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29. Malta Festival Poznań odbywa się w szczególnym czasie, 
kiedy świat wokół nas – ten bliski, lokalny, jak i rzeczywi-
stość globalna, rozpada się na wiele nieprzystających do sie-
bie narracji i obrazów. Choć, jako Europejczycy, mieszkańcy 
demokratycznych krajów przywykliśmy sądzić, że żyjemy 
w najbardziej pokojowych czasach od zakończenia drugiej 
wojny światowej, konflikt wyznacza dynamikę naszego życia, 
relacji społecznych, możliwości. To właśnie konflikt, napięcie 
między dwoma stanami – wojny i pokoju – jest ramą progra-
mową tegorocznej edycji Malty.
 
Malta to wyjątkowe spotkanie artystów, intelektualistów, 
osób o różnych poglądach, którzy dzielą się wiedzą, do-
świadczeniem, tym (w) czym żyją. Widzowie są tutaj nie 
tylko uczestnikami, ale także współtwórcami. Dlatego 
podczas dziesięciu festiwalowych dni przeplatać się będą 
prezentacje 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 J.M. Coetzeego, w koprodukcji z Te-
atrem im. Stefana Żeromskiego w Kielcach), programem 
tanecznym Art Stations Foundation, projekcjami filmowymi, 
dyskusjami i koncertami. Ta różnorodność i ogólna dostęp-

WSTĘP



ność wydarzeń festiwalowych jest specyfiką Malty i stwa-
rza możliwość wielu spotkań – na przecięciu dyscyplin,  
form i oczekiwań.
 
Chcemy, żeby festiwal, kreując w codzienności pole o szcze-
gólnej grawitacji, uaktywniał w nas refleksję o tym, jak mo-
żemy uczestniczyć w rzeczywistości, co nas w niej obchodzi 
a czego nie dostrzegamy, otwierał nas na różne spojrzenia, 
narracje i wrażliwości. Sceną dla Malty jest miasto – wraz 
z jego architekturą, przestrzenią publiczną, ale także sprawa-
mi, którymi żyją mieszkańcy. Dlatego w różnorodnych sek-
cjach programu będziemy obecni na scenach i w galeriach, 
w pozostających na uboczu życia kulturalnego dzielnicach, 
w parkach i na skwerach, wreszcie – w sercu Malty, które 
bije na placu Wolności, w samym centrum miasta.
 
Do zobaczenia w Poznaniu!

Michał Merczyński 
dyrektor Malta Festival Poznań
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Plac Wolności
KLAUDYNA_SCHUBERT



W wielu miejscach świata wojna toczy się w sposób niewi-
dzialny; świat, choć wydaje się coraz mniejszy i relacjonowa-
ny w coraz doskonalszy sposób, rozpada się na fragmenty. 
Dzielą nas płoty, mury, a także system i kategorie, które se-
gregują ludzi, definiują ich poczucie wolności oraz tożsamość. 

Wojna i pokój – nie da się ich pomyśleć osobno. Pozostają 
w nierozerwalnym splocie cały czas. Czy można wiążąco od-
powiedzieć na pytanie, gdzie tak naprawdę dzieje się wojna? 
Czy pokój nie przypomina coraz częściej wojny a wojna nie 
traci ciężaru, udając normę? Czym jest wojna ucywilizowana, 
oswojona, wpisana w codzienność?
 
Między innymi z tych pytań wyrasta Idiom „Armia jednostki”. 
Jego kurator, Nástio Mosquito twierdzi: „Dziś, kiedy mówisz 
konflikt słowem, które od razu przychodzi mi na myśl jest 
››nieunikniony‹‹. Konflikt jest nieunikniony. Możemy jedy- 
nie wybrać, jakiego rodzaju konfliktu pragniemy. W jakim 
konflikcie chcemy uczestniczyć?”. Każdy z twórców za-
proszonych przez kuratora do współtworzenia programu: 
Priscila Rezende, Benjamin Abras, Alice Joana Gonçalves, 
GERAÇÃO 80, Lisbeth Gruwez, Vic Pereiró, Li Ran, Kelly 
Schacht, Radouan Mriziga pochodzi z innego kontekstu kul-
turowego i społecznego. Każdy z nich jest członkiem tytuło-
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wej „Armii jednostki”, ma więc swoje „ciało polityczne”, ale 
także swój powód, by zaakceptować zaproszenie Mosquito 
oraz własną praktykę artystyczną, którą chce się podzie-
lić z uczestnikami Malty. W ramach dziesiątego już Idiomu 

– sekcji tematycznej Festiwalu – zobaczymy więc instalacje, 
happening audiowizualny, który otworzy festiwal, spekta-
kle taneczne, koncerty, filmy. Wszyscy artyści pokażą swoje 
działania w Polsce po raz pierwszy.

