bawi się tożsamościami, przemyka 

między kategoriami, wymyka się 

przyporządkowaniu i gra w swoją grę.” 

Kasia Tórz, programerka Malta Festival Poznań

Kiedy mówisz „konflikt” to 

słowem, które od razu przychodzi 

mi na myśl jest „nieunikniony”. 

Konflikt jest nieunikniony. Możemy 

jedynie wybrać jakiego rodzaju 

konfliktu pragniemy. Właściwym 

pytaniem byłoby: „W jakim 

konflikcie chcemy uczestniczyć?”.

Nástio Mosquito, fragment rozmowy z Kasią Tórz
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POZNAJ „ARMIĘ JEDNOSTKI”

Nástio Mosquito zaprosił do wspólnego stworzenia programu 

artystów z rozmaitych części świata, odmiennych kontekstów 

kulturowych i społecznych: To, jak pisze: „Grupa kreatywnych 

ludzi z wszystkich stron świata, pragnących, aby ich wartość 

znalazła przełożenie na życie tych, którzy odważą się wycią-

gnąć dłoń i dotknąć”. Każdy z nich jest członkiem tytułowej 

„Armii jednostki”.

 

Wszyscy zaproszeni artyści po raz pierwszy pokażą swoje 

działania w Polsce. Benjamin Abras wspólnie z poznaniakami 

i poznaniankami chce zmierzyć się z tematem doświadczenia 

wielokulturowości przez formę tanecznych warsztatów. W bez-

pośredni dialog z publicznością pragnie wejść także Priscila 
Rezende, tworząc performatywną interwencję miejską. Alice 
Joana Gonçalves, Lisbeth Gruwez i Radouan Mriziga zapre-

zentują spektakle taneczne, a Vic Pereiró – immersyjną insta-

lację audiowizualną. Bezpośrednio z tematem Idiomu „Armia 

jednostki” zmierzy się Kelly Schacht, która zaskoczy widzów 

działaniami performatywnymi site specific inspirowanymi tym 

hasłem. W programie filmowym: wybrane produkcje platformy 

Geração 80 skupiającej młodych angolskich filmowców oraz 

pokaz filmów Li Rana, wschodzącej gwiazdy sztuki chińskiej.

NÁSTIO MOSQUITO
Waginokracja
22.06, g. 20:00, Stara Rzeźnia,  wstęp wolny

Zanim coś, co nazywamy tożsamością pojawi się na powierzchni, 

zanim zaczniemy być definiowani przez zewnętrzne okolicz-

ności, takie jak miejsce urodzenia, istnieje etap wcześniejszy: 

akt narodzin. To etap godności, w którym w równym stop-

niu uczestniczą wszystkie istoty ludzkie. Do niego właśnie – 

w imię rozumnych, inkluzywnych i konsekwentnych punktów 

wyjścia – odnosi się Mosquito. Waginokracja jest żywą ilustra-

cją konceptu będącego rezultatem połączenia słów „równość” 

i „demokracja”. Audiowizualny kolaż jest hołdem oddanym 

ludzkiej godności.

Program

Idiom „Armia jednostki / Army of the Individual”

VIC PEREIRÓ
The Dust Bowl 
22-29.06, g. 14:00, Pawilon, wstęp wolny

Vic Pereiró obecnie mieszka i pracuje na Południu. Jest hono-

rowym członkiem pokolenia odpowiedzialnego za wynale-

zienie cmentarza nieszykanowanych marzeń. The Dust Bowl 

opowiada o tym, jak trudno jest człowiekowi nadal istnieć, 

i o wyzwaniu, jakim jest wyginięcie przez samozniszczenie. 

Proponuj, aby człowiek stawił czoła tej sytuacji przez radykalną 

zmianę, kolejny ewolucyjny krok adaptacyjny. Samotransforma-

cję jednostki w nowe JA, aby skonstruować MY, które tworzy 

zrównoważone BYĆ. Nowy społeczny model współistnienia.

Vic Pereiró to hiszpański artysta multimedialny i bliski współ-

pracownik Nástio Mosquito. Pracował m.in. jako reżyser nieza-

leżnych filmów dokumentalnych, jest zaangażowany w projekty 

muzyczne, interwencje w przestrzeni publicznej oraz akcje 

społeczne. W Poznaniu poznamy go jako artystę audiowizual-

nego. Jego wielokanałowa instalacja jest   próbą zobrazowania 

autodestrukcji, która coraz częściej jest wpisana w nasze życie. 

Kiedy pomyślimy o stanie świata, w którym żyjemy – chociażby 

o kwestiach ekologicznych, wszystko skłania do postawienia 

diagnozy, że destrukcja po prostu się dzieje. Jest nie tyle zagro-

żeniem, co faktem. Czy destrukcji świata można uniknąć? Czy 

pozostanie po nas tylko tytułowa miska kurzu?

ALICE JOANA GONÇALVES
The Foxes 
23.06, g. 20:00 i 24.06, g. 20:30, CK Zamek, 15 zł

Co pojawia się, gdy rozum zasypia i nieodparcie kierują nami 

instynkty? The Foxes to remake spektaklu The Hunting. Łączy je 

to, że zgłębiają ideę przeszłości i jej kontynuacji jako ciała, które 

między 2013 a 2018 r. – datami realizacji obu projektów – nigdy 

się nie zatrzymało. Punktem wyjścia jest założenie, że jest ono 

materią kształtującą się i kształtowaną w czasie i przestrzeni 

przez następujące po sobie posągi – ucieleśnienia. Odsłania to 

jego kruchość, która staje się kluczowym elementem spektaklu.
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Alice Joana Gonçalves jest uznaną na portugalskiej i europej-

skiej scenie tancerką i choreografką, chociaż zanim zajęła się 

sztuką była prawniczką specjalizującą się w kryminalistyce. 

Na styku dwóch pól i światów: zbrodni oraz pola, na którym 

obecnie działa – pracy z ciałem, instynktami, emocjami i impul-

sami tworzy projekty bardzo oryginalne i zmysłowe.

LI RAN
Individual and collective, Garden and Wilderness
24.06, g. 19:00, Stara Rzeźnia, wstęp wolny

„Nazywam się Li Ran. Jestem artystą. Urodziłem się w Chinach. 

Mieszkam w Szanghaju. Miejsce, w którym mieszkałem wcze-

śniej, ciągle zanurza się w przeszłości, odnosząc się do rozłamu, 

a my – po takim rozstaniu – musimy mierzyć się z tradycją 

kulturową, idąc jednocześnie do przodu wśród opozycji tego, 

co globalne i lokalne”.

Li Ran jest chińskim artystą określanym często wschodzącą 

gwiazdą sztuk wizualnych! Jaka jest Armia jednostki z perspek-

tywy Chin, państwa o doświadczeniu totalitarnym? Jego prace 

gościły już m.in. w Centre Pompidou w Paryżu, berlińskim 

Haus der Kulturen der Welt i w wielu galeriach kanadyjskich 

i amerykańskich. Przegląd jego prac zobaczymy w Polsce 

po raz pierwszy.

PRISCILA REZENDE
Nau frágil
25.06, g. 16:00, ul. Św. Marcin, przy hotelu Altus, wstęp wolny

„Moje ciało i istnienie to nieuchronne nośniki niezliczonych 

znaków – wielu z nich wleczonych wbrew własnej woli. Dźwiga-

nie tych znaków sprawia, że owo istnienie jest doświadczeniem 

nieustannej re-akcji. Chcę i potrzebuję dzielić się tym istnieniem 

takim, jakie jest. Interesuje mnie badanie relacji przynależności 

i braku przynależności, procesów wykluczenia – narzuconych 

lub nie, skategoryzowanych ciał – dryfujących lub nie. Moje ciało 

będzie spontanicznie dostępne, aby odzwierciedlić publiczno-

ści, jakie ciała akceptujemy, a jakie nie”.

Priscila Rezende jako ciemnoskóra kobieta w Brazylii, 

a więc potomkini niewolników afrykańskich przywiezionych 

do Ameryki Południowej, stawia ciało w centrum swoich arty-

stycznych zainteresowań. Na festiwal Malta przygotowała 

specjalny happening. Z jednej strony będzie on podejmował 

temat kolonializmu w Afryce i Ameryce Południowej, z drugiej 

strony poszerzy tę tematykę o doświadczenia uchodźctwa. 

Ciało może być uwikłane w wojnę. Priscila sprowokuje pytanie 

jakie ciała akceptujemy, jakich nie akceptujemy, w jaki sposób 

poprzez ciało możemy szukać wolności.

BENJAMIN ABRAS
The Voice of the Voice in the Voice 
25-27.06, warsztaty, 16:00, Scena Robocza

contact@malta-festival.pl

27-29.06 pokaz taneczny, ul. Półwiejska, plac Wolności, Kate-

dra Ostrów Tumski, wstęp wolny

Urodzony w Belo Horizonte Abras podąża wieloma ścież-

kami. Jako tancerz, poeta, pisarz, malarz i performer oraz aktor 

teatralny i filmowy angażuje się w łączenie afrykańskiego 

dziedzictwa kulturowego ze sztuką współczesną i z projek-

tami interdyscyplinarnymi. W Poznaniu poprowadzi warsztaty, 

podczas których każdy z uczestników będzie miał możliwość 

uwolnienia ze swojego głosu energii, aby przywołać w otwar-

tym ciele świadomość jego geopoetycznego i geopolitycznego 

terytorium.

Benjamin Abras jest brazylijskim aktorem, tancerzem, reży-

serem i choreografem. Tworzy instalacje, pisze sztuki i eseje, 

śpiewa i komponuje, jednak głównym narzędziem jego działań 

artystycznych jest ruch i ciało. W swoich pracach łączy afrykań-

skie dziedzictwo kulturowe ze sztuką współczesną i z projek-

tami interdyscyplinarnymi. Jego narzędziem pracy jest głos. Co 

może głos? Jak głos wpływa na widoczność ciała? Jak przyznać 

i przywrócić temu ciału sprawczość? 

W ramach festiwalu zaprasza na bezpłatne warsztaty techniką 

Afro-Butô (zapisy trwają do 30 maja, contact@malta-festival.

pl), które zakończą się happeningiem w różnych częściach 

Poznania.

 

LISBETH GRUWEZ & MAARTEN VAN CAUWENBERGHE / 
VOETVOLK 
It’s going to get worse and worse and worse, my friend
26, 27.06, g. 20:30, CK Zamek, 15 zł

„W spektaklu Lisbeth ukazuje w swoim tańcu stan ekstatycz-

nego perorowania. Wykorzystujemy przy tym fragmenty prze-

mówienia ultrakonserwatywnego amerykańskiego ewangelisty 

Jimmy’ego Swaggarta. Początkowo jego mowa jest przyjazna 

i uspokajająca, jednak z jego kompulsywnego pragnienia prze-

konywania słuchaczy wyziera stopniowo rozpacz, aby osta-

tecznie obnażyć swoją najgłębiej skrywaną istotę: przemoc”.

Lisbeth Gruwez to belgijska tancerka i choreografka. Współ-

pracowała z m.in. Janem Fabre, a także innymi znanymi belgij-

skimi zespołami: Needcompany, Janem Lauwersem, Grace 

Ellen Barkey, czy Sidi Larbi Cherkaoui. Od 2007 roku, razem 

z Maartenem Van Cauwenberghe współtworzy duet Voetvolk.
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NÁSTIO MOSQUITO
No.One.Gives.A.Mosquito’s.Ass.About.My.Gig 
26,27.06 g. 19:00, Dragon, Scena pod Minogą, 15 zł

28.06, g. 22:30, CK Zamek, 15 zł

„»KARAOKE JEST DO DUPY!!!«. Tak, przez ostatnie 25 lat tak 

właśnie myślałem o tej pozaspołecznej aktywności.

A teraz…

Nie mam zespołu.

Nie mam wstydu.

Nie mam żadnych interaktywnych umiejętności. Mam w dupie 

aplauz. Tylko miłość…

Mam coś, czym mogę się podzielić.

Mam piosenki i z nimi najlepszy występ karaoke na świecie.

Cóż…, miałbym, gdyby było to prawdziwe karaoke i gdybym 

faktycznie znał słowa piosenek.

 

SŁUCHAJCIE! KARAOKE JEST SUPER!”

 

RADOUAN MRIZIGA
55 
28, 29.06, g. 20:30, Dom Studencki Hanka, 15 zł

„Nazywam się Radouan Mriziga. Interesuje mnie kreowanie 

choreografii dla zbiorowej wyobraźni, konstruowanie prze-

strzeni, budowanie ulotnej architektury i zakładanie ogrodów. 

W nich będziemy mogli (ludzie, zwierzęta, rośliny i inne siły) 

równocześnie tworzyć niebinarną wiedzę, w której niewielki 

oddech, najsłabsze światełko, ulotne spojrzenia i intuicje spoty-

kają się, aby wspólnie świętować. 55 to przypomnienie, jak 

taniec może kształtować nasze otoczenie i jak można go wyko-

rzystać do tworzenia nowych wspólnych przestrzeni”. 

