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To był dobry sezon dla budowania 
marki Polska, ale też dla 

budowania marki IAM wśród 
naszych globalnych partnerów. 

Paweł Potoroczyn, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza



Sezon 2011/2012 był czasem wielkich wyzwań i  spektakularnych efektów. Z całą odpowiedzialnością za 
poniższe słowa wolno nam dziś powiedzieć, że po sukcesie Zagranicznego Programu Kulturalnego Polskiej 
Prezydencji zdobyliśmy doświadczenie, które pozwala nam sprostać każdemu wyzwaniu. To doświadcze-
nie już procentuje, dowodem niech będzie projekt Polska Arts Edinburgh 2012, program Polska Music, pro-

jekt Azja, czy kolejna duża trasa koncertowa I, CULTURE Orchestra.

Zagraniczny Program Polskiej Prezydencji przerósł nasze najśmielsze oczekiwania – 20 milionów widzów 
w 10 stolicach świata, ponad 7,5 tysiąca relacji w opiniotwórczych mediach, setki nowych cennych kontak-
tów. W IAM nie mówimy o sukcesie Prezydencji, mówimy o efekcie Prezydencji, dzięki któremu Polska ma 
oblicze, a nasza marka narodowa okrzepła i   nabrała pożądanych cech. Równie ważne jest dla nas to, że 
dzięki geografii Prezydencji zdobyliśmy cenne i praktyczne doświadczenie na Dalekim Wschodzie, które 
w nadchodzących sezonach przełożymy na kolejne projekty. Nową energię i wręcz drugie życie dostały dwa 

projekty filarowe Prezydencji – I, CULTURE Orchestra i Karol Szymanowski.

Powołana początkowo na czas Prezydencji orkiestra złożona z młodych muzyków z Polski i krajów Partner-
stwa Wschodniego spotkała się z tak entuzjastycznym przyjęciem publiczności, krytyki i kręgów dyploma-
tycznych, że przekształciliśmy ją w de facto pierwszą instytucję Partnerstwa. Doceniona jako jeden z naj-
ciekawszych projektów Prezydencji i  całego sezonu muzycznego oraz dzięki zaszczytnemu wyróżnieniu 
przez Komisję Europejską, stała się projektem długofalowym. Latem 2012 roku nowa edycja ICO ruszyła na 

tournée po krajach partnerstwa Wschodniego, a w kolejnym sezonie zagra w krajach bałtyckich. 

Prezydencja była też kluczowa dla przywrócenia dzieła Karola Szymanowskiego do repertuarów wielkich 
światowych orkiestr i najbardziej prestiżowych sal koncertowych. Jego utwory wykonano w Royal Festival 
Hall i Cadogan Hall (Londyn), w brukselskiej La Monnaie i Palais des Beaux-Arts, w Berliner Philharmonie, 
Teatro Real (Madryt), Theatre de Chatelet i Salle Pleyel (Paryż), w Centralnym Konserwatorium Pekińskim 
i Asahi Concert Hall (Tokio), a także w Białoruskiej Filharmonii Narodowej, Ukraińskiej Filharmonii Narodo-
wej i  Narodowej Operze Ukrainy. Prawdziwą sensacją stało się wykonanie kompletnego cyklu symfonicz-
nego i obu koncertów skrzypcowych przez London Symphony Orchestra po dyrekcją Valeriego Gergieva 

podczas Edinburgh International Festival.

Latem 2012 w ramach Olimpiady Kulturalnej Polska obecna była w Edynburgu aż na czterech festiwalach 
jednocześnie, od niezwykle popularnego i przyciągającego rekordową publiczność Fringe, przez Edinbugh 
Jazz & Blues Festival i Edinburgh Art Festival, po Edinburgh International Festival, jeden z najstarszych festi-
wali na świecie. Spektakl Macbeth w reżyserii Grzegorza Jarzyny otwierał ten bardzo prestiżowy przegląd. 
W ogromnej międzynarodowej konkurencji polskie prezentacje przyciągnęły blisko 30 tysięcy widzów, a te-

atry Pieśń Kozła i ZAR zdobyły wszystkie najważniejsze edynburskie nagrody.

To był dobry sezon dla budowania marki Polska, ale też dla budowania marki IAM wśród naszych global-
nych partnerów. Siła i wiarygodność tej marki jest mierzona zaufaniem polskich i międzynarodowych insty-

tucji, a potwierdzona formalnie certyfikatem ISO. 

Jest już tradycją i dobrym obyczajem, że w tym miejscu IAM dziękuje szefom, kolegom i przyjaciołom z Mi-
nisterstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Instytutów Polskich 
i polskich placówek dyplomatycznych rozsianych po świecie za cenne wsparcie, kompetentne rady i życz-

liwą współpracę.
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s p o t K a n i E 
p r z y t r z E p a K u

W kwietniu 2012 roku 
rozpoczęła się wielka 

prezentacja współczesnej 
polskiej kultury w Nadrenii 

Północnej - Westfalii

W  ramach zakrojonej na wielką skalę prezentacji Instytut Adama 
Mickiewicza zorganizował w Nadrenii-Westfalii ponad 70 wydarzeń 
kulturalnych. Program przedstawia Niemcom polską kulturę w  jej 
młodym, eksperymentalnym, awangardowym wydaniu. Ukazuje 
Polskę jako kraj twórczy, pełen artystycznego fermentu, w  którym 
powstają rzeczy niezwykłe i  niepowtarzalne. Klopsztanga – bo tak 
nazwano prezentację – oznacza w śląskiej gwarze trzepak. Kiedyś na 
podwórkach, zarówno polskich jak niemieckich, trzepak był centrum 
życia towarzyskiego, przy nim zawiązywały się dziecięce przyjaźnie, 
kiełkowały pierwsze miłości, rodziły szalone pomysły. Trzepak jako 
network, wczesna wersja facebooka. Klopsztanga. Polska bez granic 
2012/2013 ma ambicję stworzyć właśnie takie okazje do spotkania 

kultur: bez ceremoniałów i  konwenansów.

Najintensywniej polska kultura obecna była w  Nadrenii Północnej-
-Westfalii w   kwietniu i  czerwcu 2012 roku. Koncerty, przedstawie-
nia, wystawy, projekcje i dyskusje odbyły się w ponad 20 miastach: 
m.in. w Aachen, Kolonii, Düsseldorfie, Bochum, Essen, Dortmundzie, 
Straelen, Unnie, Witten. Całą prezentację zainaugurował 15 kwietnia 
2012 r. projekt FEST MIT POLEN w teatrze Schauspiel w Kolonii. Wy-
stąpiły m.in. zespoły Mitch & Mitch i Baaba, swoje fotografie pokazali 
Piotr Wójcik, Andrzej Tobis i Arkadiusz Gola, zaś Komuna//Warsza-
wa wystawiła spektakl Sierakowski; bogaty program wieczoru uzu-

pełniły pokazy multimedialne i dyskusje panelowe.

W  ramach Klopsztangi Instytut Adama Mickiewicza nie tylko zor-
ganizował oddzielne prezentacje polskiej sztuki, ale też zapewnił 
polskim artystom i  ludziom kultury udział w najważniejszych wyda-
rzeniach kulturalnych regionu. Między 18 a  22 kwietnia przy okazji 
targów Art Cologne zorganizowana została seria dyskusji na temat 
polskiej sztuki współczesnej. W czerwcu polscy muzycy wzięli udział 

w festiwalu pop, zaś w lipcu w festiwalu Juicy Beats.

Projekt Klopsztanga. Polska bez granic to wstęp do długofalowej 
współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i Nadrenią Północną–West-
falią, która polegać będzie m.in. na koprodukcjach w  różnych dzie-
dzinach sztuki (muzyka, taniec, teatr) oraz warsztatach twórczych. 
Klopsztanga to także ważne pod względem politycznym wydarzenia 
– pokazują Niemcom Polskę jako kraj kreatywny, nowoczesny, jako 
moderatora rzeczywistego dialogu pomiędzy Europą Wschodnią 

 i Zachodnią.

  Koncert Mitch&Mitch  
podczas inauguracji projektu  
w Schauspiel Köln 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 
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c o M i n g s o o n ! 
( a r r i è r E - g a r d E )

Niepewność przyszłości, 
oczekiwanie końca 

dotychczasowego porządku, 
niewiedza co do tego, co nastąpi 
potem – to wspólne pierwiastki 
wszystkich prac zgromadzonych 

na wystawie Coming Soon  
w Temporary Gallery w Kolonii

  Artyści biorący udział  
w wystawie Coming soon!  
w Temporary Gallery Cologne 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 

Ekspozycja przesiąknięta jest przeczuciem nadciągającej katastrofy, 
ale jest też manifestacją twórczej swobody i indywidualności. Jak 
wszystkie projekty Instytutu dotyczy ważnych pytań współczesności. 
Radek Szlaga wystawił w Kolonii spalone samochody, przywodzące 
na myśl zamieszki w Wielkiej Brytanii. Konrad Smoleński zmontował 
instalację z mikrofonów, które emitowały dźwięki, zamiast odbie-
rać je – praca nosi tytuł „koniec radia” i w prosty sposób pokazuje, 
jak w epoce Internetu tradycyjny podział na nadawców i odbiorców 
przekazu został bezpowrotnie zburzony. Film Jacka Malinowskiego 
Nosferatu. Dyktator strachu opowiada o wampirze, który przybywa do 
Warszawy, aby kupić nieruchomość (trudno oglądając go nie myśleć 
o inwestorach i spekulantach i o tym, w jakim stopniu zależą od nich 
losy zwykłych ludzi). Był też na wystawie wędrowiec, wymiotujący 
pięknym krajobrazem, a także człowiek bez powodzenia próbujący 
wybudować arkę oraz superbohater Hulk, rozmawiający z Abraha-

mem Lincolnem zdaniami zaczerpniętymi z filmu Planeta małp.

„Artyści biorący udział w wystawie Coming Soon” – tłumaczy kurator 
wystawy Stach Szabłowski – „należą do pokolenia, które nie obalało 
komunizmu i nie uczestniczyło w heroicznej fazie polskiej transfor-
macji. W oczekiwaniu na nowe paradygmaty każdy definiuje je na 
własną rękę. Odbija się to w kształcie wystawy, która zestawia bar-
dzo odmienne praktyki artystyczne, nie dające się upchnąć w ramy 

żadnej politycznej czy estetycznej awangardy”.