Kasia Tórz, Dorota Semenowicz
dział programowy Malta Festival Poznań
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Kelly Schacht
SANDRINA ROSSEEL



Benjamin Abras
PABLO BERNARDO



Priscila Rezende
LUIZA PALHARES



Oto nasza Armia Jednostki.
W armii tej priorytetem jest indywidualny rozwój  
wspierający ekosystem, który nazywamy wspólnotą.

Oto nasza Armia Jednostki.
W armii tej dyscyplina jednostki i jej praktyczne  
doświadczenie służą zróżnicowanej społeczności;  
ponieważ istnieją ludzie, za których warto zginąć.

Oto nasza Armia Jednostki.
Grupa kreatywnych ludzi ze wszystkich stron świata,  
pragnących, 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 
przyjazdu 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 idiomu

ARMIA JEDNOSTKI /
ARMY OF THE INDIVIDUAL
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Nástio Mosquito
KLAUDYNA SCHUBERT

Nástio Mosquito
KLAUDYNA SCHUBERT



NABÓR DO PROJEKTU
Nástio Mosquito

Happening audiowizualny odbędzie się 22 czerwca o godzi-
nie 20:30 przy wsparciu indywidualnych współpracowni-
ków, instytucji i niezależnych organizacji – na żywo, w sieci, 
na całym świecie.

Wydarzenie to będzie ukoronowaniem procesu zbierania 
materiałów wideo dokumentujących moment ludzkich 
narodzin. Na stronie armyoftheindividual.com zachęcamy 
wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi archiwami 
domowymi relacjonującymi poród, wydarzenie, które  
nazywamy „najczystszą manifestacją ludzkiej godności”.  
Ze zgromadzonych materiałów Nástio Mosquito zmontuje 
8-minutowy film. Zostanie on zaprezentowany jeden jedyny 
raz – na żywo, na placu w Poznaniu i na wielu ekranach we 
wszystkich możliwych lokalizacjach; w kraju i za granicą.

Zanim coś, co nazywamy tożsamością pojawi się na po-
wierzchni, zanim zaczniemy być definiowani przez ze-
wnętrzne okoliczności, takie jak miejsce urodzenia, ma 
miejsce etap wcześniejszy: akt narodzin. To etap godności, 
w którym w równym stopniu uczestniczą wszystkie isto-
ty ludzkie, które przyszły na ten świat. To właśnie Nástio 
chce zbudować – w imię rozumnych, inkluzywnych i konse-
kwentnych punktów wyjścia.
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Celem happeningu jest stworzenie ilustracji konceptu  
będącego rezultatem połączenia słów „równość” i „demo-
kracja”. Audiowizualny kolaż będzie hołdem oddanym ludz-
kiej godności.

Wejdź na www.armyoftheindividual.com, dowiedz się wię-
cej o projekcie i wgraj swoje video. Na zgłoszenia czekamy 
do 30 kwietnia do godz. 23:59. Jeśli masz pytania, prześlij  
je na adres: contact@armyoftheindividual.com.
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Tegoroczną edycję festiwalu otworzy kolorowa parada 
z ewolucjami w powietrzu poprowadzona przez francu-
ski zespół Transe Express. Ulicami Poznania na plac Adama 
Mickiewicza przejdą tancerze, akrobaci, muzycy i… wielkie, 
pięciometrowe postaci. Finałem parady będzie nowa wersja 
Mobile Homme – spektaklu, który Transe Express pokazał 
na Malcie w 1992 roku. Zespół ponownie zagra zawieszony 
wysoko nad głowami widzów.