Radouan Mriziga jest tancerzem i choreografem z Marrake-

szu. Studiował w szkole PARTS, założonej przez Anne Teresę 

de Keersmaeker. W Brukseli mieszka i pracuje. Jest jednym 

z artystów rezydentów w tamtejszym Kaaitheater. Niewątpli-

wie należy do grona najbardziej rozpoznawanych i uważanych 

za najciekawszych choreografów młodego pokolenia

KELLY SCHACHT
The Conversation Pieces
22-29.06, interwencje w przestrzeniach festiwalowych, wstęp 

wolny   

W swoim projekcie Schacht gra pojęciami autorstwa i oryginal-

ności. Fragmenty konwersacji znajdują się w pewnym sensie 

nie na swoim miejscu. Artystkę interesuje to, co oznacza bycie 

publicznym, mnogim, bycie społecznością, (ludzką) wspólnotą, 

niezależnie od tego, czy kategorie te są z sobą połączone, czy 

nie. Słowo „publiczny” odwołuje się tutaj bezpośrednio do 

czynności mówienia, które zmierza ku sferze politycznej (staje 

się publiczne).

Kelly Schacht jest artystką wizualną, specjalnie na festiwal 

Malta przygotuje widzialne, a czasem ukryte, interwencje 

w przestrzeni miejskiej. Poszuka w nich odpowiedzi na pyta-

nia: jak się komunikujemy? jak uczymy się mówić? Do projektu 

zaangażuje osoby z Poznania, które posiadają szczególne umie-

jętności komunikowania się: czytają z ruchu warg bądź mówią 

językiem migowym. 

ERY CLAVER
filmy Geração 80 
25-30.06, g. 21:00, Stara Rzeźnia, wstęp wolny

Claver jest jednym z najbardziej wszechstronnych twórców 

angolskiej sceny filmowej. Swoją karierę rozpoczął jako opera-

tor i reżyser obrazu w licznych serialach i filmach dokumental-

nych. W 2013 r. dołączył do platformy Geração 80, w której 

ramach rozwinął swój styl, tworząc filmy krótkometrażowe, 

reklamy i teledyski. W 2016 r. wraz z innymi artystami zaini-

cjował coroczną wystawę kolektywną o nazwie Fuckin’ Globo, 

którą krytycy określili jako jedną z najzuchwalszych wystaw 

sceny alternatywnej w Angoli. 

W programie filmowym Idiomu, obok produkcji Geração 80 

pokażemy wybrane przez Nástio Mosquito angolskie filmy 

dokumentalne i fabularne. 
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POCAS PASCOAL
Por aqui tudo bem / All is well (2011)
28.06, 21:00 (94’) / Stara Rzeźnia

wstęp, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami

Późnym latem 1980 r. Alda i Maria przybywają do Lizbony, 

uciekając przed wojną domową w Angoli. Pozostawione same 

sobie nastolatki muszą się nauczyć, jak przetrwać w obcym 

mieście i stać się dorosłymi kobietami. Gdy ich problemy stają 

się niemal nie do zniesienia, otrzymują straszną wiadomość. 

Paradoksalnie to właśnie ona daje im siłę do pokierowania 

własnym losem. W swoim okrzykniętym sławą debiucie reży-

serskim Pocas Pascoal opowiada historię całego pokolenia 

angolijskich uchodźców na podstawie własnych doświadczeń. 

MAWETE PACIÊNCIA
Rastos de sangue / Blood Trails (2011)
29.06, 21:00 (90’) / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami

Film opowiada o dramacie grupy afrykańskich dzieci, które są 

ofiarami handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego, wojen 

i ciągłego poszukiwania drogi wyjścia z dramatycznej sytuacji, 

w której się znajdują. 

MARIA JOÃO GANGA
Na cidade vazia / Hollow City (2004)
30.06, 21:00 (90’) / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami

Osadzony w realiach porewolucyjnej Angoli film opowiada 

o tragicznych następstwach wojny domowej, szczególnie 

wobec najbardziej niewinnych. Osierocony w wieku 11 lat Ndala 

przybywa do Luandy wojskowym samolotem transportowym 

pełnym dzieci w tej samej co on sytuacji. Reżyserka Maria João 

Ganga posługuje się kontrastującymi z sobą stylami obrazowa-

nia odzwierciedlającymi wędrówkę Ndali. 

Filmy Geração 80 

SÉRGIO AFONSO
Do outro lado do mundo / From the Other Side of the World 
(2017)
25.06, 21:00 (60’) / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami 

Dwie kobiety z różnych kultur dzielą to samo pragnienie: mają 

odwagę zmienić swoje przeznaczenie i przekroczyć ogranicze-

nia kulturowe po to, żeby osiągnąć szczęście. Miséria, dziew-

czyna z Angoli, spotyka Johnny’ego, Chińczyka, który przyje-

chał do Angoli budować drogi. Sofia przyjeżdża do Angoli ze 

swoim mężem Inácio, byłym angolskim studentem w Chinach, 

niechętnie zostawiającym za sobą dziecko. Jak relacja między 

dwoma krajami, zdeterminowana kwestiami ekonomicznymi, 

wpływa na sprawy międzyludzkie i te osobiste?

MÁRIO „FRADIQUE” BASTOS
Independência / Independence (2015)
26.06, 21:00 (110’) / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami 

Independência wydobywa na światło dzienne nieopowiedziane 

historie i milczące postacie walki przeciwko kolonizatorom. 

Na film składają się materiały archiwalne – setki wywiadów: 

z walczącymi na froncie w wojnie domowej w Angoli, z więź-

niami politycznymi, członkami ruchu oporu. W latach 1961-1974 

wojna w Angoli rozprzestrzeniała się po całym kraju, angażu-

jąc zarówno partyzantów, jak i tych, którzy ich wspierali. Przez 

połączenie operacji wojskowych oraz reform gospodarczych 

i prawnych Portugalia zdołała przedłużyć wojnę, której nie była 

w stanie wygrać. 

Program filmowy

Idiom „Armia jednostki / Army of the Individual”
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ERY CLAVER, GRETEL MARÍN
Lúcia no céu com semáforos
27.06, 21:00 / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami 

Film opowiada historię istoty, obdarzonej jedynie cielesną 

egzystencją. To byt przedmiotowy używany do zaspokaja-

nia potrzeb i pragnień. Na ekranie Lúcia ma nieobecne, odle-

głe spojrzenie, które kryje w sobie rozpacz, lęk i gwałtowne 

emocje. Jest wykluczana i uciszana przez seksistowskie społe-

czeństwo, które nigdy nie bierze pod uwagę jej opinii, życzeń 

i pragnień. Film jest cichym świadectwem kobiety zespolonej 

ze swoją rolą i funkcją, pozbawionej prawa do bycia, myślenia, 

wyrażania opinii. 

ERY CLAVER, GRETEL MARÍN
Há um zumbido, há um mosquito, são dois / There’s a Buzz, 
There’s a Mosquito, There’s Two (2017) 
27.06, 21:00 / Stara Rzeźnia

Wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami

„Szum zakrada się powoli, także we mnie, szum. W dusznej 

pogodzie zastałe wody dnia stają się dwoma pełnymi zgnilizny 

lustrami. Zmęczony nabieram podejrzenia, fałszywej i ulotnej 

skruchy”. Zdruzgotany mężczyzna próbuje zrozumieć szum i to, 

co się wokół niego dzieje. To, czego szuka w swoim przezna-

czeniu, uświadamia mu, że tak naprawdę nigdy nie jest sam. 

KILUANJI KIA HENDA 
Havemos de voltar 
27.06, 21:00 / Stara Rzeźnia

wstęp wolny, język: portugalski z angielskimi i polskimi napisami

Havemos de voltar to tytuł wiersza Augostinha Neta, pierw-

szego prezydenta Angoli. Wiersz symbolizuje powrót do Angoli 

jej zaginionych synów i bliskich, wygnańców i bojowników 

o wolność – powrót do ojczyzny, wolności i redystrybucji zaso-

bów. Film opowiada o wypchanej olbrzymiej samicy antylopo-

wca szablorogiego i jej ucieczce z Archiwum w Luandzie. Ucie-

leśniając przeciwstawne dyskursy epoki kolonialnej, zwierzę 

trapi wyraźny lęk, gdy próbuje odzyskać wolność i staje przed 

bogatymi cudzoziemcami, którzy chcą je kupić jako dekorację 

do klubu nocnego. 
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Forum to rozmowy na placu Wolności, w których przekro-

jowo rozważamy główny temat festiwalu. W tym roku jest to 

relacja między wojną a pokojem. Mimo że statystyki pokazują, 

że żyjemy w najbezpieczniejszym i najmniej brutalnym okresie 

historii, wojna nie jest wcale pojęciem abstrakcyjnym i niere-

alnym. Jaką postać przybiera w najbardziej pokojowym okre-

sie historii? Czym jest stan wojno-pokoju? Jakie będą wojny 

przyszłości? Zapraszamy na spotkania z pisarzami, filozofami, 

politologami, uczestnikami i świadkami współczesnych działań 

wojennych. Rozmowom towarzyszą inscenizowane czytania 

fragmentów wybranych książek.

OSTATNI DZWONEK
21.06, g. 14:00, plac Wolności, wstęp wolny

14:00–16:00 NARADA OBYWATELSKA O EDUKACJI

Narady Obywatelskie o Edukacji to bezpośrednie, stolikowe 

rozmowy nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli 

samorządu na temat edukacji, organizowane od kwietnia w całej 

Polsce. Jak podkreślają ich inicjatorzy: „Kształt edukacji jest formą 

umowy społecznej, która angażuje wiele środowisk i powinna 

być wypracowywana razem z nimi”. W ramach Malty odbędzie 

się finał akcji i największa jak dotąd debata na 25 stolików.

16:00–16:45 PIRAMIDA WIEDZY: POKAZ EKSPERYMEN-

TALNY FIZYCZNO-CHEMICZNY

Pokaz przygotowany przez grupę „200 bez bólu”, którą tworzą 

uczniowie poznańskich liceów. Fizyka i chemia poza tablicą 

i szkolną ławką. Twórcy udowodnią, że lekcyjne 45 minut 

można zamienić w czas pełen fascynujących doświadczeń.

17:00–19:00 OSTATNI DZWONEK

Strajk nauczycieli trwał trzy tygodnie i budził skrajne emocje. 

W jakiej sprawie walczyli protestujący? Moralnej, politycznej, 

cywilizacyjnej? Kim jest polski nauczyciel? O polskiej oświacie 

porozmawiają legendy polskiego szkolnictwa, czynni pedago-

dzy i ich wychowankowie: Małgorzata Dziewulska, Agnieszka 

Jankowiak-Maik (blogerka Babka od histy), Michał Merczyński, 

Laura Paluszkiewicz, Krzysztof Podemski, Anna Schmidt-Fic, 

Krystyna Starczewska, 200 bez bólu.

WOJNY OBRAZÓW / OBRAZY WOJNY
Mamadou Diouf, Iwona Kurz, Konrad Piskała
22.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny 

Sposoby przedstawiania przemocy i cierpienia zmieniają się 

w zależności od tego, kogo obrazujemy. Czy Afryka nie istnieje 

w świadomości zachodniego świata przede wszystkim przez 

obrazy ofiar konfliktów etnicznych, głodu lub AIDS? Czy 

ukazanie przemocy i cierpienia pozwala im przeciwdziałać czy 

też jest kontynuacją kolonialnego spojrzenia na egzotyczne 

eksponaty? Do jakich obrazów i przedstawień wojny odwołu-

jemy się w polskiej pamięci zbiorowej? Do jakich odwołują się 

inne społeczeństwa?

WIELOKULTUROWOŚĆ – UTOPIA CZY RZECZYWISTOŚĆ
Leszek Koczanowicz, Dariusz Rosiak, Katarzyna Wężyk
23.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny 

Wielokulturowość jako model społeczny zakłada równość 

wszystkich kultur. Jak jednak uznać za równe nakazy wzajem-

nie sobie przeczące? W krajach Zachodu sporne stają się reli-

gia, normy prawne i obyczajowe, system nauczania, a wielo-

kulturowość coraz częściej kojarzy się dziś z przestępczością, 

imigracją i niebezpieczeństwem. Czy mamy do czynienia ze 

współczesną formą wojen kulturowych, a projekt wielokultu-

rowości okazał się utopią? 

RAPORT Z POLSKICH MISJI
Spotkanie z płk. Grzegorzem Kaliciakiem
24.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny 

Bałkany. Raport z polskich misji to najnowsza książka Grzego-

rza Kaliciaka, oficera Wojska Polskiego. W latach 90. do krajów 

byłej Jugosławii ruszył największy od czasów II wojny świato-

wej polski kontyngent wojskowy. Przez wiele miesięcy żołnie-

rze na własnej skórze doświadczali powojennej rzeczywisto-

ści. Ginęli, bo po wojnie pozostały tysiące min, które trzeba 

było wyszukiwać i rozbrajać. Jak miejscowe życie wyglądało 

i wygląda z perspektywy żołnierzy? Spotkaniu towarzyszy 

performans Prom-1 inspirowany najnowszą książką Grzegorza 

Kaliciaka. Reżyseria: Jan Jeliński. 