Coming Soon 
(arrière-garde)
Temporary gallery 
Cologne, Kolonia, 
niemCy, 
16-26 KwieTnia 2012

Czasem trudno opędzić 
się od niepokojącej 
myśli, że Polska podjęła 
trud upodobnienia się 
do starej Europy za 
późno, a więc na próżno. 
Projekt europejski 
pruje się w szwach, 
Zachód milczy na temat 
własnej przyszłości. 
Zachodzi podejrzenie, 
że uczymy się roli do 
przedstawienia, które 
właśnie schodzi z afisza.
kurator wystawy  
Stach Szabłowski
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Coming Soon 
(arrière-garde)
Temporary gallery 
Cologne, Kolonia, 
niemCy, 
16-26 KwieTnia 2012

  Prace Radka Szlagi na wystawie 
Comming soon! w Temporary 
Gallery Cologne 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO

W pracach zebranych na wystawie Coming Soon świat Zachodu – 
oparty na demokracji, wolności, prawach człowieka – jawi się jako 
twór kruchy i skazany, jeśli nie na zagładę, to z pewnością na przej-
ście do defensywy. „Czasem trudno opędzić się od niepokojącej my-
śli” – twierdzi Szabłowski – „że Polska podjęła trud upodobnienia się 
do starej Europy za późno, a więc na próżno. Projekt europejski pruje 
się w szwach, Zachód milczy na temat własnej przyszłości. Zacho-
dzi podejrzenie, że uczymy się roli do przedstawienia, które właśnie 

schodzi z afisza.”

Jak mówi kurator wystawy, w takiej sytuacji artyści chętnie przesu-
wają się z awangardy do ariergardy społeczeństwa, tam gdzie jest 
więcej miejsca na swobodę, indywidualne wypady, eksperymenty, 

rozluźnienie dyscypliny.



  Konrad Smoleński,  
The End of Radio, 2012 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 
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W ę g l o W a

r i W i e r a

Dramatyczna instalacja 
poruszająca problematykę pracy 
na obszarach postindustrialnych 
Górnego Śląska i Zagłębia Ruhry

„Trzeba zejść w głąb ziemi, żeby dostać się na ziemię” – taki jest pod-
tytuł głównej części ekspozycji w Essen. Pamięć pracy to  multimedial-
ny projekt w dawnej kopalni Zollverein, który stanowi część projektu 
Klopsztanga. Polska bez granic. Zwiedzający wprowadzani są do jednej 
z hal kopalni, gdzie czeka na nich m.in. film Wilhelma Sasnala o pracy 
górników oraz cykl fotografii Arkadiusza Goli, dokumentujący wy-
poczynek mieszkańców Śląska wśród hałd na zalanych wodą kopal-
nianych terenach. Są też wstrząsające zdjęcia z opuszczonych górni-
czych mieszkań w Bytomiu, znajdujące się w blokach przeznaczonych 
do wyburzenia. Pomieszczenia mają kolorowe ściany – malowanie ich 
w taki sposób było reakcją na pracę w mroku i bury świat za oknem. 
W opuszczonych pokojach przykuwają wzrok pozostawione pamiąt-
ki rodzinne. Znak, że mieszkańcy odchodząc z  tego miejsca chcieli 
pozostawić całe dotychczasowe życie za sobą. Jaskrawe i  żywe są 
także kolory na obrazach śląskich malarzy-amatorów, których prace, 
obok dzieł profesjonalnych artystów, pokazano w Essen. Górny Śląsk 
jest miejscem, gdzie żyje najwięcej artystów-amatorów w  Polsce. 
Twórczość jest dla mieszkańców tego regionu odtrutką na szarość 

codzienności i mrok podziemnego trudu.

W sumie wystawę w Essen tworzą prace prawie pięćdziesięciu arty-
stów – polskich i niemieckich. Całość jest bogata i różnorodna, ale też 
bardzo spójna. Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk – te dwa regiony wyglą-
dają dziś inaczej, lecz łączy je bardzo wiele, przede wszystkim prze-
szłość, tytułowa pamięć pracy. Wystawa, która pokazuje zmierzch 

kultury przemysłowej, cieszyła się ogromnym powodzeniem.

pamięć praCy
welKulTure 
Zollvarein, eSSen,  
16 maja – 30 CZerwCa 
2012

  Fragment instalacji Pamięć pracy  
w Zollverein Essen 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO
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pamięć praCy
welKulTure 
Zollvarein, eSSen,  
16 maja – 30 CZerwCa 
2012

  Piotr Wójcik, Bytom Karb – 
Mieszkania wspomnień  
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 

  Wojciech Kucharczyk,  
Erinnerung an morgen 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 



  Marek Schovanek,  
Hunter-Gatherer  
FOT. MARCIN OLIVA SOTO 

  Andrzej Tobis,  
Słownik niemiecko-polski 
FOT. MARCIN OLIVA SOTO
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B i B l i a i p r z e p i sy 
k u l i n a r n e 

8 kobiet w różnym wieku 
i różnych zawodów wykrzyczało 

swój bunt!

„Chór kobiet Marty Górnickiej jest prawdziwym odkryciem, prawdo-
podobnie przełomowym dla polskiego teatru” – pisał Thomas Irmer 
z  niemieckiego portalu nachtkritik.de. Niemiecka publiczność po-
znała chór dzięki projektowi Klopsztanga. Polska bez granic. Przedsię-
wzięcie Górnickiej oscyluje pomiędzy spektaklem a performancem. 
Libretto (napisane, a raczej zredagowane przez Górnicką oraz Agatę 
Adamiecką z Instytutu Teatralnego) składa się z fragmentów najroz-
maitszych tekstów, od greckich tragedii i  sentencji biblijnych przez 
cytaty z gazet i reklam telewizyjnych po przepisy kulinarne i piosenki 

pop. 

„Musimy przywrócić chór scenie, znaleźć nowe formy jego teatralnej 
obecności, musimy przywrócić kobiety chórowi” – powiedziała o celu 

swojego artystycznego przedsięwzięcia Marta Górnicka.

Chór kobiet działa przy Instytucie Teatralnym w Warszawie i składa 
się wyłącznie z amatorek w różnym wieku i różnych zawodów, wyło-
nionych w drodze castingu. Do muzyki skomponowanej przez Alek-
sandrę Grykę kobiety śpiewają, szepczą, krzyczą, tańczą, uwodzą, 
straszą, lamentują. Czasem chór przemawia jednym głosem, innym 
razem rozbija się na niezależne części, np. duety. Całość, dzięki uży-
ciu wielorakich form ekspresji i doborowi chórzystek, sprawia nieod-
parcie autentyczne wrażenie. W ramach Klopsztangi zespół wystawił 
oba swoje przedstawienia: Tu mówi chór oraz Magnificat. Treścią obu 
jest niezgoda kobiet na miejsce, które patriachalna tradycja każe im 
zajmować w społeczeństwie, bunt przeciw temu, jak są postrzegane 

i jak każe im się postrzegać same siebie.

Chór KobieT
dreZno, dueSSeldorf, 
muellheim, 
STraSburg,  
maj – CZerwieC 2012

Chór kobiet Marty 
Górnickiej jest 
prawdziwym odkryciem, 
prawdopodobnie 
przełomowym dla 
polskiego teatru
Thomas Irmer  
portal nachtkritik.de.

  Fragment spektaklu  
Tu mówi chór Chóru kobiet  
w reż. Marty Górnickiej 
FOT. ANTONIO GALDAMEZ MUñOZ,  

WITOLD MEySZTOWICZ
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  Chór kobiet  w spektaklu  
Tu mówi chór w reż. Marty Górnickiej 
FOT. ANTONIO GALDAMEZ MUñOZ,  

WITOLD MEySZTOWICZ

Chór KobieT
dreZno, dueSSeldorf, 
muellheim, 
STraSburg,  
maj – CZerwieC 2012
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k o m p o z y t o r z y 
d o f a B r y k i 

Dzięki Instytutowi Adama 
Mickiewicza grupa młodych 

kompozytorow polskich dostała 
niezwykłą szansę rozwoju

Siódemka adeptów sztuki kompozytorskiej: Mateusz Ryczek, Jaro-
sław Płonka, Michał Ossowski, Jacek Sotomski, Karol Nepelski, Emil 
Bernard Wojtacki oraz Katarzyna Dziewiątkowska – Mleczko poje-
chała do Kolonii i tam odbyła warsztaty ze słynną grupą musikFabrik, 
jednym z najważniejszych na świecie zespołów zajmujących się mu-
zyką współczesną. musikFabrik szczególnie nastawiony jest na arty-
styczną innowację, koncentruje się na poszukiwaniu nowych możli-
wości ekspresji. Muzycy eksplorują nieznane połączenia elektroniki, 

tańca, teatru, filmu, literatury.

Podczas czterodniowych warsztatów polscy młodzi kompozytorzy  
współpracowali z zespołem nad swoimi nowymi kompozycjami. Pro-
jekt okazał się sukcesem - światowa klasa muzyków, ich wiedza oraz 
instrumentarium, jakim dysponuje stanowiły doskonałe źródło inspi-

racji dla polskich twórców.

Spośród uczestników warsztatów zostanie wybrany jeden kompozy-
tor, który otrzyma stypendium Instytutu Adama Mickiewicza i mu-
sicFabrik na napisanie utworu w 2013 roku. Powstała kompozycja 
zostanie wykonana przez musikFabrik na antenie radia WDR oraz 

wydana na płycie.

warSZTaTy CompoSer 
Collider: poland
Kolonia , 
7-10 CZerwCa

  Warsztaty kompozytorów 
musikFabrik 
FOT. ADAM GRABOLUS
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o l i M p i a d a 
K u l t u r a l n a

Polacy będą błyszczeć na 
edynburskich festiwalach

Każdego lata stolica Szkocji staje się kulturalną stolicą Europy. Niezli-
czone spektakle, wystawy, koncerty przyciągają nie tylko mieszkań-
ców miasta, ale też tłumy amatorów sztuki z całego świata: w sumie 
ponad cztery miliony widzów! W roku 2012 Polscy artyści będą na 
tej kulturalnej olimpiadzie reprezentowani wyjątkowo licznie. I ja-
kość  tej reprezentacji również wzbudza szacunek. Instytut Adama 
Mickiewicza we współpracy w najważniejszymi festiwalami i scena-
mi przygotował wyjątkową prezentację tego, co w polskiej kulturze 

najciekawsze.

Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu otworzy spektakl TR War-
szawa 2008: Macbeth w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Widzowie obej-
rzą przedstawienie w specjalnie zaaranżowanej na tę okazję sali Low-
land Hall. Spektakl zostanie pokazany tu siedem razy – na wszystkie 

przedstawienia bilety sprzedano do ostatniego miejsca.

W muzycznej części Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu 
jednym z najważniejszych wydarzeń będą wykonania dzieł polskich 
kompozytorów. London Symphony Orchestra zagra wszystkie czte-
ry symfonie oraz dwa koncerty skrzypcowe Karola Szymanowskie-
go. Zaś Cleveland Orchestra da dwa koncerty z muzyką Witolda 

Lutosławskiego.

Kolejna z edynburskich imprez, Fringe Festival, jeszcze bardziej ob-
fitować będzie w polskie akcenty. Na terenie uniwersyteckiego Old 
College Quad odbędą się pokazy plenerowych spektakli: Teatr KTO 
pokaże Ślepców, Teatr Biuro Podróży: Makbeta, Carmen Funebre oraz 
Planetę Lem. W jednym z najlepszych ośrodków tanecznych na świe-

cie, Dance Base, pokażemy Lost in details Aleksandry Borys.

Bez wątpienia jednak centrum polskiego życia festiwalowego w cza-
sie Fringe Festival będzie Summerhall – dawna szkoła weterynarii 
zamieniona obecnie w ośrodek kultury. Tam odbędą się premiero-
we pokazy spektaklu Pawła Passiniego Kukła. Księga Blasku. Tam też 
będzie miała miejsce kolejna odsłona projektu Teatru Pieśni Kozła – 
Pieśni Leara, tam w końcu Robert Kuśmirowski pokaże specjalnie z 
myślą o tym miejscu przygotowaną instalację Pain Thing; zaś Wojtek 
Ziemilski videoinstalację Relatives. Ponadto w Summerhall odbędą 
się prezentacje grup: komuna//warszawa, Teatru ZAR, Teatru Usta 
Usta, Łódzkiej Szkoły Filmowej, a także koncerty muzyki współcze-

snej, spotkania, pokazy animacji dla dzieci i dorosłych.

Wcześniej, w lipcu Polacy dali też doskonałe koncerty na Jazz & Blues 
Festival. W sumie cała nasza prezentacja w Edynburgu nie pozostawi 
wątpliwości co do istotnego miejska, jakie Polska zajmuje w europej-

skiej kulturze.



To explore, engage, 
and enjoy all 

that Polska Arts 
has to offer 

in Edinburgh this year 
check out:

as a part of edinburgh festival fringe tickets: 

The Hub, Castlehill (EH1 2NE) / 0131 473 2000 
www.edinburghjazzfestival.com 

Wojtek Ziemilski 
SmaLL NarraTioN

Performances: 3-4, 13-19, 21-23 Aug at 7:15 pm
Summerhall
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tickets: 

Summerhall (venue 26), Summerhall 1, EH9 1PL / box office 0845 874 3001
www.summerhall.co.uk

as a part of festival club at

festival club

installation

Relatives 
by Wojtek ZieMilski

3-12 Aug, 11:00 am – 9:00 pm

If You See a Cat 
& Other Animal Tales

(aniMations for children)
12 and 19 Aug at 10:30 am

Little Black Riding Hood & 
Other Surreal Stories

(aniMation for adults)
9 and 16 Aug at 11:15 pm

Borowczyk Shorts/
Boro in the Box

16 Aug at 9:15 pm

Guide to the Poles
14-16 Aug at 7:30 pm

To explore, engage, 
and enjoy all 

that Polska Arts 
has to offer 

in Edinburgh this year 
check out:

To explore, engage, 
and enjoy all 

that Polska Arts 
has to offer 

in Edinburgh this year 
check out:

as a part of edinburgh festival fringe tickets: 

Summerhall (venue 26), Summerhall 1, EH9 1PL / box office 0845 874 3001 
www.summerhall.co.uk

neTTheatre
PuPPET. Book of SPLENdor

directed by PaWeł Passini

Preview: 3 Aug at 9:00 pm 
Performances: 4-13 Aug at 9:00 pm

Summerhall
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j a z z u j e m y
W s z k o c j i

Na największym w Wielkiej 
Brytanii festiwalu jazzowo-

bluesowym zagrało pięć 
polskich zespołów

Aga Zaryan, Marcin Masecki i  Profesjonalizm, Marcin Wasilewski 
Trio, Maciej Obara Quartet oraz Mitch & Mitch with Their Incredible 
Combo zaprezentowali się na Edinburgh Jazz & Blues Festival. Edyn-
burski zlot jazzmanów i bluesmanow to jeden z największych tego ro-
dzaju festiwali w Europie – i największy w Szkocji. Co roku w ramach 
przeglądu odbywa się około stu koncertów, na których można  usły-
szeć zarówno big-bandowe standardy, jak i  takie gatunki jak skiffle, 

ragtime i freejazz.

Instytut Adama Mickiewicza, dobierając polską reprezentację na 
festiwal, postawił na muzyków młodych – ale reprezentujących naj-
wyższą klasę artystyczną. Najlepszy przykład to Aga Zaryan. Polska 
wokalistka o niezwykłym głosie znana jest już dobrze światowej pu-
bliczności (w 2011 roku jej płyta ukazała się nakładem najsłynniejszej 

wytwórni jazzowej na świecie – Blue Note Records).

Marcin Wasilewski to trzykrotny laureat Fryderyka w  kategorii jaz-
zowy muzyk roku. Na stałe związany jest z monachijską wytwórnią 
płytową ECM. Ze swoim trio koncertował już zarówno w Europie, jak 

i w USA za każdym razem zbierając świetne recenzje.

Saksofonista Maciej Obara to muzyk znany m.in. ze współpracy An-
toinem Roneyem, czołowym przedstawicielem nowojorskiej awan-
gardy jazzowej. Na festiwalu w Edynburgu zaprezentował swój nowy 

kwartet, który tworzy m.in. z Dominikiem Wanią.

Z kolei Maciej Masecki i  jego grupa Profesjonalizm to sekstet, który 
stał się sławny dzięki płycie Chopin, Chopin, Chopin.

Na zakończenie polskiej serii w Edynburgu zagrała grupa Mitch & 
Mitch: zespół ten powstał w roku 2002 i początkowo grał alternatyw-
ne country, później rozpoczął szerokie poszukiwania –  i  trudno dziś 
znaleźć gatunek muzyki, którego by Mitch & Mitch nie grali. W Edyn-
burgu wystąpili w składzie rozszerzonym o sekcję dętą, czyli ze swoim 

Incredible Combo.

edinburgh  
jaZZ & blueS feSTival
edynburg,  
25-28 Sierpnia 2012

  Koncert zespołu Mitch&Mitch 
FOT. DOUGLAS ROBERTSON PHOTOGRAPHy
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edinburgh  
jaZZ & blueS feSTival
edynburg,  
25-28 Sierpnia 2012

  Koncert zespołu Mitch&Mitch 
FOT. DOUGLAS ROBERTSON PHOTOGRAPHy

  Koncert zespołu  
Marcin Wasilewski Trio 
FOT. DOUGLAS ROBERTSON PHOTOGRAPHy



  Koncert zespołu Profesjonalizm  
FOT. DOUGLAS ROBERTSON PHOTOGRAPHy 

  Aga Zaryan 
FOT. MATEUSZ STANKIEWICZ 
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p o l s k a 
m u z y k a W a z j i

Tournée Szymanowski Quartet 
po Dalekim Wschodzie

W ramach realizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza projek-
tu Azja Szymanowski Quartet koncertował na Tajwanie (w  Jhongli 
i Tajpej), w Chinach (w Hongkongu i Pekinie) oraz w Japonii – w Tokio. 
W programie znalazły się utwory Szymanowskiego, Laksa, Beethove-

na, Mozarta, Ravela, Dworaka, Barbera i Chopina.

W  Pekinie Instytut Adama Mickiewcza zorganizował również sym-
pozjum w  Centralnym Konserwatorium Muzycznym (CCoM) po-
święcone Szymanowskiemu i  polskiej muzyce XX wieku, w  którym 
wzięli udział polscy i chińscy muzykolodzy. Ze strony polskiej byli to: 
dr Agnieszka Chwiłek (Uniwersytet Warszawski) i dr Marcin Gmys 
(Uniwersytet Adama Mickiewicza). Wydarzeniu towarzyszyła wy-
stawa poświęcona kompozytorowi zorganizowana przez Ambasadę 
RP w Pekinie oraz warsztaty mistrzowskie dla młodych chińskich mu-

zyków, przeprowadzone przez artystów z Szymanowski Quartet. 

muZyKa Karola 
SZymanowSKiego na 
daleKim wSChodZie
Chiny, Tajwan, 
japonia, 
5-18 paźdZierniKa 
2011 

  Szymanowski Quartet  
w składzie: Andrzej Bielow, 
Grzegorz Kotów, Vladimir Mykytka  
i Marcin Sieniawski  
FOT. MARCO BOGGREVE
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W i e l k a m u z y k a  
i Wielka polityka

Program Kulturalny Polskiej 
Prezydencji w Chinach 

zakończony został uroczystym 
koncertem w Pekinie

Zakończenie Prezydencji to jednocześnie wstęp do nowych pro-
jektów. Koncert zorganizowany przez Instytut Adama Mickiewicza 
stanowił także ważne wydarzenie polityczne – jednym z widzów był 
Prezydent Polski Bronisław Komorowski. Koncert odbył się pod ha-
słem „Polska – tajemniczy ogród dźwięków”. Orkiestra Symfoniczna 
Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita wykonała pro-
gram składający się z czterech utworów: Spring Festival Overture 
chińskiego kompozytora Li Huanzhi, II Koncert skrzypcowy d-moll, 
op. 22 Henryka Wieniawskiego z solistką Jojo Wang, Poemat symfo-
niczny Step, op. 66 Zygmunta Noskowskiego oraz Poemat symfonicz-

ny Krzesany Wojciecha Kilara. 