DIVAS, MOBILE HOMME
Transe Express

PLENEROWE  
OTWARCIE MALTY

SCENA MALTA



Transe Express
ARCHIWUM ZESPOŁU



Adaptacja sceniczna książki J.M. Coetzeego – noblisty 
i dwukrotnego zdobywcy Nagrody Bookera, który w fascy-
nujący sposób łączy w powieści wątki historyczne, społecz-
ne, etyczne i egzystencjalne. Dla twórców przedstawienia 
kluczowy będzie temat odpowiedzialności i empatii, etycz-
nych oraz wyobrażeniowych granic i ograniczeń. W kontek-
ście ostatnich debat wywołanych akcją ∆metoo opisywane 
przez Coetzeego przemocowe relacje w sferze zawodowej 
i prywatnej nabrały szczególnej mocy. Nie chodzi o publicy-
styczny komentarz na temat tych wydarzeń, lecz o namysł 
nad granicami wyobraźni. Dotyczy on zarówno sfer etyki,  
jak i samego teatru.

Spektakl reżyseruje Maciej Podstawny, który w teatrze 
łączy abstrakcyjne poczucie humoru ze zwariowaną wizual-
nością i z filozoficznym namysłem nad zjawiskami społecz-
nymi. Jak sam mówi, misją sztuki jest wysyłanie „obywatel-
skich donosów na rzeczywistość”. Podstawny jest również 
wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie,  
w latach 2015–2018 był dyrektorem artystycznym Teatru 
Dramatycznego w Wałbrzychu.

HAŃBA 
Maciej Podstawny

PREMIERA 
TEATRALNA

SCENA MALTA



MACIEJ ZAKRZEWSKI





Czy na terytorium nieogarniętym konfliktem zbrojnym 
rzeczywiście 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?

W 80 lat po wybuchu najokrutniejszej wojny XX wieku 
mieszkanki i mieszkańcy Unii Europejskiej żyją w poczuciu 
względnej stabilizacji. Choć z coraz większym przyzwole-
niem społecznym spotykają się poglądy neofaszystowskie 
i faszyzujące, które doprowadziły do jej wybuchu. Tworząc 
lokalny zaczyn myślenia o pokoju, nie jako o dawanym nam 
i odbieranym poczuciu bezpieczeństwa, ale jako przestrzeni 
do permanentnego wypracowywania w każdym „tu i teraz” 
i przez każdą i każdego z nas, chcemy by wybrzmiało, że po-
kój nie musi być konsekwencją wojny.

GENERATOR MALTA
Szykujemy się na pokój /  
Get Ready for Peace

GENERATOR MALTA



W ramach Generatora Malta 2019 podzielimy się z publicz-
nością praktykami artystycznymi i tymi z życia codzienne-
go, które wytwarzają, implikują i zakorzeniają pokój. Część 
z nich, opiera się na afirmacji, poszanowaniu wszystkich 
istot, wykorzystuje narzędzia troski i konstruuje lokalnie taką 
rzeczywistość, w której przemoc i używanie pozycji władzy 
na szkodę innych są nieakceptowalne. To perspektywa bliska 
żołnierzom Army of Love i członkiniom grupy Sprostowanie, 
zainicjowanej z myślą o propokojowym programie festiwalu. 
Spotkamy się też z tymi, którzy budują pokój w czasie to-
czących się wokół konfliktów zbrojnych (Stereo 48), walczą 
o sprawiedliwość społeczną i wolność słowa narzędziami 
oporu (Mosieeren), przeciwdziałają ruchom faszyzującym 
(Rok Antyfaszystowski), dają wsparcie i nagłaśniają sytuację 
osób będących ofiarami wojen w różnych częściach świata 
(Poznańska Garażówka).

Potraktujmy pokój jako zadanie domowe, do odrobienia  
prywatnie, lokalnie i globalnie.

Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska 
kuratorki Generatora Malta

GENERATOR MALTA



GRUPA
SPROSTOWANIE
działanie wspólne /  
pl. Wolności

„Naszym celem jest sprostowanie kilku rzeczy. Chcemy 
przyjrzeć się paradygmatom kształtującym nasze bycie 
w świecie i sprostować pewne normy, które są nam  
narzucane społecznie, kulturowo, narodowo i gatunkowo. 
Trzonem naszej aktywności będą otwarte działania pro- 
pokojowe: warsztaty, interaktywne oprowadzania wokół  
pl. Wolności, którego specyfika stworzy pole do dyskuto- 
wania i uzgadniania treści Sprostowania, a także działa- 
nia performatywne”.