FORUM
KULTURA WOJNY W CZASIE POKOJU

Idiom „Armia jednostki / Army of the Individual”
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TURYŚCI MASAKRY
Piotr Andrusieczko, Wojciech Jagielski, Maria Wiernikowska
25.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny

„Turyści masakry”  – tak korespondentów wojennych określił 

Arturo Pérez-Reverte, hiszpański pisarz i reporter. W I wojnie 

światowej zginęło dwóch dziennikarzy, w konfliktach zbrojnych 

dwóch ostatnich dekad – blisko 1000 korespondentów, w tym 

120 w Iraku. Jak zmieniała się praca korespondenta wojennego? 

Na ile internet pomaga dzisiaj w pracy, a na ile ją utrudnia? Jak 

wpływa na strategie redakcyjne oficjalnych mediów?

WOJNY PRZYSZŁOŚCI
gen. Jarosław Stróżyk, Łukasz Kamieński, Agata Kaźmierska
26.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny

Natura wojen, konfliktów i sporów między państwami zmie-

niała się przez wieki, wpływając na ład i porządek międzynaro-

dowy. Jak wyglądają i jak mogą wyglądać wojny w XXI wieku? 

Kim jest współczesny żołnierz? Jak wojsko wykorzystuje 

psychofarmakologię, neurobiologię, bioelektronikę i inżynie-

rię genetyczną? Jak działa na nowych polach walki, głównie 

w sieci? Debacie towarzyszy inscenizowane czytanie frag-

mentów książki Neuromancer Williama Gibsona. Reżyseria: 

Jacek Jabrzyk / Teatr Zagłębia w Sosnowcu.

POSTKOLONIALIZM. WOJNA ŚWIATÓW
m.in. Michał Lipszyc, James Omolo, Weronika Szczawińska
27.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny

Wielu krytyków i historyków twierdzi, że nasza mentalność 

jest wciąż kolonialna. Bez względu na to, jak głębokiej refleksji 

poddalibyśmy historię, wciąż tkwimy w kategoriach dzielących 

świat na pierwszy, drugi i trzeci. Co to oznacza w kraju, który 

nie ma przeszłości kolonialnej poza granicami Europy? Jak 

wpływa to na recepcję literatury afrykańskiej? Jak pisarze afry-

kańscy patrzą na Zachód? Debacie towarzyszy inscenizowane 

czytanie fragmentów książki Ondjakiego Babcia 19 i sowiecki 

sekret. Reżyseria: Weronika Szczawińska.

PAŃSTWO KOBIET
Małgorzata Druciarek, Elżbieta Korolczuk, 
Magdalena Malinowska
28.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny

Feminizm w swoim najlepszym wydaniu jest ruchem działają-

cym na rzecz wszystkich dyskryminowanych społecznie, ekono-

micznie i kulturalnie. Czy może być narzędziem walki z faszy-

zmem, który przeczy zasadom równości i wolności? W jakich 

dziedzinach, w jakim zakresie i w jakiej formie walka o prawa 

kobiet spotyka się z walką przeciw innym formom uprzedmio-

towienia, segregacji, niesprawiedliwości społecznej? 

ARMIA JEDNOSTKI
Spotkanie z Nástio Mosquito
29.06, g. 14:00, plac Wolności, wstęp wolny

Spotkanie z kuratorem Idiomu Armia jednostki będzie okazją 

do rozmowy na temat koncepcji programowej Idiomu, jego 

własnej twórczości, a także Angoli, gdzie artysta się urodził. 

Nástio Mosquito tworzy zarówno wideo i instalacje audiowi-

zualne, jak i stand-upy, happeningi, zaangażowane politycznie 

performanse, w których porusza tematy tożsamości, przemocy 

i kolonializmu. Jest jednym z najwyrazistszych i najbardziej 

charyzmatycznych twórców pokolenia 30-latków w obszarze 

sztuk performatywnych i wizualnych.

KULTURA WOJNY W CZASIE POKOJU
Spotkanie z Andrzejem Lederem 
29.06, g. 17:00, plac Wolności, wstęp wolny

W opublikowanym w miesięczniku „Znak” eseju Kultura wojny 

w czasie pokoju Andrzej Leder, filozof i psychoterapeuta, pisze 

o sposobie, w jaki są rozładowywane w czasie pokoju instynkty 

wojenne. Dlaczego w czasie pokoju fascynuje nas wojna? Skąd 

bierze się tkwiąca w nas nienawiść? Czy hejt jest kwestią ogólno-

ludzką, efektem polskiego wychowania czy efektem popkultury?
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TRANSE EXPRESS
Divas, Mobile Homme
21.06, g. 19:00, start: plac Wolności, 

finał: plac A. Mickiewicza, wstęp wolny

Tegoroczną edycję festiwalu otworzy kolorowa parada z ewolu-

cjami w powietrzu poprowadzona przez francuski zespół 

Transe Express. Grupa powstała w 1982 r. z inicjatywy tancerki 

i choreografki Brigitte Burdinor i rzeźbiarza Gilles’a Rhode’a. 

Obecnie składa się z aktorów, tancerzy, wokalistów, perku-

sistów, akrobatów, dzwonników, spawaczy i kowali, którzy 

wspólnie realizują efemeryczne kreacje lub pozycje reper-

tuarowe, widowiska powietrzne lub akcje rozgrywające się 

w bliskim kontakcie z widzem. Zespół występuje zarówno 

na festiwalach sztuk performatywnych na całym świecie, jak 

i na wielkich imprezach, takich jak otwarcie Zimowych Igrzysk 

Olimpijskich w Albertville w 1992 r. czy Mistrzostw Świata 

w Narciarstwie Alpejskim w Val d’Isère w 2009 r.

Poznański występ zacznie się kolorową paradą prowadzoną 

przez trzy pięciometrowe śpiewaczki. Krocząc z pl. Wolności 

na pl. Mickiewicza zamienią miasto w wielką salę operową. 

Będą im towarzyszyć tancerze, akrobaci i liczni bębniarze 

wprowadzający szaleństwo w spokojną tkankę miasta. Finałem 

parady będzie nowa wersja Mobile Homme – spektaklu, który 

Transe Express pokazał na Malcie w 1993 r. Zespół ponownie 

zagra zawieszony wysoko nad głowami widzów, przypomina-

jąc karuzelę-zabawkę umieszczaną przez rodziców w kołysce 

nad głową dziecka.

PLENEROWE OTWARCIE 
FESTIWALU

Otwarcie

Transe Express dąży do 

bycia fabryką wytwarzającą 

zachwycające miejskie 

performanse, w której 

wymyślane są oddziałujące 

na otoczenie i innowacyjne 

artystyczne kreacje. Misją 

wędrownych artystów 

jest rozpowszechnianie 

ich swoistego świata 

na pięciu kontynentach. 

Zarówno zespół, jak 

i wszyscy angażujący 

się w jego działania, 

dążą ku dynamicznemu 

i poetyckiemu celowi, jakim 

jest przeniesienie widza 

w ich niezwykły świat.

fragment pochodzi z artykułu na www.forum-avignon.org
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Usłyszycie wspaniałych artystów, którzy wykonają dla 

Was najpiękniejsze, najbardziej lubiane przez Was utwory. 

Te, które znacie, kochacie (choć czasem wstyd się Wam 

do tego przyznać), nucicie pod nosem lub śpiewacie – żeby 

nie powiedzieć „drzecie się” – na weekendowych grillach, 

w piwnych halach oraz firmowych ogniskach i na karaoke! 

A wszystko to zilustruje Biała! Alicja Biała, polsko-duńsko-

brytyjska madonna sztuk wizualnych, czyli – jak powiedziano 

by kiedyś – plastyczka po prostu. Ironia, a przede wszystkim 

autoironia – to dwie najważniejsze cechy, których dziś nam 

brakuje. Brakuje nam dystansu do innych i samych siebie. 

Wszystkie te przymioty proszę koniecznie zabrać na ten 

koncert! Będą niezbędne! Mam nadzieję, że nasza Operetta 

trochę Was poruszy i trochę ucieszy!

Michał Merczyński, dyrektor Malta Festival Poznań

OPERETTA! ŻYJESZ W MATRIXIE
29.06, g. 21:00, św. Marcin / Skośna, wstęp wolny

Koncert finałowy Malty będzie połączeniem operetko-
wo-musicalowej klasyki ze współczesnymi utworami 
ABBY, Maanamu czy Portishead. Wyjątkowe wydarze-
nie, przygotowane specjalnie na festiwal przez Orkiestrę 
Collegium F i solistów związanych obecnie lub w prze-
szłości z poznańską sceną muzyczną, m.in. Mateusza 
Holaka, Justynę Szafran, Martę Mazurek, donGURALesko, 
Andrzeja Donarskiego i Emose Katarzynę Uhunmwangho. 
Oprawę wizualną koncertu stworzą społeczno-poli-
tyczne grafiki Alicji Białej. Scenariusz i prowadzenie: MM. 
Partnerem wydarzenia jest Teatr Muzyczny w Poznaniu.

KONCERT FINAŁOWY

Zamknięcie
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Pomyślałem o tym, jak o wyzwaniu. 

(...) Widzę w połączeniu tych piosenek 

z warstwą wizualną perspektywę 

na bardzo zabawny koncert.

Mateusz Holak, aranżer koncertu finałowego dla Malta Festival Poznań

Myślę, że widzowie wiele 

utworów będą mogli nucić 

razem z nami.

Justyna Szafran, piosenkarka i aktorka dla Malta Festival Poznań

Muzyka powinna ludzi łączyć, a nie dzielić 

i to będzie pięknie pokazane. Łączy nas 

muzyka – to jest właśnie połączenie 

między tymi piosenkami. Moim zdaniem, 

silnym przekazem tego koncertu będzie 

wolność i to, że jej pragniemy.

Emose Katarzyna Uhunmwangho, piosenkarka i aktorka dla Malta Festival Poznań
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27.06, g. 19:00 – premiera
kolejne spektakle: 28.06, g. 19:00, 29.06, g. 18:00,
Międzynarodowe Targi Poznańskie, hala nr 1, 15 zł

Adaptacja sceniczna jednej z najbardziej znanych i cenio-
nych powieści Johna Maxwella Coetzee’ego  – nobli-
sty i dwukrotnego zdobywcy Nagrody Bookera. Akcja 
książki rozgrywa się w RPA, a tytułową hańbę można 
interpretować zarówno jako stan, w którym znalazła 
się ojczyzna autora zaraz po upadku apartheidu, status 
profesora wyrzuconego z uczelni za seksualne naduży-
cie, jak i immanentną ludzką ułomność. Dla twórców 
przedstawienia kluczowy będzie temat odpowiedzialno-
ści i empatii, etycznych i wyobrażeniowych granic i ogra-
niczeń. Ich Hańba dzieje się w świecie po apokalipsie: 
po apokalipsie apartheidu, po apokalipsie komunizmu, 
po apokalipsie kapitalizmu, po apokalipsie terroryzmu, 
po apokalipsie XXI w. W świecie Mad Maxa, maksimum 
i pomieszania. W kraju wojennym, poza dobrem i złem, 
w którym upadły klasyczne podziały, nie ma państwa, 
autorytetów ani ochraniających ludzi instytucji.

Hańba opisuje kraj, w którym wszystko trzeba zrobić 
na nowo. Na nowo wyłonić z chaosu prawo, koncep-
cję pokoju, wymyślić zasady życia obok siebie, zasady 
sąsiedztwa, zasady ekonomii. Zbudować państwo, które 
będzie miejscem życia dla obu zwaśnionych stron.

W takim świecie reprezentant starego porządku, profe-
sor literatury David Lurie, dorasta do świadomości 
swojej winy. Los rzuca go w strefę wojny, w strefę labilną, 
graniczną, gdzie w konfrontacji z chaosem, z innym i ze 
starym sobą będzie musiał stworzyć się na nowo i zaak-
ceptować nowy, dopiero rodzący się porządek.

„HAŃBA” 
reż. Maciej Podstawny 

Premiera teatralna

W tym rozumieniu Hańba jest powieścią nam bliską. 
Opowiada o czasie transformacji i wynikającym z niej 
chaosie. O zetknięciu starego z nowym i hańbiącym 
konflikcie swojskiego i innego. Jest bliska dzisiaj, nam, 
w Polsce, ponieważ opowiada historię wyzysku. Historię 
kulturowego niewolnictwa, jednokierunkowej przemocy, 
w której osie konfliktu są bardzo dobrze rozpoznawalne: 
to relacje nierówności między mężczyznami a kobietami, 
białymi a obcymi – odmiennymi etnicznie, między boga-
tymi a biednymi, miastem a wsią. I wreszcie  – ludźmi 
a zwierzętami. Przez doświadczenie hańby bohaterowie 
powoli dojrzewają do współczucia i początków rozu-
mienia. Właśnie w przestrzeni nadchodzącej empatii, 
w horyzoncie przyszłego zrozumienia można odnaleźć 
element nadziei.

Koprodukcja Malta Festival Poznań i Teatru im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach.
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Afryka nie należy już do białych, kobiety 

nie należą już do mężczyzn, zwierzęta 

nie należą już do ludzi, a dzieci nie należą 

już do rodziców. Bohater musi sobie 

powoli to uświadomić. Będzie to dla niego 

bardzo bolesny proces, który rozegra się 

na drodze wielkiego konfliktu, czyli wojny. 