Na zakończenie wieczoru jeden z najwybitniejszych pianistów chiń-
skich – Lang Lang – zagrał Etiudę op. 10 nr 3 Fryderyka Chopina. Salę 
koncertową, mieszczącą ponad dwa tysiące osób, wypełnili po brzegi 
chińscy politycy, przedsiębiorcy i działacze kultury. Występy przyję-
te zostały entuzjastycznie, bisowała zarówno orkiestra, jak i chińscy 

soliści. 

polSKa – TajemniCZy 
ogród dźwięKów
naTional CenTer for 
The performing arTS 
(nCpa), peKin,  
19 grudnia 2011  

  Jojo Wang wykonała partię solową 
II Koncertu skrzypcowego Henryka 
Wieniawskiego z towarzyszeniem 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii 
Narodowej w Warszawie FOT. PAWEŁ 

MACIEJEWSKI, AMBASADA RP W PEKINIE

  Przywitanie Pary Prezydenckiej  
w NCPA w Pekinie FOT. PAWEŁ 

MACIEJEWSKI, AMBASADA RP W PEKINIE
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f a s c y n u j ą c e 
e p i t a f i u m

22 lutego 2012 po raz pierwszy 
na kontynencie azjatyckim 
wystawiona została słynna 

sztuka Sary Kane w reżyserii 
Grzegorza Jarzyny

4.48 Psychosis TR Warszawa była jedną z głównych atrakcji 40. edy-
cji Hong Kong Arts Festival. Spektakl został zaprezentowany czte-
rokrotnie, za każdym razem przyciągając komplet widowni. „Mamy 
nadzieję, że w ten sposób Polska na stałe wpisze się w program fe-
stiwalu, dostarczając publiczności azjatyckiej tego, co najlepsze we 
współczesnej kulturze i  sztuce polskiej” powiedział Marcin Jacoby, 

menedżer Projektu Azja w Instytucie Adama Mickiewicza. 

„4.48 Psychosis” to wstrząsająca sztuka o depresji – napisana przez 
cierpiącą na tę ciężką chorobę Sarę Kane. Spektakl TR Warszawa 
w  reżyserii Grzegorza Jarzyny i  z  Magdaleną Cielecką w  roli głów-
nej zdążył już zrobić światową karierę, szczególny podziw budząc 

w Wielkiej Brytanii, ojczyźnie autorki tekstu:

„Fenomenalna adaptacja poruszającej sztuki Sary Kane 4.48 Psy-
chosis w  wykonaniu TR Warszawa jest szczerą i  bezkompromisowo 
prawdziwą introspekcją zrozpaczonego, umęczonego umysłu” - pisał 
Scott Clair w „The Herald”. - „Niezrównana interpretacja Cieleckiej, 
gra pozostałych aktorów oraz język sceniczny reżysera oszałamiają 
widza. Rzadko dzieje się tak, że widz nie bardzo wie, jak zareagować 
po skończonym przedstawieniu, bo wydarzenia wydają się zbyt real-
ne i bolesne, aby tak po prostu bić brawo. (...) Spektakl jest oszała-
miającym doświadczeniem, a także tragicznym, fascynującym epita-
fium dla autorki tekstu, nieżyjącej już Sary Kane” – podsumowywał 

Scott Clair.

4.48 pSyChoSiS  
Tr warSZawa na 
hong Kong arTS 
feSTival
hongKong,  
22 luTego 2012  

  Scena ze spektaklu  
4.48 Psychosis TR Warszawa  
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ

Mamy nadzieję, że w ten 
sposób Polska na stałe 
wpisze się w program 
festiwalu, dostarczając 
publiczności azjatyckiej 
tego, co najlepsze we 
współczesnej kulturze 
i sztuce polskiej
Marcin Jacoby, menedżer 
Projektu Azja w Instytucie 
Adama Mickiewicza.
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4.48 pSyChoSiS  
Tr warSZawa na 
hong Kong arTS 
feSTival
hongKong,  
22 luTego 2012  

Niezrównana 
interpretacja Cieleckiej, 
gra pozostałych aktorów 
oraz język sceniczny 
reżysera oszałamiają 
widza. Rzadko dzieje się 
tak, że widz nie bardzo 
wie, jak zareagować 
po skończonym 
przedstawieniu, bo 
wydarzenia wydają się 
zbyt realne i bolesne, aby 
tak po prostu bić brawo
Scott Clair „The Herald”

    Sceny ze spektaklu  
4.48 Psychosis TR Warszawa  
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ
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c h o p i n  
W s e u l u

Polscy kameraliści wzbudzili 
sensację w najważniejszej sali 
koncertowej Republiki Korei

Royal String Quartet, należący do najlepszych polskich zespołów 
kameralnych, dał w Seulu trzy koncerty w Sejong Center, najbardziej 
prestiżowym ośrodku kulturalnym kraju. Na repertuar złożyły się 
przede wszystkim utwory Fryderyka Chopina, a  także Debussy’ego, 
Liszta i Mozarta. Wszystkie trzy spotkały się z pełną entuzjazmu re-

akcją publiczności.

Podczas seulskich koncertów polskiemu kwartetowi smyczkowemu 
towarzyszył wybitny kontrabasista Tomasz Januchta, a także między-
narodowe gwiazdy fortepianu – Austriak Ingolf Wunder i Koreańczyk 
William youn. Koncerty były częścią Projektu Azja, w ramach którego 
IAM od trzech lat organizuje wydarzenia kulturalne z udziałem pol-
skich artystów w  krajach Dalekiego Wschodu we współpracy z  Se-

jong Center oraz Ambasadą RP w Seulu.

Royal String Quartet koncertuje na całym świecie, za każdym ra-
zem zbierając znakomite recenzje. Zdobył wiele prestiżowych na-
gród w konkursach muzyki kameralnej, w śród nich m.in.: I nagroda 
i  Grand Prix w  Casale Monferrato (2000), Nagroda Specjalna Jury 
w  Kuhmo w  Finlandii (2004) oraz III nagroda w  kanadyjskim Banff 
(2004). W latach 2004-2006 Royal String Quartet był częścią BBC 
New Generation Artists - programu promującego najbardziej utalen-
towanych artystów z całego świata. Promocja ta obejmowała udział 
w wielu festiwalach, rejestracje i transmisje radiowe koncertów, sesje 
nagraniowe i wspólne występy z innymi artystami programu. Niezwy-
kłym wydarzeniem w karierze kwartetu był też specjalny koncert dla 

Królowej Brytyjskiej Elżbiety II w Londynie, w maju 2004 roku.

royal STring 
QuarTeT w Sejong 
CenTer
Seul,  
10-12 KwieTnia 2012  

  Ingolf Wunder w trakcie próby 
przed koncertem w Seulu
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  Koncert Royal String Quartet 
z Ingolfem Wunderem i Tomaszem 
Januchtą w Sejong Center w Seulu

SEZON 2011/2012 > PROJEKT AZJA

royal STring 
QuarTeT w Sejong 
CenTer
Seul,  
10-12 KwieTnia 2012  
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z B l i ż e n i e 
n a p o l s k ę

Specjalna prezentacja polskich 
filmów była atrakcją festiwalu  

w Hongkongu

Hong Kong International Film Festival (HKIFF) to jedno z najważniej-
szych wydarzeń filmowych na Dalekim Wschodzie. W  2012 roku, 
podczas trzydziestej szóstej edycji festiwalu, zostało pokazanych 
ponad 330 filmów z 50 krajów. Jednym z punktów programu był prze-
gląd polskich filmów Poland in Close-Up, podczas którego publiczność 
obejrzała osiem polskich tytułów z ostatnich dwóch lat. Wśród zapre-
zentowanych polskich filmów były Młyn i krzyż Lecha Majewskiego, 
W  ciemności, Agnieszki Holland i  Róża Wojciecha Smarzowskiego, 
Lęk wysokości Bartosza Konopki, Czarny czwartek Antoniego Krauze 
i Wymyk Grega Zglińskiego. Pokazano także nakręcony na podstawie 
komiksu film animowany Jeż Jerzy – Tomasza Leśniaka, Wojciecha 

Wawszczyka i Jakuba Tarkowskiego.

Specjalnym gościem festiwalu była angielska aktorka Charlotte Ram-
pling, odtwórczyni roli Marii w Młynie i krzyżu.

poland in CloSe-up 
hong Kong 
inTernaTional  
film feSTival
hongKong,  
24 marCa – 5 KwieTnia 
2012  

  W ciemności Agnieszki Holland był 
jednym z prezentowanych obrazów 
podczas projektu 
FOT. ROBERT PAŁKA / FOTOS-ART 

PROD. STUDIO FILMOWE ZEBRA

  Prasa w Hongkongu wiele miejsca 
poświęciła polskim filmom.
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h i s t e r y c z n i e 
o m i ł o ś c i

W awangardowym teatrze  
La MaMa na Manhatanie 
kielecki Teatr im. Stefana 

Żeromskiego zaprezentował 
swoje flagowe przedstawienie

Samotność pól bawełnianych Bernarda Marie-Koltesa w reżyserii Ra-
dosława Rychcika to festiwalowy hit. Teatr im. Stefana Żeromskiego 
wystawiał je już w Krakowie, Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Kosza-

linie, Wałbrzychu oraz Berlinie.

W styczniu 2012 roku prezentację spektaklu na nowojorskim festi-
walu Under the Radar zorganizował Instytut Adama Mickiewicza. Na 
ośmiu przedstawieniach za każdym razem był pełen komplet widow-
ni. Jest to niewątpliwie ogromny sukces polskiej sztuki i IAM, który 
trafnie potrafił wytypować dzieło warte pokazania i sprawnie prze-

prowadzić organizację przedsięwzięcia.

Jak pisała agencja PAP – „Samotność pól bawełnianych to kameralna 
sztuka o miłości”. Nie jest to jednak sztuka ckliwie sentymentalna lub 
podniośle romantyczna. Opowiada o spotkaniu dwóch ludzi: nazywa-
nych dilerem i klientem, którzy próbują dokonać pewnej tajemniczej 
transakcji. Próbują oni porozumieć się na wiele sposobów: poprzez 
słowa, gesty i znaki. Okazuje się to bardzo trudne. – Wypowiadają 
tysiące słów, które wydają nam się tylko pretekstem do tego, żeby się 
ze sobą spotkać” – tłumaczy reżyser, który nazywa swoje przedsta-

wienie „teatrem histerycznym”.

under The radar
nowy jorK, 
5-14 STyCZnia 2012 

  Samotność pól bawełnianych  
w reżyserii Radosława Rychcika
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n o W o j o r s k a 
n o c W a l p u r g i i

Sukces Grzegorza Jarzyny na 
jednej z najważniejszych scen 

Stanów Zjednoczonych

Owacjami na stojąco i kilkukrotnym wywoływaniem twórców na scenę 
kończyło się niemal każde z 10 przedstawień TR Warszaea i w St. Ann’s 
Warehouse na Brooklynie. Wystawiany tam spektakl Festen obejrzało 

ponad 2400 widzów. 