Adelina Cimochowicz – artystka wizualna i aktywistka. 
Mieszka i pracuje w Warszawie.

Cristina Ferreira – artystka interdyscyplinarna. Zajmuje  
się tematami przesiedlenia, obcości, wielokulturowości  
i języka przez sztukę partycypacyjną, interaktywne insta- 
lacje i performance.

Aleksandra Polerowicz – działa na polach sztuki i aktywizmu, 
motywowana poczuciem globalnej, międzygatunkowej od-
powiedzialności i solidarności. 

GENERATOR MALTA



Barbara Prądzyńska – aktorka, performerka, twórczyni i re-
żyserka teatralna, pedagożka teatru, animatorka kultury. 
Pracuje w kontekstach społecznych w Polsce i na świecie.
 
Anna Siekierska – za pomocą sztuki i działań aktywistycz-
nych dąży do afirmacji wspólnoty wszystkich istot oraz 
wypowiada się w imieniu innych gatunków eksploatowanych 
i dyskryminowanych przez homo sapiens.

GENERATOR MALTA



STEREO 48
ALAA ALIABDALLAH



ARMY OF LOVE
performance / pl. Wolności

STEREO 48
spektakl i warsztaty taneczne dla 
młodych zakończone pokazem

Kochanie to proces szczególny. Dzielimy się miłością, prze-
żywamy ją jako to wyjątkowe doświadczenie, które najczę-
ściej łączymy z ważnymi dla nas osobami, przedmiotami, 
istotami. A Armię Miłości tworzą ci, którzy praktykują dziele-
nie się wszechogarniającą miłością – obejmującą różnorod-
ne formy opieki, pragnienia, seksu i szacunku – z wszystkimi, 
którzy(-re) jej potrzebują. Pytają oni o społeczne podłoże 
naszych miłosnych preferencji, domagają się miłości wyklu-
czanych, zaniechanych, nieoczywistych.

Grupa tancerzy, dla których breakdance jest sposobem na 
odzyskanie wolności ruchu. Zostali jej pozbawieni, dorasta-
jąc w palestyńskim Nablusie. Mieście, które w 2000 roku 
otoczono punktami kontrolnymi, a mieszkańców regularnie 
zmuszano do pozostawania w jego granicach, gdy Izrael 
uznał je za centrum ataków na swoich obywateli. Tancerze 
poza działalnością artystyczną tworzą bezpieczną prze-
strzeń warsztatową dla młodych Palestynek i Palestyńczy-
ków. Wierzą, że ruch ma moc wyzwalania emocji i dzielenia 
się marzeniami, co na terenach objętych konfliktem zbroj-
nym jest ogromnym deficytem.

GENERATOR MALTA



Army of Love
ARCHIWUM KOLEKTYWU



858. ARCHIWUM OPORU
instalacja, warsztaty /  
pl. Wolności

Kiedy w 2011 roku przestrzenie publiczne Egiptu wypełnił 
tłum protestujących przeciwko reżimowi Mubaraka, telewi-
zja państwowa pokazywała puste ulice. Kolektyw Mosireen 
zebrał setki filmów od dziesiątek osób, które uwieczniły klu-
czowe wydarzenia w swoich aparatach i telefonach komórko-
wych. Archiwum zawiera 858 godzin indeksowanego materia-
łu wideo, tysiące zdjęć i dokumentów. Razem przedstawiają 
tysiące historii buntu opowiedzianych z setek perspektyw.  
To zestaw narzędzi, których możemy użyć, aby podważyć kon-
trolę państwa nad historią i budować nowe historie.

SANATORIUM  
Anna Siekierska
ogród permakulturowy

Stworzenie Sanatorium ma na celu zachowanie poznań-
skiego Stadionu Szyca jako przestrzeni, w której roślinność 
rozwija się bez ingerencji człowieka, będąc habitatem dla 
wszelkich przejawów życia. Działanie ma budować symbio-
tyczną relację mieszkańców miasta, podkreślając marginali-
zowaną obecność sąsiadów nie-ludzkich. Hipersprawczość, 
jaką posiadł gatunek ludzki, musi wiązać się z odpowiedzial-
nością i obowiązkami wobec innych gatunków.