Maciej Podstawny, reżyser spektaklu dla Malta Festival Poznań

W spektaklu powołuję się 

na najnowszą część  filmu Mad 

Max – na jego postapokaliptyczną, 

fantastyczną wizję, która jest bardzo 

bliska wizji Hańby. Przekracza nasze 

wyobrażenia i w ten sposób może nas 

czegoś nauczyć. Pokazuje świat, który 

może być naszym doświadczeniem 

za kilka lat, jeśli czegoś nie zrobimy 

i nie zatrzymamy. W książce przede 

wszystkim uwiodło mnie to, że jest 

bezkompromisowa, supermocna, 

niepoprawna politycznie i świetnie 

napisana, a jej postacie są po prostu 

gotowe na scenę.

Maciej Podstawny, reżyser spektaklu dla Malta Festival Poznań



Czy na terytorium nieogarniętym konfliktem zbrojnym rzeczywi-

ście panuje pokój? Jak przenieść punkt ciężkości z dominującej 

w Polsce i Europie kultury wojny na kulturę pokoju? Jaką szansę 

na pokój ma świat zagrożony globalną katastrofą ekologiczną?

 

75 lat po zakończeniu II wojny światowej mieszkanki i miesz-

kańcy Unii Europejskiej żyją w poczuciu względnej stabilizacji. 

Z coraz większym przyzwoleniem społecznym spotykają się 

jednak poglądy neofaszystowskie i faszyzujące, które do niej 

doprowadziły. To dowodzi, że pokój nie musi być tylko konse-

kwencją wojny – jak najczęściej go postrzegamy – choć może 

być jej preludium. Dlatego tworzymy lokalny zaczyn myśle-

nia o pokoju nie jako o dawanym nam i odbieranym poczuciu 

bezpieczeństwa, ale jako przestrzeni do permanentnego wypra-

cowywania w każdym „tu i teraz”, przez każdą i każdego z nas.

 

W ramach Generatora Malta 2019 podzielimy się z publicz-

nością praktykami artystycznymi i życia codziennego, które 

wytwarzają, implikują i zakorzeniają pokój. Opierają się 

na miłości, współodczuwaniu i poszanowaniu wszystkich istot, 

z troską traktują zwierzęta, rośliny, ludzi, a nawet – przecież 

pożyteczne dla nas – bakterie. Lokalnie konstruują rzeczywi-

stość, w której przemoc i nadużywanie władzy są nieakcep-

towalne. To perspektywa bliska zarówno założycielom Army 

of Love oraz pomysłodawczyni „sanatorium” dla nie-ludz-

kich gatunków zamieszkujących Stadion im. Edmunda Szyca 

w Poznaniu, jak i członkiniom grupy Sprostowanie, zainicjowa-

nej z myślą o propokojowym programie festiwalu.

 

Spotkamy się z tymi, którzy budują pokój w czasie toczących 

się wokół konfliktów zbrojnych (jak palestyńska grupa tancerzy 

Stereo 48), walczą o sprawiedliwość społeczną i wolność słowa 

narzędziami oporu (egipski kolektyw Mosireen), przeciwdzia-

łają ruchom faszyzującym (polski Rok Antyfaszystowski), dają 

wsparcie i nagłaśniają sytuację osób będących ofiarami wojen 

w różnych częściach świata (transgraniczna Poznańska Gara-

żówka), przemieniają zastygłe pomniki wojenne w dynamiczną, 

uspołecznioną przestrzeń do wypracowywania pokoju (Insty-

tut Rozbrojenia Kultury i Zniesienia Wojen im. Józefa Rotblata, 

autorstwa Jarosława Kozakiewicza i Krzysztofa Wodiczki).

SZYKUJEMY SIĘ NA POKÓJ / 
GET READY FOR PEACE

Generator Malta

Przetestujemy pięć z ponad 60 narzędzi sztuki do wytwarza-

nia pokoju, nadesłanych w ramach otwartego naboru. Za ich 

pomocą twórcy podejmą takie tematy, jak aktualność i waga 

dialogu, bezbronność jako strategia bycia w świecie, soli-

darność przeciwko przemocy wobec kobiet, pokój i przyjaźń 

między istotami (a nie narodami) i dekonstruowanie patriotycz-

nych tekstów kulturowych.

 

Wspólnie z młodymi artystkami i aktywistami z poznańskich 

liceów podzielimy się sposobami na dbanie o pokój w naszych 

codziennych sprawunkach. Inicjatywy, w których obrębie dzia-

łają, stworzyli sami, z potrzeby mówienia o rzeczach istotnych, 

które ich bezpośrednio dotyczą. Są odważni, świadomi i zdeter-

minowani, aby pokazać, że nie pozostają obojętni wobec zmian 

klimatycznych, jakości edukacji, narażenia na wykluczenie, 

kwestii równouprawnienia i wielokulturowości.

 

Potraktujmy pokój jako zadanie domowe – do odrobienia 

prywatnie, lokalnie i globalnie.

 
Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska
kuratorki Generatora Malta
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GALERIA SZTUK BEZ WALKI 
NA PLACU WOLNOŚCI

JAROSŁAW KOZAKIEWICZ, KRZYSZTOF WODICZKO
Instytut Obalania Wojen i Rozbrojenia Kultury im. Józefa 
Rotblata
21-30.06, interaktywna instalacja, wstęp wolny

Artyści Kozakiewicz i Wodiczko mówią wprost: „Wojny muszą 

zostać obalone”. Gry wojenne, łuki triumfalne, pomniki pole-

głych, powszechna fascynacja bronią, pistolety-zabawki, rekon-

strukcje bitew podtrzymują wszechobecną kulturę wojny. 

W jaki sposób sztuka może przyczynić się do przeobrażenia  jej 

w kulturę budowania pokoju? Instytut jest odpowiedzią.

Wszelkie dotychczasowe plany 

zakończenia wojen – w tym nawet 

najbardziej złożone, przemyślane 

i klarowne – spełzły na niczym. 

Musimy działać mimo niepowodzeń 

i czynić to tym energiczniej. Szkoda 

czasu na czekanie. Naukowcy nie 

mogą czekać na wsparcie i spójnie 

działania polityków. Działania prawne 

prowadzone w kierunku nie-wojny 

oraz Międzynarodowy Trybunał 

Sprawiedliwości nie mogą czekać 

na to, kto wykona pierwszy ruch. 

Również artyści nie mogą czekać, 

aż ktoś ich ubiegnie w działaniu. 

Powinniśmy działać wszyscy, już 

teraz, choćby w niezsynchronizowany 

sposób. Może stać się to naszą siłą. 

Krzysztof Wodiczko, fragment książki Obalenie wojen

PROGRAM 

Generator Malta

858 
Archive of Resistance
21-30.06, interaktywna instalacja, wstęp wolny

27-28.06, miejska symulacja i warsztaty filmowe, prowadzenie: 

Jasmina Metwaly, Salma Said, zapisy@malta-festival.pl

Kolektyw Mosireen zarchiwizował egipską rewolucję oczami 

jej uczestników. Zebrał 858 godzin filmów z prywatnych tele-

fonów komórkowych. Dziś uczy na całym świecie, jak nagry-

wać sytuacje trudne do sfilmowania, niebezpieczne i w tłumie. 

Poznaj zestaw narzędzi dokumentowania oporu podczas miej-

skiej symulacji.

ADELINA CIMOCHOWICZ, CRISTINA FERREIRA, 
ALEKSANDRA POLEROWICZ, BARBARA PRĄDZYŃSKA, 
ANNA SIEKIERSKA
Sprostowanie
23–26.06, plac Wolności, wstęp wolny

Grupa Sprostowanie, składająca się z artystek pracujących 

na różnych polach aktywizmu, zainicjowana przez jedną z kura-

torek Generatora Malta,  zaprasza na warsztaty propokojowe 

z Magdaleną Chustecką; wspólne szycie 80 pokojowych flag, 

które zostaną wywieszone na jednej z kamienic przy placu 

Wolności; spacer performatywny Naturokultura czy wykład 

o znaczeniu tożsamości (między)narodowej. 

Naszym celem jest sprostowanie 

kilku rzeczy. Chcemy przyjrzeć się 

paradygmatom kształtującym nasze 

bycie w świecie i sprostować pewne 

normy, które są nam narzucane 

społecznie, kulturowo, narodowo 

i gatunkowo 

grupa Sprostowanie



23

ARMY OF LOVE
plac Wolności, wstęp wolny

23.06, g. 23:00, pokaz filmu Army of Love, reż. Ingo Niermann, 

Alexa Karolinski

24.06, g. 19:00, Rekrutacja, spektakl-ćwiczenia terenowe

Army of Love tworzą osoby, które dzielą się miłością – obej-

mującą różnorodne formy opieki, pragnienia, seksu i szacunku 

– z wszystkimi, którzy jej potrzebują. Pytają oni o społeczne 

podłoże naszych miłosnych preferencji, domagają się miło-

ści wykluczanych, zaniechanych, nieoczywistych. W ramach 

Generatora Malta kolektyw zaproponuje działanie perfor-

matywne, którego celem będzie powiększenie Armii Miłości 

o społecznych kochanków i kochanki.

Army of Love to armia w sensie 

dosłownym. W czasach, gdy przemoc 

staje się coraz bardziej zakazana, 

miłość staje się najsilniejszą bronią 

– bronią, która może być tak samo 

niebezpieczna, a nawet śmiertelna.

fragment opisu Army of Love, www.thearmyoflove.net

MIASTO WIELU GATUNKÓW

ANNA SIEKIERSKA
Sanatorium
26.06

g. 16:00, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, HD Live Nature Stre-

aming, wstęp wolny

g. 18:00, performance naukowy, bezpłatne wejściówki

g. 19:00, Sanatrium. Dyskusja, wstęp wolny

Stadion im. Edmunda Szyca

Na opuszczonym Stadionie im. E. Szyca Anna Siekierska 

otwiera Sanatorium dla wszystkich istot w nim żyjących, 

w którym roślinność będzie rozwijała się przy niewielkiej inge-

rencji człowieka. To odmienny od proponowanych przez deve-

loperów, aktywistki i urzędników, scenariusz dla tego miejsca. 

Biolog, ornitolożka i artystka zapraszają na zwiedzanie.

Miejski park podlega kontroli człowieka. 

Wybrane gatunki drzew są sadzone 

w odpowiednich miejscach, tulipany 

i róże kwitną na wyznaczonym 

terenie, monokulturowy trawnik 

jest systematycznie koszony. Teren 

nazywany nieużytkiem rozwija się 

samodzielnie. Drzewa wysiewają się 

z pomocą całego świata. Ptaki, owady 

i małe ssaki znajdują swój dom wolny 

od pestycydów, rośliny zielne rozwijają 

się swobodnie tworząc różnorodny 

gatunkowo ekosystem. Kategoria 

braku użyteczności przypisana 

takiemu terytorium jest wysoce 

problematyczna. 

Anna Siekierska, artystka wizualna dla Malta Festival Poznań

MAPY SENTYMENTALNE NARAMOWIC, 
MAPA SPOŁECZNA WILDY
23.06, spacer przez Naramowice z historiami mieszkanek 

i mieszkańców: Mateusz Nowacki, Waldemar Rapior, koncert 

Karoliny Czarneckiej w ogrodzie Mikro Domu Kultury

27.06, wycieczka po Wildzie z odwiedzinami u sąsiadów: 

Barbara Prądzyńska, biesiada i koncert Duel Top na ogródkach 

działkowych, wstęp wolny

Odkryj z nami kolejne fragmenty Poznania, praktykując waka-

cyjne wycieczki poza centrum, koncerty i pikniki między blokami 

i na ogródkach działkowych. Po os. Piastowskim, Jeżycach i os. 

Kopernika, po których spacerowaliśmy rok temu, mapujemy 

kolejne dzielnice. Artystki i badacze zebrali od mieszkańców(-ek) 

wspomnienia, legendy, archiwalne fotografie, dźwięki i zapachy. 

Czas na podróż ich śladami. 

Na zakończenie spaceru po Wildzie, w ROD im. Tadeusza 

Kościuszki, zagra legendarny duet Duel Top. Swoje największe 

przeboje przeplotą ze szlagierami polskiej muzyki rozrywkowej. 

Na finał wycieczki po Naramowicach: mikrokoncert Karoliny 

Czarneckiej w ogrodzie Mikro Domu Kultury, przy ul. Lotaryń-

skiej 6. 

KORONA POZNANIA. SPOTKANIA NA SZCZYCIE
24.06, g. 21:00, PGK Centrum, ul. Marcelińska 90

25.06, g. 21:00, Okrąglak, ul. Mielżyńskiego 17

29.06, g. 20:00, Kopiec Wolności, ul. Wiankowa 2

30.06, Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła, ul. Ostrów Tumski 12, bezpłatne wejściówki

Gdyby tak wykorzystać perspektywę z dachów najwyższych 

budynków do dyskutowania o propokojowych praktykach 

ekonomicznych, urbanistycznych i społecznych? Razem z wyjąt-

kowymi gośćmi zaprosimy uczestników miejskiej wspinaczki do 

„rozmów na szczytach” i wymyślania nowych scenariuszy dla 
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świata! Tych, które szukają wyjścia ze sprzeczności kapitalizmu, 

roztaczają horyzonty współpracy i solidarnościowej edukacji.