Już dzień po pierwszym spektaklu nagłówki działów kulturalnych naj-
ważniejszych nowojorskich gazet potwierdziły sukces – recenzje były 

bez wyjątku pozytywne, niektóre wręcz entuzjastyczne.

„Trudno wyobrazić sobie dzieło, które by równie efektownie i z więk-
szym rozmachem wykorzystywało przepastną przestrzeń teatru St. 
Anne’s Warehouse” – napisał w „The New york Times” Ben Brantley. 
– „W reżyserii Grzegorza Jarzyny i oprawie scenograficznej Małgorzaty 
Szczęśniak, Festen wywołuje jednocześnie klaustrofobię i  agorafobię. 
Dzięki pomysłowemu oświetleniu (zaprojektowanemu przez Jacqu-
eline Sobiszewski) i strategicznemu rozmieszczeniu mebli (w tym jed-
nego bardzo, bardzo długiego stołu), przedstawienie konstruuje pełną 
zakamarków budowlę-labirynt, która jednak nie daje żadnego schro-
nienia. Wszystko wydaje się odbywać w publicznej i w prywatnej sferze 

jednocześnie.” 

Spektakl Uroczystość w reżyserii Grzegorza Jarzyny oparty jest na sce-
nariuszu głośnego duńskiego filmu Festen w  reżyserii Thomasa Vin-
terberga. Wypadki rozgrywają się podczas zjazdu szacownej, bogatej 
familii, zorganizowanego, by uczcić sześćdziesiąte urodziny głowy ro-
dziny. Spotkanie przeradza się w koszmar, gdy syn jubilata zdradza, że 
ojciec molestował w dzieciństwie zarówno jego jak i córkę, która popeł-

niła samobójstwo.

„Zachowując nieco z chłodnej trzeźwości filmu Vinterberga, w którym 
skandaliczne odkrycia zderzają się ze stoicyzmem, Festen Jarzyny ma 
jednak zdecydowanie bardziej kwiecisty styl, czyniąc zrytualizowaną 
uroczystość prawdziwą Nocą Walpurgii” – ekscytował się recenzent 
„The New york Times” – „Zjawy rzucają sztućcami. Starcy stają się 
maszynami. Wanna jarzy się dziwacznym blaskiem. Grzmią pioruny. 
Fortepian brzdąka niczym pogrzebowa pozytywka. A  w  jednej chwili 
w świetle błyskawicy wyłania się przerażający wizerunek Hellego, uka-

zując go jako potwora, którym zaiste jest.”

Prócz recenzentów prasowych na spektakl w reżyserii Jarzyny przybyły 
ważne  osobistości ze świata teatru i kultury, m.in. dyrektorzy festiwalu 
Under the Radar Mark Russell i Meiyin Wang, dyrektorzy wydziałów 
teatru na uniwersytetach: Bard College, yale University, Brown Univer-

sity, CUNy Graduate Center oraz Tisch School of the Arts. 

SpeKTaKl 
uroCZySTość  
w reżySerii 
grZegorZa jarZyny
nowy jorK,  
KwieCień 2012 

  Uroczystość FOT. STEFAN OKOŁOWICZ

Trudno wyobrazić 
sobie dzieło, które by 
równie efektownie 
i z większym rozmachem 
wykorzystywało 
przepastną przestrzeń 
teatru St. Anne’s 
Warehouse
Ben Brantley  
„The New York Times”
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  Uroczystość FOT. KUBA DąBROWSKI
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SpeKTaKl 
uroCZySTość  
w reżySerii 
grZegorZa jarZyny
nowy jorK,  
KwieCień 2012 
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r o s j a k o c h a 
( a ) p o l l o n i ę

Spektakl Nowego Teatru 
uhonorowany najbardziej 

prestiżową rosyjską nagrodą 
teatralną

6 kwietnia 2012 twórcy spektaklu (A)pollonia otrzymali w Moskwie 
Złotą Maskę za najlepsze przedstawienie wystawione w Rosji w 2011 
roku. Nagrodę odebrali reżyser Krzysztof Warlikowski, scenografka 
Małgorzata Szczęśniak oraz Piotr Gruszczyński, który współtworzył 

tekst sztuki.

Przyznane wyróżnienie jest nie tylko wyrazem uznania dla Warli-
kowskiego i Nowego Teatru, jest też przejawem wielkiego znaczenia, 
jakiego nabrał w Rosji polski teatr. W 2011 roku Polska była gościem 
specjalnym festiwalu Złota Maska i  zaprezentowane wówczas Mo-
skwie przedstawienia spotkały się z  entuzjastycznym przyjęciem 
zarówno publiczności jak i krytyki. Doszło nawet do interwencji po-
licji, która musiała uspokajać teatromanów, kiedy nie dla wszystkich 

starczyło biletów.

Dla młodych reżyserów rosyjskich, którzy buntują się przeciw kon-
serwatywnemu teatrowi rosyjskiemu, polscy reżyserzy, przede 
wszystkim Warlikowski, są dziś główną inspiracją. (A)pollonia cieszy 
się w Rosji opinią arcydzieła. „Według mnie to w ogóle jeden z najlep-
szych spektakli ostatniego dziesięciolecia” – pisała Jelena Kowalska 
w ogólnorosyjskim dwutygodniku „Afisza” – „Po pierwsze to absolut-
nie nowoczesny język teatralny. Tekst sceniczny jest na tyle zwarty 

i porywający, że pięć godzin przelatuje na jednym oddechu.”

Złota Maska to najważniejszy rosyjski festiwal teatralny. Co roku 
w Moskwie prezentowane są na nim najważniejsze rosyjskie przed-
stawienia. Od 6 lat festiwal bardzo intensywnie rozwija również swój 
program międzynarodowy. W ramach Złotej Maski w 2011 roku szcze-
gólna uwaga skierowana została na Polskę. Przygotowany przez In-
stytut Adama Mickiewicza na tę edycję festiwalu program Teatr Pol-
ski w Moskwie był pierwszą tak dużą prezentacją naszego dramatu 
na tym prestiżowym i niezwykle opiniotwórczym festiwalu. Podczas 
kolejnej, tegorocznej edycji teatr polski również był silnie obecny. Za-
prezentowane zostały dwa spektakle Krystiana Lupy: Persona, ciało 
Simone oraz ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności, 
doskonale przyjęty w  2011 spektakl Persona Marylin. W  kuluarach 
dużo mówiono o zbliżającej się prezentacji rosyjskiego teatru w War-
szawie w  2013 roku. Wielu tegorocznych laureatów zobaczymy na 

pewno na scenach warszawskich w 2013 roku. 

(a)pollonia
feSTiwal ZłoTa 
maSKa, moSKwa, 
KwieCień 2012 

  (A)pollonia w reżyserii  
Krzysztofa Warlikowskiego 
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ

Według mnie to w ogóle 
jeden z najlepszych 
spektakli ostatniego 
dziesięciolecia
Jelena Kowalska, dwutygodnik 
„Afisza”
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(a)pollonia
feSTiwal ZłoTa 
maSKa, moSKwa, 
KwieCień 2012 

  (A)pollonia w reżyserii  
Krzysztofa Warlikowskiego 
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ

  (A)pollonia w reżyserii  
Krzysztofa Warlikowskiego 
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ



  Scena zbiorowa, (A)pollonia 
w reżyserii Krzysztofa 
Warlikowskiego  
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ

  (A)pollonia w reżyserii  
Krzysztofa Warlikowskiego 
FOT. STEFAN OKOŁOWICZ
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t r i u m f 
r ó ż n o r o d n o ś c i

Program Focus Polska  
na festiwalu w Sibiu oceniony 

jako najlepszy w historii

Na rumuńskim Międzynarodowym Festiwalu w Sibiu Polskę repre-
zentowały cztery zespoły: Teatr Strefa Ciszy (Poznań), Teatr ZAR 
(Wrocław), TR Warszawa, Teatr Provisorium (Lubin). Taki wybór po-

zwolił na pokazanie wielkiej różnorodności polskiego teatru.

Kameralny, malowniczy Tryptyk Teatru ZAR, operujący archaicznymi 
technikami pracy z głosem, jest opowieścią o pragnieniu i niemoż-
ności zmartwychwstania, złożoną z fragmentów książek Dostojew-
skiego i Simone Weil a także z tekstów biblijnych i apokryficznych. 
Zupełnie inny styl prezentuje szalone, plenerowe Salto Mortale Teatru 
Strefa Ciszy. To widowisko  zainspirowane niezwykłą historią z końca 
II wojny światowej, kiedy to w mieście Stettin (czyli w Szczecinie) 
wojska radzieckie rabowały fortepiany, by wywieźć je do ZSRR. Żoł-
nierze ustawili setki instrumentów wzdłuż torów kolejowych, nigdy 
ich jednak nie wywieźli. Fortepiany niszczały przez lata, aż rozsypały 
się zupełnie. Za każdym z nich stała ludzka tragedia, a wszystkie ra-
zem stały się symbolem kultury zbezczeszczonej przez potworności 

wojny.

Między nami dobrze jest TR Warszawa to sztuka współczesna. Przed-
stawia mieszkające pod jednym dachem przedstawicielki trzech po-
koleń: żyjącą wojennymi wspomnieniami staruszkę, zafascynowaną 
telewizją i kolorową prasą dorosłą kobietę, oraz bytującą w półwirtu-
alnym świecie dziewczynkę. Używający multimedialnych prezentacji 
jako scenografii spektakl jest na wskroś prześmiewczy i sarkastycz-
ny. Jego przeciwieństwem jest czwarte przedstawienie – poważna, 
skupiona, głęboko filozoficzna adaptacja Braci Karamazow Teatru 

Provisorium.

 Całości programu dopełniła prezentacja prac wizualnych i konceptu-
alnych z WRO Art. Centre.