GENERATOR MALTA



Sanatorium
DAMIEN BRAILLY



POKOJOWY 
NARZĘDZIOWNIK
ogólnopolskie spotkanie  
aktywistek i aktywistów

W pierwszy weekend festiwalowy zabrzmi głos aktywistek 
i aktywistów, którzy troszczą się o godność ludzi takich jak 
my, mających marzenia, ambicje i chcących żyć bez perma-
nentnego strachu, a pozbawianych takiej możliwości przez 
sytuację konfliktu zbrojnego czy reżimu. Wraz z inicjatywą 
Poznańska Garażówka zorganizujemy ogólnopolskie spotka-
nie, na którym podzielimy się dobrymi praktykami i zaplanu-
jemy przyszłe, wspólne działania.

POZNAŃSKA 
GARAŻÓWKA
charytatywna wyprzedaż /  
pl. Wolności

Poznańska Garażówka to kolektyw zaangażowany w mate-
rialną pomoc i przeciwdziałanie społecznej marginalizacji 
osób z doświadczeniem uchodźczym. Po raz trzeci zainicjuje 
na placu charytatywną wyprzedaż książek, ubrań, płyt, bile-
tów, ciast. Tym razem organizatorki naświetlą konsekwencje 
podpisania umowy UE-Turcja dla uchodźczyń i uchodźców 
i warunki, w jakich są oni zmuszeni żyć w Turcji. Zebrane 
pieniądze osobiście przekażą na rzecz nowo powstającego 
centrum dla młodzieży na granicy turecko-syryjskiej.
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Poznańska Garażówka 
KLAUDYNA SCHUBERT



MAPY SENTYMENTALNE  
Agnieszka Chlebowska,  
Barbara Prądzyńska

W trakcie kilku miesięcy spotkań, warsztatów i space-
rów badaczki zbierają wspomnienia, legendy, archiwalne 
fotografie, trajektorie przemieszczania się, sensoryczne 
skojarzenia z miejscami. Z narracji mieszkańców i miesz-
kanek powstaną mapy sentymentalne: Naramowic, Wildy 
i Grunwaldu-Północ. Finałem będą performatywne spacery, 
podczas których przeszłość spotka się z teraźniejszością, 
a pamięć zbiorowa nałoży się na osobiste historie. Rysując 
mapy osiedlowych doświadczeń, zapiszemy ich niezwykłą 
codzienność.

Autorki: Agnieszka Chlebowska, Barbara Prądzyńska
Oprawa graficzna i skład: Karolina Wojciechowska
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Mapa sentymentalna 
Jeżyce 

MACIEJ ZAKRZEWSKI 



KORONA POZNANIA
spotkania na szczycie

Już po raz piąty zdobędziemy Koronę Poznania, wdrapując 
się na szczyty poznańskich wieżowców. W tym roku wyko-
rzystamy podniebną perspektywę, by zastanowić się nad 
szansami metamorfozy dzisiejszego świata. Demokratyzacja 
widoków będzie okazją do nakłucia tego, co na co dzień nie-
wygodne, przemilczane i problemowe. Przestrzenie dachów 
posłużą do postawienia pytań o potencjały myślenia hetero-
doksyjnego, które nie boi się konfrontować ze współczesny-
mi kryzysami.

Koncepcja spotkań: Mateusz Nowacki
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Korona Poznania
KLAUDYNA SCHUBERT



TOOLS FOR PEACE
nabór do projektu 

Nabór dla artystów, aktywistek, edukatorów, animatorek 
na zaprojektowanie „narzędzi dla pokoju”. Celem projektu 
jest stworzenie narzędzi budujących pokój: obiektu, insta-
lacji, procesu artystyczno-edukacyjnego czy performensu. 
Wybrane pomysły zostaną zrealizowane podczas festiwalu 
Malta. Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia na adres 
generator@malta-festival.pl.

Artyści od wieków pokazują nam skutki wojen i konflik-
tów. Od wieków szukają też narzędzi budowania różnych 
sfer pokoju. Dziś Krzysztof Wodiczko projektuje Instytut 
Rozbrojenia Kultury i Zniesienia Wojen, niemiecki kolektyw 
artystyczny Army of Love oferuje wszechogarniającą zmy-
słową miłość (troskę, pragnienie i szacunek) wszystkim tym, 
którzy jej potrzebują, a międzynarodowy think-thank IRI 
(Institute of Radical Imagination) zajmuje się przemyśleniem 
społeczeństwa na nowo i sprawiedliwym podziałem dóbr 
w jego ramach. 