PARK CYTADELA

artystyczne działania propokojowe w parku-pomniku z mili-

tarną historią w tle

GIORGI BEŻUASZWILI, DAWID DĄBROWSKI, OSTAP 
MAŃKO, MANDAR S. PURANDARE, VIKTORIA ZYBINA
Partytura dla pokoju
30.06, g. 12:00–14:00, g. 19:00–21:00, park Cytadela, wstęp 

wolny, koncert i medytacja dla pokoju

Wielki finał 10-dniowych propokojowych działań. W otwar-

tej przestrzeni Cytadeli, miejscu naznaczonym historią walk 

zbrojnych, usiądź dla pokoju w tłumie poznaniaków – i posłu-

chaj. Zbiorowe milczenie wielokrotnie okazywało się silniejsze 

i skuteczniejsze niż walka okrzykami i hasłami. Wspólnej medy-

tacji towarzyszyć będzie koncert: wykonanie rozpisanej graficz-

nie Partytury dla pokoju. Każdy będzie mógł śledzić wędrówkę 

dźwięków, które zanim dotarły na Cytadelę przebyły długą 

drogę z krajów swoich wykonawców: Gruzji, Ukrainy, Indii, Rosji. 

Dołącz i stań się częścią wielu, którym zależy na pokoju na świe-

cie. Dziś, jutro i gdy dorośnie kolejne pokolenie.

Partytura skomponowana 

na transgraniczną orkiestrę to 

dźwiękowa opowieść o miejscach, 

z których pochodzimy, powtarzana 

ciszą, bądź rozpatrywana na głos. 

Podczas wykonania, trzymane 

w pamięci wspomnienia beztroski, 

zostaną poddane wewnętrznej 

dekompozycji.

Dawid Dąbrowski, kompozytor Partytury dla pokoju

MARTA JALOWSKA
Interwał pokoju
28.06, g. 19:00, spektakl plenerowy,  Dzwon Pokoju i Przyjaźni 

w parku Cytadela, wstęp wolny, z cyklu: Tools for Peace

Przeżyjmy to jeszcze raz! Punktem wyjścia „Interwału” jest 

rekonstrukcja odsłonięcia trzeciego na świecie (po Hiroszi-

mie i Nowym Jorku) Dzwonu Pokoju i Przyjaźni Między Naro-

dami w Parku Cytadela z 11 października 1986 r. Tym razem 

bez użycia słowa „naród”. Jak zabrzmi bez niego Apel Pokoju 

do (Narodów) Świata odczytany wówczas przez 11-letnią, dziś 

44-letnią Monikę Śron? A jak wybrzmi interwał pokoju głosem 

33-letniego dzwonu?

28 czerwca 2019 roku mijają 63 lata 

od Poznańskiego Czerwca, 50 lat od 

wybuchu zamieszek w Stonewall, 

105 lat od zamachu na Zofię von 

Chotek i jej męża Franciszka 

Ferdynanda Habsburga oraz 100 lat 

od podpisania traktatu wersalskiego. 

Od tego roku będzie to też rocznica 

przekazania społeczeństwu 

pierwszego na świecie Dzwonu Pokoju 

i Przyjaźni Między Istotami. Niech 

społeczeństwo go używa, niech 

o niego dba, niech pozwoli mu brzmieć. 

Jest Wasz – zawsze był! 

Marta Jalowska, performerka dla Malta Festival Poznań

KOLEKTYW CZYN SPOŁECZNY: KATARZYNA RÓŻNIAK, 
TYTUS SZABELSKI
Park 1963-2019
28.06, g. 17:30, wernisaż wystawy, klatki schodowe w bloku

os. Pod Lipami 6

Fotografa i krytyczkę sztuki zafascynowała przeszłość i uspo-

łeczniająca funkcja Parku Cytadela. Od kilku tygodni prowadzą 

zbiórkę zdjęć z rodzinnych albumów poznanianek i poznania-

ków. Na wystawie zestawią je ze współczesnymi fotografiami. 

Celem projektu jest uzupełnienie historii politycznej Cytadeli 

o historię społeczną oraz wspomnienia budowniczych i użyt-

kowników parku. 

KILOMETRY DLA OBOZU MORIA, NIGHT RUNNERS
Bieg dla pokoju 
30.06, g. 18:00, park Cytadela, zapisy@malta-festival.pl

Nie ma znaczenia, skąd pochodzimy, przed czym uciekamy 

lub czy potrafimy biegać profesjonalnie. Najważniejsza jest 

meta, do której chcemy dobiec – dla nas wszystkich jest nią 

POKÓJ. Dlatego zapraszamy Was, żeby stanąć z nami na star-

cie i poczuć, że razem biegniemy do tego samego celu nieza-

leżnie od miejsca, w którym nasz bieg się rozpoczyna. W czasie 

gdy my pobiegniemy dla pokoju na poznańskiej Cytadeli, w tej 

samej sprawie pobiegną osoby z doświadczeniem uchodź-

czym, mieszkające w greckim obozie Moria.
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PROPOKOJOWY AKTYWIZM

I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE AKTYWISTEK I AKTYWI-
STÓW PROPOKOJOWYCH
Poznańska Garażówka, Fundacja Malta
21–23.06, plac Wolności, Galeria Skala

Podczas festiwalu spotkają się aktywistki i aktywiści z całej 

Polski. Łączy ich wspólna troska o godność ludzi chcących żyć 

bez strachu – w pokoju, niemających jednak takiej możliwo-

ści przez wojny, prześladowania czy reżimy rządzące w ich 

krajach. Wraz z inicjatywą Poznańska Garażówka zaprosimy 

ich do Poznania, by podzielić się dobrymi praktykami i zaplano-

wać przyszłe, wspólne, propokojowe działania, m.in. I Ogólno-

polską Garażówkę.

 

POZNAŃSKA GARAŻÓWKA
23.06, g. 12:00–17:00, plac Wolności, wstęp wolny

Po raz kolejny Poznańska Garażówka zorganizuje w Generato-

rze wyprzedaż książek, ubrań, płyt, przedmiotów codziennego 

użytku i ciast. Tym razem naświetli konsekwencje podpisania 

umowy UE-Turcja oraz jej wpływ na jakość i warunki życia 

w Turcji tysięcy osób przymusowo wysiedlonych ze swoich 

domów. Całą zbiórkę przekaże na działalność organizacji Kids 

Paradise na pograniczu syryjsko-tureckim.

FUTURE V, FLAUTA
Silent Techno
22.06, g. 23:00, plac Wolności, wstęp: cegiełka 15 zł lub więcej 

(cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na Kids Paradise 

– organizację działającą na granicy turecko-syryjskiej na rzecz 

dzieci i młodzieży doświadczonych przez wojnę).

Future V to grupa z Berlina, która tańcząc voguing, podbija sceny 

klubowe nie tylko w stolicy Niemiec. Jej członkowie tworzą plat-

formę tańca dla nieheteronormatywnych osób z doświadcze-

niem uchodźczym, w której mogą poczuć się wolni i bezpieczni. 

Poprowadzą jeden z kanałów silent disco i przeobrażą je 

w queernight! Pozostałe dwa kanały przejmie Flauta, czyli kolek-

tyw, który zasłynął z organizacji mocnych warszawskich imprez, 

z których zysk przekazuje organizacjom wspierającym osoby 

z doświadczeniem uchodźczym. W słuchawkach usłyszymy: 

techno, house, electro, synthwave, postpunk. 

KUCHNIA Z WIDOKIEM NA POKÓJ
międzykulturowe warsztaty kulinarne
22, 23, 29, 30.06, g. 12:00, plac Wolności, 

zapisy@malta-festival.pl

O życiu dobrze rozmawia się w kuchni. W ramach wspól-

nego przyrządzania potraw poznamy wyjątkowe przepisy 

i tajniki różnych kuchni, ale też wymienimy się doświadcze-

niami. Warsztaty poprowadzą amatorki i amatorzy gotowania 

pochodzący z krajów objętych konfliktami: Jemenu, Algierii, 

Ukrainy, Egiptu.

TOOLS FOR PEACE

W marcu Generator Malta ogłosił otwarty nabór do projektu 

Tools for Peace, w którym poszukiwał artystycznych narzędzi 

do wytwarzania pokoju. Z ponad 60 nadesłanych projektów 

pięć zostanie zrealizowane podczas festiwalu. 

BEATA SOSNOWSKA
Dlaczego? Rysowanie za opowiadanie
28-30.06, 12:00, komiks w procesie, plac Wolności, wstęp 

wolny

Projekt Dlaczego? bierze się z przekonania autorki, że dopóki 

trwa rozmowa – poszukiwanie odpowiedzi we wzajemnym 

słuchaniu się – istnieje realna szansa na trwały pokój. Celem 

realizacji jest zbudowanie na placu Wolności platformy dialogu, 

pokojowej wymiany poglądów, gdzie uczestnicy odpowiadają 

na pytania i zadają je, a artystka tworzy rysunki, ilustrując to, 

co usłyszy.

KOLEKTYW TYNA: MARTYNA MILLER, TINA KESEROVIĆ
Gest odwróconego palca
25–27.06, g. 11:00, warsztaty, zapisy@malta-festival.pl

29.06, g. 12:00, tworzenie rzeźby społecznej, wstęp wolny, 

plac Wolności

Gest odwróconego środkowego palca wywodzi się z czasów 

wojen osmańskich i symbolizuje odrętwiałe, obumierające 

centrum, wspierane przez pozostałe palce. Artystyczny kolek-

tyw Tyna zaadaptował gest od bałkańskich kobiet jako narzę-

dzie kolektywnego komentarza na przemoc w miejscach 

publicznych. Tym razem za pomocą gestu zmapujemy prze-

strzeń Poznania i subwersywnie przejmiemy te miejsca.



26

PAWEŁ ŚWIERCZEK
Jestem
17–18.06, 25–26.06, warsztaty z bezbronności, plac Wolności, 

27.06, g. 19:00, performance, plac Wolności, wstęp wolny

Samoobrona jest umiejętnością promowaną zarówno na niwie 

nacjonalizmu, jak i feminizmu. A gdyby odwrócić tę strate-

gię? Radykalna bezbronność może stać się obezwładniającym 

wyłomem w świecie prężenia muskułów. Dramaturg i perfor-

mer Paweł Świerczek proponuje zbadanie tej postawy przez 

zbiorowy performance.

KOLEKTYW ŁASKI: JULIA GOLACHOWSKA, JAGODA 
KWIATKOWSKA, ANNA SHIMOMURA
Nowy śpiewnik patriotyczny
29.06, g. 19:00, café-chantant, plac Wolności, wstęp wolny

W tekstach piosenek patriotycznych nie ma miejsca na podmio-

towość kobiet, przedstawia się je jako trofea dla walecznych 

żołnierzy, kreuje się romantyczny wizerunek wojny, utrwala 

podziały klasowe i etniczne. Artystyczny kolektyw Łaski stwo-

rzył Nowy śpiewnik patriotyczny, odświeżając teksty niepodle-

głościowe, melodie zostawiając bez zmian. Zapraszamy do ich 

wspólnego odśpiewania.

MŁODZI NA MALCIE

KAROLINA CZARNECKA, DONGURALESKO, STEREO 48, 
UCZESTNICY I UCZESTNICZKI WARSZTATÓW
Peace for Homework

24-28.06, warsztaty breakdance, rap, songwriting

28.06, g. 20:00, koncert na Pomniku Armii Poznań, wstęp 

wolny    

Breakdance ze słynną, palestyńską grupą tancerzy Stereo 

48, rap z donGURALesko i songwriting z Karoliną Czarnecką. 

W pierwszy tydzień wakacji artyści zapraszają młodzież pomię-

dzy 14 a 19 rokiem życia na twórcze warsztaty. Efekty swojej 

pracy zaprezentują podczas wspólnego koncertu. To będzie 

show pełne pokojowej energii, ekspresji własnych marzeń, 

pragnień i opowieść o tym, jak twórczością można zmieniać 

świat. Z młodymi wystąpią artyści prowadzący warsztaty.

Zapisy można przesyłać do 26 maja na adres:

generator@malta-festival.pl

Zapraszam Was na warsztaty 

z pisania piosenek. Wyjdziemy od 

tematu pokoju – upragnionego, 

wytęsknionego, zapomnianego. 

Zbadamy go wychodząc ze swojego 

własnego pokoju. Czy każda z nas 

go ma? Ten swój wewnętrzny pokój 

dający siłę na działanie i spełnienie? 

Karolina Czarnecka, aktorka i wokalistka 

Nauczymy Was nie tylko trików, 

ale procesu opowiadania ciałem: 

o sobie, swojej historii, swoich pasjach 

i marzeniach. Wyjdźcie ze swojej strefy 

komfortu. Hip hop to coś więcej niż 

ruch – to wolność.