Polski program okazał się strzałem w dziesiątkę. „Focus Polska 
to najlepsza prezentacja narodowa w historii festiwalu” – ocenił 
prof. Constantin Chiriac, dyrektor rumuńskiego Sibiu International  

Theatre Festival.

Dzięki Instytutowi Adama Mickiewicza polskie przedstawienia obej-
rzały tłumy miłośników teatru: festiwal w Sibiu w to trzeci pod wzglę-
dem liczby widzów (ok. 60 tys. dziennie) tego rodzaju przegląd na 

świecie. Co roku gości przedstawienia z około 70 krajów świata.

program  
foCuS polSKa
Sibiu,  
25 maja – 3 CZerwCa 
2012 

  Od lewej: Piotr Krajewski  
(kurator wystawy), Joanna Kiliszek, 
Marek Szczygieł (Ambasador RP 
w Rumunii), Constantin Chiriac 
(dyrektor Sibiu International 
Theatre Festival)

  Wystawa Alternative Now  
On Tour przygotowana  
przez Wro Art Centre 
FOT. BARTOSZ KONIECZNy

Focus Polska to najlepsza 
prezentacja narodowa 
w historii festiwalu
Constantin Chiriac,  
dyrektor Sibiu International 
Theatre Festival
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W s k r z e s z e n i e
m a r i i

Zapomniana polska opera 
sprzed stu lat odniosła sukces  

w Irlandii

Dzięki inicjatywie Instytutu Adama Mickiewicza, który wziął udział w 
produkcji, na festiwalu w Wexford wystawiona została Maria – opera 
Romana Statkowskiego, napisana w roku 1904. Wexford Opera Festi-
val, prestiżowy przegląd o długich tradycjach, koncentruje się na nie-
słusznie zapomnianych operach, dając im często nowe życie i szansę 
na bycie docenionymi współcześnie. Tak właśnie stało się w przy-
padku Marii. Opera wystawiona na festiwalu czterokrotnie zebrała 
doskonałe recenzje. „Ten głęboko klimatyczny utwór idealnie odpo-
wiadał irlandzkiej orkiestrze, a zmieniające się nastroje i modulacje 
głosu pary (nieszczęśliwych) kochanków dobrze odzwierciedlały at-
mosferę i romantyzm dzieła.” – pisał James Shore w „Opera Today”.

Roman Statkowski jest dziś uważany za najważniejszego polskiego 
kompozytora XX. wiecznego przed Szymanowskim. W roku 1904 
wziął udział w konkursie na napisanie  opery według powieści po-
etyckiej Maria Antoniego Malczewskiego. Statkowski zajął pierwsze 
miejsce, a opera została wystawiona w roku 1906 w Warszawie. Jed-
nak później w XX wieku doczekała się zaledwie pięciu inscenizacji.

W XXI wieku Maria została odkryta na nowo – w 2008 roku. Dzieło 
okrzyknięte zostało wtedy jedną z najważniejszych polskich oper po 
Moniuszce. Maria pisana była pod wyraźnym wpływem uwielbiane-
go przez Statkowskiego Piotra Czajkowskiego, nasycona jest jednak 
silnie atmosferą polskości, a w niektórych momentach także ukra-
ińskim kolorytem. Libretto, opowiadające o zbrodni i nieszczęśliwej 

miłości osadzone jest na kresach XVII-wiecznej Rzeczpospolitej.

Podczas wykonań Marii na festiwalu w Wexford orkiestrą kierował 
Tomasz Tokarczyk, kierownik muzyczny Opery Krakowskiej . „Pod ba-
tutą Tomasza Tokarczyka muzycy przeszli samych siebie, odgrywając 
swoje role z wigorem, głębią i dbałością o najdrobniejszy szczegół.” – 
Pisał o wkładzie polskiego dyrygenta James Shore w „Opera Today”.

maria romana 
STaTKowSKiego  
w irlandii
wexford, 
22, 28, 31 paźdZierniKa, 
 4 liSTopada 2011 

  Maria R. Statkowskiego  
na Wexford Opera Festiwal  
FOT. CLIVE BARDA/ARENAPAL

Ten głęboko klimatyczny 
utwór idealnie 
odpowiadał irlandzkiej 
orkiestrze, a zmieniające 
się nastroje 
i modulacje głosu 
pary (nieszczęśliwych) 
kochanków dobrze 
odzwierciedlały 
atmosferę i romantyzm 
dzieła.
James Shore „Opera Today”.
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s z y m a n o W s k i 
p o l o n d y ń s k u

Londyńska Orkiestra 
Symfoniczna zagrała w trzech 
europejskich stolicach utwory 

Karola Szymanowskiego

Z okazji 75. rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego Instytut Adama 
Mickiewicza zainicjował wykonanie utworów genialnego polskiego 
kompozytora przez słynną London Symphony Orchestra. Pomiędzy 
29 kwietnia a 8 maja odbyło się pięć koncertów Londyńskich Sym-
foników: dwa w Barbican Hall w Londynie, dwa w Salle Pleyel w Pa-
ryżu i jeden w brukselskim Bozar. Podczas każdego z tych wieczorów 
w programie znalazł się utwór Karola Szymanowskiego: III Symfonia 

– Pieśń o nocy lub I Koncert skrzypcowy.

Ten ostatni utwór uważany jest za dzieło przełomowe w nowoczesnej 
muzyce – to pierwszy w pełni oryginalny, dwudziestowieczny koncert 
skrzypcowy, zrywający z wielką romantyczną tradycją wiolinistyczną. 
Punktem wyjścia dla powstania fascynującej, zmysłowej muzyki stał 
się obraz wiosennej nocy odmalowany przez  Tadeusza Micińskiego 

w poemacie Noc majowa.

III Symfonia również inspirowana jest literaturą – poematem Jalal’ad-
-Din Rumiego, XIII-wiecznego perskiego mistyka.  Rumi, duchowy 
przywódca derwiszy, opiewał erotyczną niemal relację między czło-
wiekiem a Bogiem, bliską swoistej religii miłości, w której Dionizos, 

Chrystus i Eros łączyli się w jedno bóstwo.

Podczas koncertów orkiestrą kierował Peter Eötvös – węgierski dy-
rygent, a  także wybitny kompozytor. Pod jego batutą Londyńscy 
Symfonicy bardzo dobrze wywiązali się z  zadania. Ostatni z  pięciu 
koncertów szczegółowo zrelacjonował „The Guardian”. Recenzent 
gazety Tim Ashley tak oto opisał III Symfonię: „Postwagnerowskie, 
chromatyczne harmonie wyrażają dążenie człowieka do zlania się 
z Bogiem, a kalejdoskopowa, straussowska instrumentacja sugeruje 
jakiś wirujący świat zjawisk, poza którym odczuwalne staje się mi-

styczne napięcie”.

Wcześniej, 22 lutego, III Symfonia Szymanowskiego wykonana zosta-
ła przez inny brytyjski zespół, London Philharmonic Orchiestra. Pod-
czas występu w prestiżowej Royal Festival Hall orkiestrą pokierował 
Vladimir Jurowski. Koncert ten transmitowany był przez radio BBC 3.

london Symphony 
orCheSTra gra 
SZymanowSKiego
londyn, paryż, 
bruKSela,  
29 KwieTnia – 8 maja 
2012  

  Leonidas Kavakos wykonywał 
solowe partie skrzypiec w utworach 
Karola Szymanowskiego

Postwagnerowskie, 
chromatyczne 
harmonie wyrażają 
dążenie człowieka do 
zlania się z Bogiem, 
a kalejdoskopowa, 
straussowska 
instrumentacja sugeruje 
jakiś wirujący świat 
zjawisk, poza którym 
odczuwalne staje się 
mistyczne napięcie
Tim Ashley „The Guardian”
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tchnęli W chopina 
n o W ą s i ł ę

Słynny holenderski zespół 
instrumentów dętych zagrał 

chopinowskie preludia

Nederlands Blazers Ensemble to jedna z najlepszych orkiestr dętych 
na świecie. Składa się z solistów  Królewskiej Orkiestry Concertge-
bouw, orkiestr filharmonii w Rotterdamie i Hadze oraz Holland Sym-
fonia. Instytut Adama Mickiewicza zainspirował holenderski zespół 
do serii niezwykłych koncertów, podczas których wykonane zostały 
24 Preludia op. 28 Fryderyka Chopina. Do niezwykłej reinterpretacji 
Preludiów Nederlands Blazers Ensemble zaprosiło młodego holen-
derskiego wirtuoza, laureata prestiżowych konkursów w Genewie 
i Brukseli, Hannesa Minaara. Podczas koncertów młody pianista 
wykonywał połowę preludiów, zaś pozostałe – Nederlands Blazers. 
Aranżacją preludiów na instrumenty dęte zajął się polski kompo-
zytor Zygmunt Krauze. Skomponował on dodatkowo jeszcze jedno, 
25.  Preludium, które na zakończenie każdego koncertu wykonywali 
wszyscy artyści.  Z niezwykłym chopinowskim repertuarem Neder-
lands Blazers Ensemble wystąpił pięciokrotnie: w Zutphen, Helmond, 

Hadze i dwa razy w Amsterdamie.

Jeden z głównych dzienników holenderskich Handelsblat napisał: 
„Aranżacje Krauzego pokazały nieoczekiwane aspekty muzyki Cho-
pina. Poprzez wzniosłe, rozbrzmiewające dźwięki instrumentów dę-
tych preludium c-moll zyskuje siłę wyrazu z trudem osiąganą przez 
fortepian. Preludium Des-dur wspierane przez pizzicato na kontra-
basie tchnęło gracją, która w wersjach pianistycznych często znika 

w tle.”

nederlandS blaZerS 
enSemble gra 
Chopina
holandia , 
18-23 KwieTnia 2012 

  Pianista Hannes Minaar podczas 
próby do koncertu w Helmond

Aranżacje Krauzego 
pokazały nieoczekiwane 
aspekty muzyki Chopina. 
Poprzez wzniosłe, 
rozbrzmiewające dźwięki 
instrumentów dętych 
Preludium c-moll 
zyskuje siłę wyrazu 
z trudem osiąganą przez 
fortepian. Preludium 
Des-dur wspierane 
przez pizzicato na 
kontrabasie tchnęło 
gracją, która w wersjach 
pianistycznych często 
znika w tle.
„Handelsblat”
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  Nederlands Blazers Ensemble 
podczas koncertu w ‚t Speelhuis 
w Helmond, 19.04.2012
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nederlandS blaZerS 
enSemble gra 
Chopina
holandia,  
18-23 KwieTnia 2012 
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l i v e r p o o l s k i e 
g r a n i e

Już po raz drugi polskie zespoły 
zagrały na festiwalu Liverpool 

Sound City

Liverpool Sound City to jeden z najważniejszych europejskich festi-
wali muzycznych – nie tylko ze względu na liczną publiczność (40 
tysięcy ludzi!), ale przede wszystkim na udział przedstawicieli prze-
mysłu muzycznego. Do Liverpoolu przybywa co roku ok. 3 tys. naj-
ważniejszych osób w  branży muzycznej: producentów, menagerów, 
recenzentów, którzy biorą udział w konferencjach i koncertach. Dla-
tego nie trudno wyobrazić sobie lepszy sposób na wypromowanie 

polskiej muzyki niż zaprezentowanie jej na festiwalu LSC.