„Pokojotwórczy” potencjał widzimy zarówno w słowie za-
pisanym na murze, które mijane codziennie zachęci do dzia-
łania, sprzeciwu, jak i w instalacji w przestrzeni publicznej. 
Potencjał budowania pokoju dostrzegamy zarówno w sztu-
ce, aktywizmie, praktykach życia codziennego, jak i w anima-
cji kulturowej.GENERATOR MALTA
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PLAC WOLNOŚCI
miasteczko festiwalowe

Od siedmiu lat na czas trwania festiwalu poznański plac 
Wolności zamieniamy w tymczasowy, otwarty dla wszyst-
kich, działający od rana do nocy dom kultury. Wypełniamy go 
drzewami, wielkimi poduchami, hamakami, w których można 
odpoczywać, poznawać nieznajomych i przede wszystkim 
współuczestniczyć w odbywających się tu maltańskich wy-
darzeniach.

Zapraszamy na spektakle młodych twórców polskiego te-
atru Marii Dąbrowskiej / Jakuba Skrzywanka, Klaudii Har-
tung-Wójciak, Szymona Kaczmarka i Magdy Szpecht; na 
Forumowe dyskusje z udziałem m.in. Piotra Andrusieczko, 
Wojciecha Jagielskiego, Andrzeja Ledera, Janiny Ochojskiej, 
Olgi Stanisławskiej i Katarzyny Wężyk; a także na koncerty 
i uwielbiane przez festiwalowiczów Silent Disco – w tym 
roku programowane przez Nástio Mosquito i Generator 
Malta. Malta na placu Wolności to również instalacje ar-
tystyczne, program Wolno Dzieciom, warsztaty kulinarne, 
joga. Dyskutując, tańcząc, działając twórczo i relaksując się 
z uważnością na innych, tworzymy miejską agorę.

GENERATOR MALTA



Silent Disco
MACIEJ ZAKRZEWSKI



STARY BROWAR  
NOWY TANIEC

W 2019 roku program Stary Browar Nowy Taniec obchodzi 
jubileusz swojego istnienia!

Za nami 15 ekscytujących lat poświęconych współczesnej 
choreografii – jej prezentowaniu, kreowaniu i pogłębianiu 
naszej świadomości o jej najnowszych trendach! I to właśnie 
pytanie o ciągle poszerzającą się definicję choreografii bę-
dzie motywem przewodnim jubileuszowej odsłony naszego 
programu podczas tegorocznego Festiwalu Malta. Spotkamy 
się z artystami, którzy płynnie poruszają się między gatun-
kami i wykreślają nowe autonomiczne terytorium dla chore-
ograficznych poszukiwań, a także z tymi, którzy oryginalną 
twórczą praktyką wychodzą poza tradycyjne rozumienie 
choreografii. Będziemy świętować razem z gorącymi nazwi-
skami polskiej choreografii (Anną Nowicką, Agatą Siniarską, 
Pawłem Sakowiczem) i z międzynarodowymi gośćmi (Sofią 
Diaz i Vitorem Rorizem z Portugalii, Chiarą Bersani z Włoch 
czy brazylijskim duetem Quatro). A jak na urodziny przystało, 
będzie także okazja do wspólnego jubileuszowego zdjęcia 
podczas koncertu Ivo Dimcheva!

Gorąco zapraszamy!

Joanna Leśnierowska
kuratorka Stary Browar Nowy TaniecPROGRAM PARTNERSKI



GRAFIKA: MICHAŁ ŁUCZAK



INFORMACJE 
PRAKTYCZNE

BILETY, KARNETY, AKREDYTACJE 
dostępne od połowy maja

KONFERENCJE PRASOWE
21.05, g. 12:00, Warszawa, Winosfera
22.05, g. 12:00, Poznań, Fundacja Malta

KONTAKT DLA MEDIÓW
Agnieszka Kopiewska
kierownik komunikacji, rzecznik prasowy
agnieszka.kopiewska@malta-festival.pl
tel. 601 177 008

Fundacja Malta
ul. Ratajczaka 44
61-728 Poznań
tel. +48 616 231 866

malta-festival.pl

Projekt finansowany ze środków:Organizator:

maltafestivalpoznań
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Identyfikacja Festiwalu
Bękarty