Stereo 48

STEREO 48
Grupa tancerzy, dla których breakdance jest sposobem 

na odzyskanie wolności ruchu. Zostali jej pozbawieni, dora-

stając w palestyńskim Nablusie, który w 2000 roku otoczono 

punktami kontrolnymi, a jego mieszkańców regularnie 

zmuszano do pozostawania w jego granicach, gdy Izrael uznał 

je za centrum ataków. Wierzą, że ruch ma moc wyzwalania 

emocji i dzielenia się marzeniami, co na terenach objętych 

konfliktem zbrojnym jest ogromnym deficytem.

POKOJOWY NARZĘDZIOWNIK
26-30.06, plac Wolności, wstęp wolny

W programie Generatora po raz pierwszy działania propo-

nują młodzi artyści i aktywistki z poznańskich liceów, którzy 

połączyli siły tworząc wspólnie Pokojowy Narzędziownik. 

Inicjatywy, w których obrębie działają, założyli sami z potrzeby 

mówienia o rzeczach, które są dla nich istotne i które bezpo-

średnio dotyczą ich życia: edukacja, ekologia, sztuka, antydys-

kryminacja. Są odważne_ni, świadome_i i zdeterminowane_

ni, aby pokazać wszystkim, że młodzi są w naszym mieście 

nieobojętni na sprawy dziejące się wokół nich. Zaprojektują 

wystawy, spotkania i akcje performatywne na placu Wolności. 

Projekt współtworzą: Kolektyw; Us the Society; 200 bez bólu; 

W każdym dostrzec człowieka; Julia Czaplejewicz, Emilia 

Hejmanowska, Piotr Jankiewicz, Marcin Mielcarek, Martyna 

Stark; Młoda Kultura.
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Wolno Dzieciom zawsze kieruje pragnienie i gotowość otwar-

cia drzwi do działań, w których najmłodsi mogą swobodnie 

eksplorować świat, odkrywając w tym siebie, otoczenie i innych. 

I zawsze staramy się projektować przestrzenie i konteksty 

pozwalające na wielorakość tych eksploracji. Na szlaku dzie-

cięcych doświadczeń, mimo tego, że patrzymy na dziecko 

często przez naiwne filtry niewinności, od samego początku 

pojawiają się konflikty i ich wojny o siebie, otoczenie czy innych. 

I mimo, że czasem traktujemy dzieci jak małych barbarzyńców, 

na drugim końcu tej równoważni leży dziecięce pragnienie 

bezpieczeństwa, zadomowienia i pokoju.

Codzienną bazą dla wolnodzieckich wybryków będzie dobrze 

już znana strefa przygotowana z myślą o zabawie i współdzia-

łaniu starszych, młodszych i najmłodszych. Trochę ją odświeży-

liśmy, wzbogacając o nowe wielozmysłowe elementy oraz gry 

wielkoformatowe.

Po raz pierwszy plac Wolności stanie się planem filmowym, 

a uczestnicy warsztatów – odkrywcy pokoju, wyposażeni 

w uważność i oczy kamery, stworzą razem z doświadczonymi 

filmowcami 5 etiud prezentowanych wieczorami na wielkim 

ekranie. 

Popołudniami, wraz z zaproszonymi artystami będziemy pilnie 

odrabiać zadania domowe z pokoju. Przyjrzymy się współpracy – 

poprzez pracę z tańcem i ciałem. Wraz z aktorką i tancerką prze-

konamy się, co się dzieje między tym co moje, a twoje. Wspólnie 

zadzieje się również podczas warsztatów filozoficznych z odnaj-

dywania spokoju i pokoju: zbiorowym wysiłkiem stworzymy taką 

wyspę, gdzie wszyscy będziemy czuć się dobrze. 

Mocnym akcentem pokojowym podczas tegorocznych 

podbojów będą działania dedykowane Ziemi. Pochylimy się 

nad bezbronną pokrzywą, próbując dociec, jak to się dzieje, 

że roślinny outsider może być tak bezcenny. Donośnym głosem 

w sprawie Matki Natury będzie muzyczny lament Międzygalak-

tycznej Orkiestry Hałasu dla Ziemii, z odpadkami w roli instru-

mentów robiących jazgot w obronie przyrody. Wojownicy 

i wojowniczki o dobro planety staną do boju również podczas 

WOLNO DZIECIOM

Program dla dzieci

zbiorowego warsztatu pokazującego praktyki w duchu Zero 

Waste i DIY. To właśnie młodzi obywatele tej planety poprowa-

dzą warsztaty, ucząc jak dbać o Matkę Naturę.

Kilka spotkań muzycznych i plastycznych poświęcimy najmłod-

szym uczestnikom festiwalu i ich opiekunom. Najnaje przekonają 

się, że razem możemy więcej – zagrać, zmalować i zobaczyć.

Jako, że pokoju nigdy dość, będziemy pracować nad nim również 

w weekendy, rodzinnie. Przyjrzymy mu się od kuchni – dosłow-

nie! – podczas warsztatów kulinarnych, żeby zobaczyć jak 

przebiega droga z żołądka do serca i wyobraźni. Będziemy też 

projektować torby – nasze portrety, pokazujące, co chowamy 

wewnątrz, a co pokazujemy innym; zrobimy również mobile – 

symbole ciągłego dążenia do równowagi między dobrem i złem. 

O pokoju posłuchamy podczas czytanek performatywnych, 

a wnioski z lektur przekujemy na pokojowe dzieła sztuki.

Niedzielną tradycją Wolno Dzieciom są spektakle teatralne, 

więc żeby tradycji stało się zadość, zaprosimy dzieci na dwa 

przestawienia o silne wyobraźni: Sen Marudy Teatru Brama 

i Skarb w dziecięcej obsadzie Teatru Zółtodziób.

Choć to pokojowi będziemy się w tym roku uważnie przyglądać, 

nie obiecujemy, że przebieg naszych badań będzie spokojny. 

Ostatecznie, wolno dzieciom! 

Maja Brzozowska, Elżbieta Niewiadomska
kuratorki Wolno Dzieciom
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Od siedmiu lat na czas trwania festiwalu poznański 
plac Wolności zamienia się w tymczasowy, otwarty dla 
wszystkich, działający od rana do nocy dom kultury. Jego 
architekturę tworzą przede wszystkim scena, klub festi-
walowy, namiot z aktywnościami dla najmłodszych, prze-
strzeń dla food trucków oraz drzewa, wielkie poduchy, 
hamaki, tworzące miejsce dla odpoczynku, poznawania 
nieznajomych i przede wszystkim współuczestniczenia 
w odbywających się tu maltańskich wydarzeniach. Festi-
walowe miasteczko budzi się do życia wcześnie rano 
podczas zajęć jogi, tai chi czy wspólnych śniadań, a zasy-
pia późną nocą kończąc dzień koncertami i – uwielbia-
nym przez maltańską publiczność – silent disco.

TEATR NA PLACU  

W tym roku na scenie na placu Wolności pokazujemy 
spektakle młodych, ale rozpoznanych już teatralnych 
twórców: Magdy Szpecht, Klaudii Hartung-Wójciak, 
Marii Dąbrowskiej i Jakuba Skrzywanka, Justyny Litkow-
skiej i Szymona Kaczmarka. Wszystkie projekty łączy 
figura artysty. Twórcy z ironią i humorem przyglądają się 
wyobrażeniom, aspiracjom, marzeniom swoich bohate-
rów, a widzowie mogą się w nich przejrzeć jak w zwier-
ciadle – czasem krzywym, czasem zwyczajnym.

KOBIETA ZAGROŻONA NISKIMI ŚWIADCZENIAMI 
EMERYTALNYMI
reż. Maria Dąbrowska
23.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Kabaret, stand-up, recital, w którym rzeczywistość prze-
plata się z marzeniem i snem. Maria Dąbrowska wciela 
się w postać wielkiej gwiazdy. Opowiada o 20 latach 
spędzonych w „czarnych salach”, roli matki, trudnym 
powrocie na scenę, uwielbieniu publiczności. Wszystko 
to przedstawia z  dystansem, nie uciekając od parodii, 

ironii i nieco egocentrycznego ekscentryzmu.

Sednem spektaklu jest 

muzyka i zaskakujące 

aranżacje znanych 

przebojów – Odkryjemy 

miłość nieznaną Alicji 

Majewskiej, Samba przed 

rozstaniem Hanny Banaszak, 

Diamentowa kula Lombardu, 

Gołębi puch Małgorzaty 

Ostrowskiej czy Szare 

miraże Maanamu. Każda 

z piosenek odkrywa inne 

oblicze Dąbrowskiej – od 

jej komicznej siły, po nieco 

poetycką melancholię. 

Nowego odczytania utworów 

podjął się Piotr Klimek, 

a na żywo wykonuje Jakub 

Fiszer (także w świetnych, 

pełnych humoru aktorskich 

scenach).

Daniel Źródlewski o spektaklu Kobieta zagrożona niskimi świad-

czeniami emerytalnymi, www.prestizszczecin.pl 

DOM KULTURY

Plac Wolności
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KALIFORNIA NIEŚMIERTELNI
reż. Szymon Kaczmarek
24.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Od wódki w SPATiF-ie do Hollywood, od marzeń o karie-
rze muzycznej do okrutnej zbrodni, od Indian Hopi do 
dzieci kwiatów. Bohaterowie: Roman Polański, Krzysztof 
Komeda, Marek Hłasko i inni. Udokumentowaną baśń 
o polskich celebrytach lat 60. opowiada jeden aktor, 
który w ramach wykładu albo rozprawy sądowej przy-
gląda się fatum ciążącemu na całym pokoleniu.

SZUKAJĄC ROMEA
reż. Klaudia Hartung-Wójciak
27.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Każdy z bohaterów spektaklu marzy o roli Romea. 
W ramach sytuacji castingu wyruszamy na poszukiwa-
nie nieoczywistych portretów słynnego teatralnego 
kochanka. Aktorzy i amatorzy, artyści i kulturyści mówią 
monologi z tragedii albo prywatne historie miłosne, 
dekonstruują znane sytuacje, daremnie wyczekują Julii. 

DZIŚ SĄ MOJE URODZINY
Magda Szpecht, Weronika Pelczyńska
30.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Dwie kobiety, artystki przyglądają się zagmatwanemu 
związkowi głosu, ruchu i płci z polityką w najszerszym 
jej rozumieniu. Jak głęboko zakorzenione są w kulturze 
Zachodu mechanizmy dyskryminujące kobiety 
i odmawiające im poważnego traktowania? W spektaklu 
na pograniczu teatru, tańca i wykładu performatywnego 
artystki łączą perspektywę osobistą i historyczną. 
Spektakl jest produkcją Malta Festival Poznań. 

MUZYKA NA PLACU

Scena na placu Wolności to nie tylko teatr. Spektakle 
przeplatają się tam z filmami i koncertami – w tym roku 
w festiwalowym klubie zagrają Kuba Więcek Trio, Polpo 
Motel, Sztylety oraz Cinemaximiliaan. Wstęp wolny. 

Kuba Więcek Trio
22.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

W skład Kuba Więcek Trio wchodzi trzech muzyków: Kuba 
Więcek (saksofon altowy, elektronika), Michał Barański 
(kontrabas, gitara basowa, konnakol), Łukasz Żyta (perku-
sja, glockenspiel). Do tej pory nagrali dwa albumy: nagro-
dzony Fryderykiem w kategorii debiut Another Raindrop 
(2017) i Multitasking (2019), łączący muzykę z różnych 
stron świata, dźwięki metropolii i elektronikę. 

Płyta [Multitasking, Kuba 

Więcek Trio] atakuje 

nas od pierwszego 

utworu rytmem często 

poruszającym się pomiędzy 

muzyką z różnych części 

świata, a elektronicznym 

pulsacyjnym transem. 

A melodia jak z piosenek 

Komedy sąsiaduje z hałasem 

nowojorskiej ulicy. (…) 

Artysta prowokuje naszą 

wyobraźnię różnymi śladami 

ścieżek, którymi właśnie 

podąża. Jak zwykle kilkoma 

równocześnie. Cóż – 

„Multitasking”. Idealna ścieżka 

dźwiękowa otaczającej nas 

rzeczywistości.

Piotr Metz, dziennikarz muzyczny
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SZTYLETY
Plugawe oko poety
25.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Sztylety to projekt Cezarego Studniaka, Justyny Sza-
fran, Marcina Ożoga, Zbigniewa Łowżyła oraz Krzysz-
tofa „Wikiego” Nowikowa – wybitnego kompozytora 
zmarłego przedwcześnie wiosną tego roku. Bohaterami 
koncertu Plugawe oko poety są poeci wyklęci – Charles 
Bukowski, Allen Ginsberg, Pier Paolo Pasolini, Gottfried 
Benn, W. H. Auden. Materiał nie został opublikowany do 
tej pory, na Malta Festival Poznań przypomnimy koncert, 
który odbył się we wrocławskim Teatrze Capitol 7 lat 
temu. Koncert dedykujemy pamięci „Wikiego”.