Do udziału w  polskim wieczorze na jednej z  festiwalowych scen 
(w klubie Mello Mello) Instytut Adama Mickiewicza zaprosił zespo-
ły grające awangardowy folk: Paula i  Karol, elektropopową grupę 
Kamp!, światowo brzmiące noise-rockowe trio Plum, oraz  Nathalie 

& The Loners czyli solowy projekt Natalii Fiedorczuk. 

Polska prezentacja w klubie Mello Mello grała pod marką „Don`t Pa-
nic! We`Re From Poland”. Jest to hasło pod jakim Instytut Adama 
Mickiewicza organizuje koncerty w  najważniejszych punktach mu-
zycznej mapy świata. Jest to także nazwa warszawskiego mini-festi-
walu organizowanego dla gości zagranicznych w  ramach i wspólnie 

z targami muzycznymi CoJestGrane European Music Fair.

Marka „Don`t Panic We`re From Poland” po trzech latach staje się 
coraz bardziej rozpoznawalna w Europie i na świecie, a obecność pol-
skich zespołów na najważniejszych europejskich festiwalach staje się 

normą, a nie ewenementem. 

polSKie ZeSpoły  
na feSTiwalu 
liverpool Sound 
CiTy
Klub mello mello, 
liverpool,  
19 maja 2012 

  Liverpoolskie granie, Tomasz 
Szpanerski z zespołu Kamp!  
FOT. HONORATA MIKOŁAJEW
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p o l s k a fa l a n a d 
kanałem la manche

Gwiazdy polskiej muzyki 
pop i folk zagrały na słynnym 

festiwalu w Brighton.

Na festiwalu The Great Escape występują ci artyści, o których zaczy-
na być głośno; często ten właśnie festiwal rozpoczyna ich między-
narodową karierę.  Do Brighton przyjeżdżają przedstawiciele branży 
muzycznej z całego kontynentu, przybywa też najbardziej wyrobiona 
publiczność. Dlatego dobry występ na Graet Escape to przepustka do 

międzynarodowego obiegu.

W roku 2012 na The Great Escape wystąpiły dwa zespoły z Polski: 
Paula & Karol grający ambitny, alternatywny folk (tzw. anti-folk). 
Grupę założyli Karol Strzemieczny oraz urodzona w Kanadzie Paula 
Bialska. Dziś Paula i Karol to już nie duet, ale duży zespół z różnorod-
nym instrumentarium. Koncert w Brighton jest częścią międzynaro-

dowej trasy promującej ich najnowszy album „Whole Again”.

Drugi polski akcent na The Great Escape to wokalistka Novika z ze-
społem The Lovefinders. Polska artystka znana jest już fanom elek-
tropopu na całym świecie. Utwór z jej pierwszej płyty doceniony 
został przez Gilles’a Petersona, gospodarza programu muzycznego 
„Worldwide” w BBC, znalazł się też na międzynarodowych składan-
kach Toma Middletona (The Trip 2) i Towa Tei (Motivation Five). 
Ostatni przebój Noviki „Lovefinder” to energetyczny mix brzmienia 

klubowego i popu.

The greaT eSCape
brighTon,  
wielKa bryTania,  
10-12 maja 2012

  Zespół Paula & Karol, od lewej: 
Krzysztof Pożarowski, Szymon 
Najder, Paula Bialski, Karol 
Strzemieczny, Christoph Von Thun
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  Bueno Bros
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greaT eSCape
brighTon,  
wielKa bryTania,  
10-12 maja 2012
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s ą s i e d z i  
W B r a m i e

Muzyka z Polski i Ukrainy  
– od dawnej po awangardowy 

jazz, folk i muzykę elektroniczną 
– rozbrzmiały w słynnej 

kijowskiej budowli

Podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – Euro 2012 w kijowskiej 
Złotej Bramie cykl koncertów dali polscy i ukraińscy muzycy. Miejsce 
wybrano nieprzypadkowo: Złota Brama (wybudowana w  XI wieku, 
a  zrekonstruowana w  XX wieku) to miejsce, które ucieleśnia starą 
i bogatą historię Europy Wschodniej. Cykl Spotkania w Złotej Bramie  

pozwolił turystom zapoznać się z ambitną muzyką obu państw. 

Koncerty odbywały się w  czerwcowe weekendy – każdy koniec ty-
godnia był spotkaniem z  innym gatunkiem muzycznym, za każdym 
razem w odsłonie polskiej i ukraińskiej. Brama, otwarta na ulicę, po-
zwalała na uczestnictwo w koncertach wszystkim zainteresowanym. 

W  pierwszy weekend w  Złotej Bramie rozbrzmiewała elektryczna 
muzyka gitarowa. Ze strony polskiej wystąpił wrocławski HooDoo 
Band, grający muzykę z  pogranicza funku, soulu i  rhythm’n’blues’a, 
oraz rockowy The Poise Rite z Rzeszowa, który zaprezentował swój 

ostatni: projekt Milosz Hated Rockandroll.

Ze strony ukraińskiej wystąpiła grupa Oczeretiany Kit oraz rockowa 
Gapochka, która w 2009 zdobyła I miejsce w ukraińskim finale kon-

kursu Global Battle of Bands.

Drugi weekend poświęcony był elektronice. Popis dał polski duet An 
On Bast & Maciej Fortuna (An On Bast jest kompozytorką i perfor-
merką, trębacz Maciej Fortuna zaś to jeden z najbardziej uznanych, 
dynamicznych jazzmanów młodego pokolenia w Polsce). Koncerto-
wała też Zavoloka – kompozytorka eksperymentalnej muzyki elektro-
nicznej z Kijowa, która inspiruje się w dużej mierze ukraińską kulturą 

dawną. O scenografię zadbała ukraińska grupa Tenpoint.

Podczas tego samego weekendu wrocławska grupa Karbido za-
prezentowała instalację dźwiękową, przekształcającą Złotą Bramę 

w dźwiękową rzeźbę.

SpoTKania muZyCZne 
w ZłoTej bramie
Kijów,  
1-23 CZerwCa 2012 

  VJ CUBE FOT. SERGII ANISHCHENKO
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W trzeci weekend w Złotej Bramie spotkali się jazzmani. Wystąpiła 
polska grupa Jerzy Małek Quartet, a także Ukraińcy: Natalia Lebede-
wa Trio i Hrychorij Parszyn kwintet. W czasie weekendu jazzowego 
zagrał także zespół Mariia Guraievska Ethno Jazz Synthesis: instru-
mentaliści tego zespołu są Polakami, zaś wokalistka, Mariia Guraie-

vska, Ukrainką.

Ostatnie spotkania wypełniła muzyka klasyczna. Polski zespół Hor-
tus Artium oraz A cappella Leopolis ze Lwowa odtworzyły muzykę Ki-
jowa z czasów Rzeczpospolitej i Hetmańszczyzny. Ostatniego dnia we 
wspólnym przedsięwzięciu pod hasłem Faktura Rytmu koncert dały: 
krakowskie Amadrums Trio oraz Ensemble Nostri Temporis z Kijowa.

 

  Koncert VJ CUBE 
FOT. SERGII ANISHCHENKO

  Koncert Marii Guraievskiej  
i Ethno Jazz Synthesis  
FOT. OLENA ZOC
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SpoTKania muZyCZne 
w ZłoTej bramie
Kijów,  
1-23 CZerwCa 2012



  Koncerty w Złotej Bramie miały 
liczną rzeszę słuchaczy 
FOT. OLENA ZOC

  Koncert  Music4Buildings 
FOT. OLENA ZOC
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o r k i e s t r a ł ą c z y 
Wschód z zachodem

Najsłynniejsze sale koncertowe 
Europy stanęły otworem przed 

młodymi muzykami  
z Polski i krajów Partnerstwa 

Wschodniego

Berliner Philharmonie, Conservatoire Royal de Bruxelles, Royal Fe-
stival Hall w Londynie, Teatro Real w Madrycie – w tych najbardziej 
prestiżowych na muzycznej mapie Europy miejscach zagrała w 2011 
roku, powołana do życia przez Instytut Adama Mickiewicza, orkiestra 
symfoniczna. I, CULTURE Orchestra – bo tak nazywa się zespół – skła-
da się z młodych instrumentalistów z Polski oraz z krajów Partnerstwa 

Wschodniego: Ukrainy, Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji.

Muzycy wystąpili także przed publicznością w  Gdańsku, Krakowie, 
Warszawie, Lublinie, Kijowie i  Sztokholmie. Za każdym razem pre-
zentowali nieco inny zestaw utworów, choć zawsze w programie znaj-

dowały się kompozycje Karola Szymanowskiego.

I, CULTURE Orchestra, poza kontekstem dyplomatycznym, społecz-
nym i edukacyjnym, to przede wszystkim doskonały zespół. Instru-
mentaliści zostali wybrani spośród kilku setek kandydatów. Stu 
czterech młodych muzyków otrzymało niepowtarzalną szansę za-
prezentowania się przed najbardziej wymagającą publicznością kon-
certową Europy, a także nauki u najlepszych nauczycieli. Dyrektorem 
artystycznym pierwszego tournée był Paweł Kotla, stały współpra-
cownik London Symphony Orchestra, pierwszym dyrygentem go-
ścinnym był sam Sir Neville Marriner, zaś solistami Peter Jablonski 
(fortepian) i Arabella Steinbacher (skrzypce). I, CULTURE Orchestra 
była dla jej członków środowiskiem intensywnego profesjonalnego 
rozwoju. Młodzi muzycy nabrali obycia, doświadczenia, stali się peł-

noprawnymi członkami europejskiej społeczności artystów.