Polpo Motel gra Gawędę
28.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Polpo Motel tworzą Olga Mysłowska oraz Daniel Pigoń-
ski. Ich piosenki, utrzymane w zimnofalowo-synthpopo-
wej stylistyce, stanowią zderzenie surowego brzmienia 
syntezatorów, brudu vintage’owych automatów perku-
syjnych i ekspresyjnego, hipnotyzującego wokalu. Wśród 
swoich inspiracji muzycy wymieniają elektronikę lat 80., 
filmy Davida Lyncha i estetykę campu. 

Cinemaximiliaan
21.06, g. 21:30, plac Wolności, wstęp wolny

Cinemaximiliaan jest platformą filmową założoną przez 
nowoprzybyłych do Brukseli i dla nich przeznaczoną. Ini-
cjatywa rozpoczęła się od improwizowanego obozowi-
ska w parku Maximiliaan w Brukseli, w którym za pomocą 
przenośnego projektora urządzano codzienne pokazy. 
Egged On by Music to spotkanie wybitnych muzyków 
z całego świata, którzy wykonują muzykę do niemego 
filmu Egged On z 1926 r. 

ROZGRZEWKI

Festiwalowe dni rozpoczynamy od rozgrzewek w plene-
rze. Sprawdzimy jak wspólny ruch pozwoli zbliżyć się nam 
do siebie i zdrowo rozpocząć dzień. Codziennie o godzi-
nie 11:00 zapraszamy na plac Wolności na wspólne 
aktywności, w programie joga, tai-chi, medytacja, 
voguing, a także rodzinne rozgrzewki. 

SILENT DISCO

Maltański dom kultury zasypia późną nocą kończąc 
dzień koncertami i silent disco. W tym roku nie zabrak-
nie obowiązkowych gości nocnej zmiany Malty, czyli trio 
NOS: Michał Nogaś, Agnieszka Obszańska, Agnieszka 
Szydłowska, którzy od kilku lat niezmiennie przyciągają 
na plac Wolności tłumy. Za muzyczny program pozosta-
łych wieczorów silent disco po raz pierwszy odpowia-
dać będzie kurator Idiomu oraz Generator Malta. Nástio 
Mosquito zaprosił do Poznania zagranicznych DJ-ów, 
a Generator Malta dwa kolektywy (dobrze znane ubie-
głorocznym uczestnikom festiwalu): Future V oraz Flutę.

PAWILON

Po raz pierwszy na Malcie swój program zaprezentuje 
Pawilon, czyli przestrzeń poświęcona sztukom performa-
tywnym i wizualnym, muzyce eksperymentalnej oraz dzia-
łaniom edukacyjnym. Operatorem budynku jest Galeria 
Miejska Arsenał, partnerami są Stowarzyszenie Korpora-
cja Teatralna, Las i Fundacja Katedry Intermediów UAP. 
Na placu Wolności premierowo Manifesty przyszłości: 
2001, czyli performans oparty na muzyce (live) i wizualnym 
doświadczeniu (VJ). To owoc spotkania dwóch pokoleń: 
urodzonego w latach 90. pokolenia millennialsów oraz 
generacji po nich następującej, nazywanej pokoleniem 
Z i cyfrowymi tubylcami. Zwróceni ku przyszłości perfor-
merzy i performerki wspólnie zamanifestują własną wizję 
kształtującej się już teraz rzeczywistości jutra. W progra-
mie Pawilonu również film VirusTropical (reż. Santiago 
Caicedo) oraz dyskusja Jak stworzyć jutro?, którą popro-
wadzi Edwin Bendyk.
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STARY BROWAR NOWY TANIEC
NA MALCIE

„DANCE IS HARD TO SEE”  – oświadcza w samym środku 

tanecznej rewolucji post modern dance – uznawanej oficjalnie 

za początek współczesnej choreografii – jej pionierka, Yvonne 

Rainer. Z tą rewolucją kojarzy nam się dziś przede wszystkim 

hasło demokratyzacji tańca i idące w ślad za nim kwestionowa-

nie tanecznej wirtuozerii i radykalne poszerzenie tanecznego 

słownika o ruch potoczny, z chodzeniem i bieganiem na czele. 

Pozwoliło to wykreować egalitarną przestrzeń wspólnoty 

działających i oglądających i przekierowało m.in. uwagę widza 

na wcześniej niezauważaną, a wszechobecną choreografię 

dnia codziennego.

W rzeczywistości bowiem, na co zwraca uwagę Rainer (świa-

domie wykorzystując fakt, że angielskie „to see” oznacza 

zarówno zobaczyć coś, jak i to zrozumieć), chodziło wtedy 

właśnie o coś więcej: o naukę nowego sposobu patrzenia 

na ruch i dostrzegania jego szczególnej organizacji – choreo-

grafii– która (wciąż) wymyka się naszemu postrzeżeniu.

Bo zobaczyć znaczy zrozumieć i dostrzec w całej tej złożono-

ści. Ta szczególna taktyka uwidaczniania (nieograniczająca się 

jedynie do re-definicji samego tanecznego medium) zdaje się 

dziś jednym z najciekawszych obszarów choreograficznych 

poszukiwań. To strategia jednoczesnego odsłaniania szwów 

i ukazywania struktury kompozycji; strategia operowania 

ruchowym materiałem oderwanym od naturalnego kontek-

stu i poddanym specjalnej organizacji, wciąż jednak doskonale 

rozpoznawalnym i stanowiącym budulec – równie fizycznych, 

co wizualnych – metafor. Metafor,które skutecznie diagnozują 

zarówno jednostkową, społeczną, jak i polityczną kondycję. To 

artystyczne i krytyczne transformowanie otaczającej nas wie-

lowymiarowej rzeczywistości, by uczynić widzialnymi (moż-

liwymi do postrzeżenia i zrozumienia) mechanizmy, które nią 

rządzą. To także jednoczesna praktyka kontr-wizualizowania, 

tworzenia nowych sposobów widzenia czy wręcz „odwidza-

nia” narzucanych nam zewnętrznie i sztucznie naturalizowa-

nych sposobów postrzegania ciała i świata oraz kreowanie ich 

nowych reprezentacji.

„W szczelinie między sztukami wizualnymi a (tradycyjnie 

rozumianym) tańcem” ulokowała choreografię inna wybitna 

artystka post modern – Trisha Brown. Szczelina ta od tamtego 

czasu nieustannie się powiększa, odsłaniając swoje operacyjne 

pole  – pole choreografii świadomie i garściami czerpiącej 

z innych dyscyplini celebrującej naturalną dlań płynną prze-

strzeń pomiędzy.

Do przestrzeni tej zapraszamy Was w ramach maltańskiej 

odsłony naszego programu! Za nami 15 ekscytujących lat 

poświęconych współczesnej choreografii – jej prezentowaniu, 

kreowaniu i poszerzaniu pola jej widzenia.

Kolejny już raz wyruszcie z nami tam, gdzie w ruch są wpra-

wiane nie tylko (ludzkie i nieludzkie) ciała, lecz także obrazy, 

dźwięki, myśli, idee i ideologie i gdzie możemy wspólnie 

patrzeć i widzieć wciąż więcej i więcej. I gdzie choreografia 

została przesunięta z dosłownych i metaforycznych peryferii, 

i gdzie pozostaje niezmiennie od 2004 r. – w samym centrum 

uwagi.

Joanna Leśnierowska

kuratorka Stary Browar Nowy Taniec

Programy partnerskie
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PROGRAM 

AGATA SINIARSKA
You Are Safe
21.06, g. 18:00, Studio Słodownia +3, 15 zł

Praca mierzy się z problematyką ruchu i poruszania we współ-

czesnym świecie. Nie można uciec od problemów naszej pla-

nety, nie ma powrotu do początku, do czystości. Jak zatem 

usytuować się w świecie i wobec świata, w którym się ruszam, 

bezruszam, powoduję, napromieniowuję, toksynuję, kupuję, 

śmieciuję, ekosystemuję, globalizuję, antropocenuję, trans-

formuję, ignoruję, szkodzę, uważam, rozważam, zważam? Ile 

zauważam?

MÁRTA LADJÁNSZKI, ZSOLT VARGA
LetMeC
22.06, g. 18.00, Studio Słodownia +3, 15 zł

Jaką funkcję pełni nagość na scenie? Jak czujemy się, patrząc 

na nią? LetMeC proponuje nowy sposób odczuwania nagości 

na scenie i poza nią. Pyta, co się stanie, jeśli (również) publicz-

ność będzie naga. Odpowiedź jest dostępna tylko dla tych, 

którzy odważnie przyjmą zaproszenie, by obejrzeć spektakl nago. 

W bezpośrednim dialogu z przestrzenią i publicznością powstaje 

spektakl, w którym nagość, pozbawiona zwyczajowych punktów 

odniesienia, oferuje silne wspólnotowe spotkanie.

ANNA NOWICKA
This is The Real Thing
22.06, galeria na dziedzińcu Starego Browaru, 15 zł

This Is the Real Thing to spektakl, w którego centrum znaj-

duje się ciało. Tancerka tworzy i dekonstruuje swoje środowi-

sko, bawiąc się krajobrazem wizualnych znaczeń i możliwych 

odniesień. Ciało funkcjonuje w formie nieskończonego hiper-

tekstu, odsyłającego widza do coraz to nowych skojarzeń. 

Z dialogu realnego i wyobrażonego wyłania się pytanie o to, 

czym faktycznie jest ciało, jak je postrzegamy i na ile możemy 

je świadomie konstruować.

IVO DIMCHEV
Selfie Concert
23.06, g. 21:00, Studio Słodownia +3, 15 zł

Selfie jest choreografią. Selfie jest rzeźbą. Selfie jest tragedią. 

Selfie jest miłością. Selfie jest mniej o mnie, jest bardziej o nas.

QUARTO
Durational Rope
25.06, g. 18:00, Studio Słodownia +3, wstęp wolny

Performatywna instalacja  – eksploracja w czasie. Brazylijski 

duet Quarto wykorzystuje kilometrową linę, by przyjrzeć się 

temu, do czego jest zdolne ciało. Długotrwałe, bezustanne 

manipulowanie liną kreuje fizyczny język, w którym wysiłek 

na granicy skrajnego wyczerpania stopniowo zmienia nasze 

postrzeganie ciała i przedmiotu, ego i dramatu. Praca jest 

pierwszą odsłoną 10-letniego projektu badawczego Rope.

SOFIA DIAS, VÍTOR RORIZ
Out Of Any Present
26.06, g. 21:00, Studio Słodownia +3, 15 zł

„Musimy wyruszyć. Musimy wyjść i znaleźć to, co istotne. 

Szukać tego, co zewnętrzne, ale nie geograficzne. Kosmiczna 

przestrzeń, niewpisująca się ani w klasyczną narrację 

o podróży, ani w migrację, uwidacznia porażkę teraźniejszości. 

Ruch odbywa się tutaj w inny sposób. Chodzi o utrzymywanie 

dystansu, a jednocześnie o skompletowanie rzekomo niekom-

patybilnych fragmentów – zmuszenie ich do dopasowania się 

do siebie, tak by stworzyć niezwykłe morfologie i przywołać to, 

co nieprawdopodobne”.

QUARTO
ThisEntanglement
27.06, g. 18:00, galeria na dziedzińcu Starego Browaru, wstęp 

wolny

Dwa ciała splecione w 1000 metrów czarnej liny. Praca nawi-

guje gdzieś w przejściowej przestrzeni „pomiędzy”, w której 

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie
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nieustanne metamorfozy masywnej, czarnej nici stale pod-

ważają podział na przedmiot i podmiot. Lina staje się lassem, 

batem, wężem, a następnie wielkim węzłem, wielowymiaro-

wym wzorem, przypadkowym przestrzennym ornamentem, 

labiryntem, rozległym oplątaniem, skrywaniem i odkrywaniem; 

staje się ciałami, które łączy i dzieli. Praca ta jest drugą odsłoną 

10-letniego projektu badawczego  .

CHIARA BERSANI
Gentle Unicorn
28.06, g. 18:00, Studio Słodownia +3, 15 zł

„O początkach jednorożców wiemy niewiele. Wiedza o ich 

korzeniach zaginęła, gdy kolejne pokolenia ludzi następowały 

po sobie. Jak funkcjonuje w zbiorowej wyobraźni mitologiczna 

postać bez mitu, który zakłada i uzasadnia jej istnienie? Naszym 

oczom objawia się oto delikatny i wykorzeniony symbol. Chcę 

dać mu miłość, historię, wybór. Ja, Chiara Bersani, 98 cm wzro-

stu, samozwańcze ciało, mięśnie i kości jednorożca, wezmę 

odpowiedzialność za powitanie jego długotrwałego oszoło-

mienia”.

ANNE JUREN
Fantasmical Anatomy Lessons / The Tongue, Desire For 
Language
29.06, g. 16:00, Słodownia +1, 15 zł

Fantasmical Anatomy Lessons / The Body, Desire For 
Symmetry
29.06, g. 18:00, Słodownia +1, 15 zł

Anne Juren rozwijała Fantasmical Anatomy w ciągu ostatnich 

kilku lat. W Lessons poszerzyła obrazy ciała i jego granic, 

proponując tekstowy ruchomy krajobraz, włączając w niego 

wymiary poetyckie, fantastyczne, dyskursywne i wyobraże-

niowe oraz umieszczając choreografię bezpośrednio w ciele 

widza. Każda lekcja jest spektaklem – prezentuje i eksploruje 

inną część ciała w kontekście pożądania, przez głos, pismo, 

zmysłowe ucieleśnienie, różne terapeutyczne praktyki cielesne 

i przez taniec.

MEG FOLEY / MARIA STOKŁOSA
Action Isprimary / Wychodząc Od Działania
29.06, g. 19:00, galeria na dziedzińcu Starego Browaru, 15 zł

Meg Foley Action Is Primary
Action Is Primary jest jak statek czekający na falę. Teraz roz-

pada się na kawałki; każdą teraźniejszość, przeszłość i przy-

szłość można przywołać w dowolnym momencie. Najważ-

niejsze, by utrzymać to, co się robi, w centrum tego, co się 

robi. Działanie dźwięczy, szamocze się, upada i zmienia orien-

tację dokładnie w tym samym momencie, testując napięcie 

między afektem i efektem, przypadkiem i konstrukcją, tobą 

i mną. Poruszając się po terenie tego, co fizyczne, czas stoi 

nieruchomo, a potencjał się krystalizuje.

Maria Stokłosa Wychodząc od działania
Maria Stokłosa zachęca widza do wspólnego destabilizowa-

nia relacji widz  – performer. Rezygnuje z próby stworzenia 

zamkniętej formy spektaklu. Nigdy nie powstanie końcowy 

produkt. Siła jej spektaklu, wynikająca z ciągłego negocjowa-

nia własnej tożsamości, to zdolność do transformacji, w której 

jedyną stałą jest ciągła zmiana uwagi. Punktem wyjścia jest 

praktyka improwizacji ruchowej Action Is Primary filadelfijskiej 

artystki Meg Foley. 

PAWEŁ SAKOWICZ
Masakra
30.06, g. 18:00, Studio Słodownia +3, 15 zł

W 1920 r. w Londynie nieformalna konferencja nauczycieli 

tańca powołała nowy styl: modern ball room dance. Tańce znie-

wolonych społeczności z obszarów Brazylii, Haiti i Kuby zostały 

skodyfikowane i stały się popularną rozrywką dla wyższej klasy 

średniej. Z czasem samba, cha-cha, rumba, paso doble i jive 

stworzyły grupę latynoamerykańskich tańców towarzyskich, 

do dziś wykonywanych na turniejach tańca sportowego. 

RIVCA RUBIN / ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 
(COACHING)
Upwording your World, czyli jak małe zmiany w sposobie 
myślenia i mówienia generują ogromny wpływ
24-28.06, g. 10:00, Słodownia +1

Pięciodniowy trening skierowany do artystów, kuratorów, 

producentów, kulturalnych aktywistów. Spróbujemy przefor-

mułować nasz codzienny język (Upwording) tak, aby zwięk-

szyć pewność siebie, wyzwolić własny kreatywny potencjał, 

rozwinąć zdolności liderskie i umiejętność tworzenia bardziej 

satysfakcjonujących relacji zarówno w pracy (i w procesie 

twórczym), jak i w życiu codziennym, w społeczeństwie czy 

w obrębie różnych kultur; świadomie tworzyć świat, w którym 

wszyscy będziemy chcieli żyć.

Warsztaty w ramach Alternatywnej Akademii Tańca: 300 zł,  

zapisy do 16.06 pod adresem:

m.harasimowicz@artstationsfoundation5050.com
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Festiwal Malta to nie tylko podróż po światowych pre-

mierach. W ramach programu Poznań na Malcie prezen-

tujemy również twórców, zespoły teatralne i instytucje 

kultury z Poznania. Zarówno teatry instytucjonalne, jak 

i alternatywne; premiery, jak i spektakle repertuarowe. 

Teatr Polski przedstawi spektakl O mężnym Pietrku 

i Sierotce Marysi w reżyserii Wiktora Rubina, pyta-

jąc, o czym pisałaby Maria Konopnicka, gdyby żyła 

w naszych czasach? Polski Teatr Tańca wystawi dwa 

jubileuszowe spektakle nawiązujące do historii PTT: 

premierowe Śledztwo w reżyserii Mirosława Różal-

skiego oraz 45 w reżyserii Jacka Przybyłowicza. W pro-

gramie teatru również portugalski Fobos w choreografii 

Bruna Duarte oraz Obiecana Ziemia Obiecana w reżyserii 

Katarzyny Raduszyńskiej. 

Strefa WolnoSłowa tym razem zaprezentuje na deskach 

Sceny Wspólnej spektakl Zwierzęta w reżyserii Alicji Bor-

kowskiej. Scena Robocza ma dla widzów cztery propo-

zycje. Bromance w reżyserii Michała Przybyły i Dominika 

Więcka oraz Michaś Mike’a Urbaniaka zmierzą się ze ste-

reotypem „prawdziwego mężczyzny”. Weronika Fibich 

w projekcie społeczno-teatralnym Popytka przedstawi 

losy wędrujących Czeczenek, a Mateusz Atman, Aneta 

Groszyńska i Agnieszka Jakimiak przedstawią przygoto-

wany wspólnie z młodzieżą eksperyment Władca much. 

Fundacja Barak Kultury zaprosi na spektakle w reżyserii 

Przemka Prasnowskiego: Rezerwat Antykabaretu Bar-

barzyńcy PL oraz Całe życie w dresach i Kiedy będę duży 

formacji Ba-Ku teatr. Natomiast Republika Sztuki Tłusta 

Langusta z Wojciechem Wińskim pokaże Zryw – pokle-

joną z polskich sprzeczności i pragnień rekonstrukcję 

Powstania Wielkopolskiego; oraz koncert zespołu Morga.

Młoda Malta to przegląd teatrów młodzieżowych. W tym roku 

po raz pierwszy odbędzie się pod nową nazwą: Międzynarodowy 

Festiwal Teatralny i Filmowy Młoda Malta. Przegląd odbędzie się 

w dniach 3-7 czerwca w Zespole Szkół Da Vinci. Tym razem hasłem 

Idiomu jest „Let’s Colour the World!”  – organizatorzy i młodzież 

chcą pomalować świat radością, kreatywnością, integracją i ener-

gią młodych ludzi.

Uroczyste  otwarcie festiwalu  odbędzie się 3 czerwca o godzinie 

19:00 w Auli Artis Collegium Da Vinci, podczas którego będzie 

można zobaczyć sztukę przygotowaną przez grupę FLESZ ze 

Stowarzyszenia Na Tak. W trakcie festiwalu będą się odbywać 

pokazy spektakli przygotowanych przez grupy teatralne złożone 

z młodzieży z:  poznańskich liceów, British International School of 

Cracow z Krakowa, z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii oraz Ukrainy. 

Gościnnie wystąpi również grupa studentów psychologii Uniwer-

sytetu  SWPS. 

W trakcie festiwalu grupy teatralne będą uczestniczyły w warszta-

tach musicalowych, teatralnych oraz video artu, a efekty ich prac 

zostaną pokazane na uroczystości zamknięcia festiwalu, 7 czerwca 

o godzinie 18:00 w Auli Artis. 

W Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym i Filmowym Młoda 

Malta weźmie udział 60 uczestników i 18 instruktorów. W progra-

mie: 11 spektakli oraz 2 dwa pokazy filmowe.

Programy partnerskie

POZNAŃ
NA MALCIE

MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL 
TEATRALNY 
I FILMOWY 
MŁODA MALTA
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30 lat festiwalu

Rok 2020 jest wyjątkowy dla historii Malty. W czerwcu tego 

roku odbędzie się 30. edycja festiwalu. Zarazem będzie to 

jedenasta odsłona Idiomu – nurtu tematycznego, dzięki któ-

remu od 2010 r. widzowie w Poznaniu mogli zapoznać się 

z twórczością wybitnych artystów teatru i tańca. Chcemy, 

żeby ten jubileusz był okazją nie tylko do świętowania ale, 

także merytorycznego namysłu nad społeczną rolą festiwalu 

i sztuki. Dlatego wracamy do korzeni i patrzymy na Maltę jak 

na niemożliwą, utopijną wyspę, która zaistniała w Poznaniu 

na początku lat 90. XX w., stając się terenem eksperymentu, 

poznawania nowych światów, ale też definiowania wspólno-

towości.

 

Na 30. urodziny Malty staniemy się świadkami niezwykłego 

spotkania artystów, którzy przyczynili się do rozwoju Malta 

Festival Poznań. Kuratorzy Idiomów w latach 2010-2019 

zostali poproszeni o wybór projektu, który złoży się na pro-

gram specjalnej edycji. W ten sposób publiczność festiwalu 

po latach spotka się z nowym spojrzeniem osób współtwo-

rzących charakter Malty przez ostatnią dekadę. Będzie to 

też wyjątkowa konstelacja osobowości, gustów, poglądów 

osób, które kształtują współczesny teatr i taniec.

Malta Festival Poznań 2020



Informacje praktyczne

WEJŚCIÓWKI W CENIE 15 ZŁ
Wejściówki dostępne są w sprzedaży od 21 maja. Cena 

na pojedyncze wydarzenie wynosi 15 złotych. Bilety 

dostępne są na www.malta-festival.pl oraz w serwisach 

Going i Empik. Stacjonarny zakup wejściówek możliwy jest 

w salonach Empik oraz w Centrum Informacji Kulturalnej 

w Poznaniu (ul. Ratajczaka 44), od poniedziałku do piątku 

w godz. 10:00–19:00, w soboty w godz. 10:00–17:00. 

Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do odbioru 

dodatkowej bezpłatnej wejściówki dla swojego opiekuna. 

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: 

bow@malta-festival.pl. 

KARNETY
Karnet w cenie 60 złotych obejmuje pięć wydarzeń wybra-

nych z programu Malta Festival Poznań 2019. Dodatkowo 

osoby, które zakupią karnety będą mogły dokonać rezerwacji 

bezpłatnych wejściówek na wybrane wydarzenia m.in. Koronę 

Poznania.

Karnety są dostępne na stronie internetowej malta-festival.pl, 

w serwisie Going oraz stacjonarnie w Centrum Informacji 

Kulturalnej.

BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI
Bezpłatne wejściówki na wydarzenia są dostępne online 

na stronie www.malta-festival.pl, w serwisie Going 

i stacjonarnie w Centrum Informacji Kulturalnej w Pozna-

niu, ul. Ratajczaka 44 oraz, o ile pula nie zostanie wyczer-

pana, w Punkcie Informacji na placu Wolności w trakcie 

trwania festiwalu. 

WSTĘP WOLNY
Wstęp wolny obowiązuje na większość festiwalowych wyda-

rzeń, w tym m.in. na plenerowe otwarcie festiwalu z francu-

skim zespołem Transe Express oraz na muzyczny finał Ope-

retta! Żyjesz w Matrixie oraz na warsztaty i spotkania w ramach 

Generatora Malta, pokazy filmowe, koncerty, spektakle 

teatralne czy debaty z twórcami na placu Wolności.

AKREDYTACJE BRANŻOWE
Akredytacje branżowe Malta Festival Poznań skierowane 

są do przedstawicieli teatrów polskich i europejskich, grup 

teatralnych, przedstawicieli festiwali teatralnych z Polski 

i Europy oraz studentów szkół teatralnych i teatrologii.

Akredytacja branżowa upoważnia do:

– wejścia na 5 wybranych wydarzeń,

– 20% zniżki na zakup wydawnictw książkowych Fundacji Malta,

– otrzymania katalogu i magazynu festiwalowego oraz koszulki 

Malta Festival Poznań,

– rezerwacji bezpłatnych wejściówek, w miarę dostępności 

poszczególnych wydarzeń,

– otrzymania vouchera na prenumeratę „Gazety Wyborczej”.

Cena akredytacji branżowej wynosi 60 zł. Proces akredytacyjny 

trwa od 21 maja do 10 czerwca lub do wyczerpania puli biletów.

Formularz akredytacyjny dostępny jest na www.malta-festival.pl 

w zakładce BILETY lub w serwisie Going.

DLA MEDIÓW
Materiały prasowe w wersji elektronicznej (wersja pdf, doc), 

informacje prasowe oraz pliki do pobrania można znaleźć 

na www.malta-festival.pl w zakładce DLA MEDIÓW. W celu 

otrzymania materiałów filmowych prosimy o kontakt: 

press@malta-festival.pl

Akredytacja mediów rozpocznie się 21 maja i potrwa do 10 

czerwca. Akredytacja prasowa będzie dostępna na stronie inter-

netowej Malta Festival Poznań w zakładce DLA MEDIÓW oraz 

za pomocą formularza Going.

MULTIMEDIA
do pobrania

ftp://ftp-media@malta-festival.pl

user: ftp-media

pass: TJLN6HXahf+5

KONTAKT DLA MEDIÓW
AGNIESZKA KOPIEWSKA

kierownik komunikacji, rzeczniczka prasowa

tel. 601 177 008 | agnieszka.kopiewska@malta-festival.pl

AGNIESZKA PODHAJSKA

koordynatorka biura prasowego

tel. 603 173 344 | agnieszka.podhajska@malta-festival.pl

cały program Malta Festival Poznań na: malta-festival.pl