W 2012 roku I, CULTURE Orchestra rekrutuje muzyków na nowy sezon 
i rusza na tournée. Po dwutygodniowych warsztatach mistrzowskich 
w Lublinie, poprowadzonych przez muzyków z czołowych światowych 
orkiestr, zespół zagra koncerty w Warszawie, Mińsku, Kijowie, Kiszy-

niowie i Tbilisi.

i, CulTure orCheSTra 

  Ilyich Rivas – dyrygent  
I, CULTURE Orchestra 2012 
FOT. MARK MCNULTy
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  I,CULTURE Orchestra 2012 – Tbilisi. 
FOT. KONRAD ĆWIK
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i, CulTure orCheSTra 
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i z a d z i W i ł a 
s i ę e u r o p a …

Polska prezentacja na Biennale  
w Wenecji wzbudziła sensację

„Guardian”, „The Economist”, „Frankfurter Algemanie Zeitung” – opi-
niotwórcze europejskie gazety zaliczyły polski pawilon do najważ-
niejszych na weneckim Biennale 2012. Prasa zachodnioeuropejska 
określiła prezentację nie tylko jako świetną artystycznie, ale też 
doniosłą politycznie. Nic dziwnego – Polska zaprosiła bowiem do 
współpracy izraelską artystkę yael Bartany, która pokazała w  We-
necji swoją filmową trylogię o fikcyjnym Ruchu Odrodzenia Żydow-
skiego w Polsce. Trylogia, pod tytułem …i zadziwi się Europa nikogo nie 
pozostawiła obojętnym – do polskiego pawilonu ustawiały się kolejki.

Mary koszmary to pierwszy film serii. Sławomir Sierakowski, młody 
polski intelektualista grający przywódcę ROŻwP wygłasza przemó-
wienie na niemal pustym Stadionie Dziesięciolecia w  Warszawie, 
wzywając Żydów do powrotu do Polski. Stosując konstrukcję i środki 
filmów propagandowych yael Bartana podjęła z  jednej strony pro-
blem współczesnego antysemityzmu i ksenofobii, a z drugiej - temat 
tęsknoty polskiej inteligencji za przeszłością, w której Żydzi są stale 
obecni. Nawiązała też do syjonistycznego marzenia o  powrocie do 

Izraela.

Akcja drugiego filmu Mur i  wieża rozgrywa się na terenie dawnego 
getta warszawskiego. Do stolicy Polski przybywają członkowie ruchu, 
by zbudować kibuc odcięty i odizolowany od otoczenia – i stawiają go 

w ciągu jednej nocy, tak jak działo się to w latach 30. w Palestynie.

Ostatni film zatytułowany Zamach przedstawia ceremonię pogrze-
bową przywódcy ruchu, zabitego przez nieznanego sprawcę. Widz 
pozostawiony jest w  stanie niepewności co do statusu Ruchu Od-
rodzenia Żydów w  Polsce: czy to przywidzenie, projekt artystyczny 
czy raczej możliwa przyszłość Polski, Europy, czy też innego miejsca 

świata?

„W pierwszej chwili dziwić może fakt, że to właśnie Polska, cierpią-
ca z powodu wizerunku kraju nacjonalistycznego i katolicko-konser-
watywnego, nominowała artystkę izraelską – ale efekt zapiera dech 
w  piersiach” – napisała „Süddeutsche Zeitung”. Zaś „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung” zaliczyła polski pawilon do dziesięciu najważ-
niejszych prezentacji na Biennale. Jeszcze bardziej entuzjastyczna 
była prasa brytyjska: „ (…) sposobem, żeby zaznaczyć swoją obec-
ność w Wenecji jest niespodziewana deklaracja polityczna. Nigdzie 
nie zostało to przeprowadzone bardziej efektywnie niż w  polskim 
pawilonie, powierzonym w  tym roku yael Bartanie” – napisał „The 

Economist”. 

polSKa na biennale
weneCja,   
2 CZerwCa 2011–  
– 27 liSTopada 2011 

W pierwszej chwili 
dziwić może fakt, że to 
właśnie Polska, cierpiąca 
z powodu wizerunku 
kraju nacjonalistycznego 
i katolicko- 
-konserwatywnego, 
nominowała artystkę 
izraelską – ale efekt 
zapiera dech w piersiach
„Süddeutsche Zeitung”

  Polski Pawilon na 54. Międzynaro-
dowym Biennale w Wenecji  
FOT. ILyA RABINOVICH DZIęKI UPRZEJMOŚCI 

NARODOWEJ GALERII SZTUKI ZACHęTA
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  yael Bartana … i zadziwi się Europa – 
widok na instalację. Polski Pawilon 
na 54. Międzynarodowym Biennale 
w Wenecji FOT. ILyA RABINOVICH DZIęKI 

UPRZEJMOŚCI NARODOWEJ GALERII SZTUKI 

ZACHęTA

  Making the walls quake... Projekt 
Katarzyny Krakowiak w Pawilonie 
Polskim w Wenecji FOT. K. PIJARSKI. 

ORGANIZATOR WySTAWy W POLSKIM 

PAWILONIE: ZACHęTA NARODOWA GALERIA 

SZTUKI

Na politycznej wymowie dzieła skupił się też „The Guardian”: „Pro-
jekt Bartany odczuwa się jako zarazem realny i  nierealny, jego in-
tencja wydaje się jednocześnie szczera i  parodystyczna. Być może 
przyszedł czas na to, żeby taki ruch mógł wreszcie zaistnieć. Ostatni, 
kończący się pogrzebem zastrzelonego lidera ruchu film Bartany za-
wiera w sobie krytykę polityki Izraela i w ogólności ksenofobii i nacjo-

nalizmu na świecie” – pisał poruszony recenzent.

Polska prezentacja w  Wenecji, zorganizowana przez Instytut Ada-
ma Mickiewicza i  Galerię Zachęta dała początek światowej karie-
rze dzieła yael Bartany. W 2012 roku filmy pokazywane były w Van 
Abbemuseum w  Eindhoven, w  Louisiana Museum of Modern Art 
w Humlebaek, w galerii Ikon w Birmingham oraz w Berlinie podczas 

7. Biennale Sztuki Współczesnej.
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polSKa na biennale
weneCja,   
2 CZerwCa 2011–  
27 liSTopada 2011 

(…) sposobem, żeby 
zaznaczyć swoją 
obecność w Wenecji 
jest niespodziewana 
deklaracja polityczna. 
Nigdzie nie zostało to 
przeprowadzone bardziej 
efektywnie niż w polskim 
pawilonie, powierzonym 
w tym roku Yael Bartanie
„The Economist”



  yael Bartana … i zadziwi się Europa 
– widok na instalację. Polski 
Pawilon na 54. Międzynarodowym 
Biennale w Wenecji 
FOT. ILyA RABINOVICH DZIęKI UPRZEJMOŚCI 

NARODOWEJ GALERII SZTUKI ZACHęTA. 

WIęCEJ INFORMACJI: WWW.LABIENNALE.

ART.PL
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i n t e n s y W n i e
p o l s k i p a r y ż

Czwórka polskich artystów 
zaproszona na Triennale w stolicy 

Francji

Trzecią edycję prestiżowej paryskiej wystawy otworzył występ Kon-
rada Smoleńskiego. Jeden z najbardziej obiecujących polskich arty-
stów młodego pokolenia pokazał performans BNNT Sound Bombing. 
Smoleński wraz z czwórką przyjaciół zaszokowali Paryż, jeżdżąc po 
ulicach ciężarówką, na której trwał głośny koncert. Artysta wystawił 

ponadto na La Triennale film Energy Hunters (2011).

Tegoroczna edycja La Triennale nosiła tytuł Intensywna bliskość, a jej 
problematyka skupia się wokół zagadnień poruszania się, relacji 
człowieka z przestrzenią publiczną i niepubliczną. Wystawy i pokazy 
odbywały się głównie w odnowionym Palais de Tokyo – jednym z naj-

ważniejszych dziś na świecie ośrodków sztuki współczesnej.

Dyrektor artystyczny Okwui Enwezora zaprosił na La Triennale w su-
mie czworo polskich artystów – oprócz Konrada Smoleńskiego były 
to Ewa Partum, Teresa Tyszkiewicz i  Aneta Grzeszykowska. Ewa 
Partum, jedna z pionierek sztuki feministycznej, pokazała serię foto-
montaży Samoidentyfikacja z 1980 roku. Artystka wkleiła swoje nagie 
fotografie w  zdjęcia wykonane w  przestrzeni miejskiej Warszawy. 
Można odnieść wrażenie, że przechadza się nago w tłumie szarych, 
zmęczonych ludzi. Jej postać spaceruje głównymi ulicami miasta, 
przechodzi przez jezdnię, czeka w  kolejce przed sklepem spożyw-
czym. Na najsłynniejszym z fotokolaży artystka stoi naprzeciw mili-

cjantki kierującej ruchem.

Teresa Tyszkiewicz, od lat 80. mieszkająca w Paryżu, prezentuje na 
La Triennale dwa filmy z 1980 roku utrzymane w nastroju intymności 
i prywatności: Dzień po nakręcony w warszawskim mieszkaniu artyst-
ki wraz z mężem-filmowcem   Zdzisławem Sosnowskim oraz Ziarno, 

ukazujący rodzinny dom Tyszkiewicz w Ciechanowie.

Aneta Grzeszykowska również sięga po medium filmowe. W Palais 
de Tokyo wyświetlany jest m.in. Ból głowy (2008), w którym ciało ar-
tystki zostało jakby rozczłonkowane, a poszczególne jego fragmenty 

– ręce, nogi, głowa, korpus - wędrują chaotycznie po czarnym tle.

Polska prezentacja została wysoko oceniona przez krytyków 
i publiczność.

polSKa na Triennale 
w paryżu
palaiS de ToKyo,  
20 KwieTnia  
– 26 Sierpnia 2012 

  BNNT jest projektem 
audioperformatywnych Konrada 
Smoleńskiego, w którym na 
perkusji towarzyszy mu Daniel 
Szwed. Artyści w tym projekcie 
równorzędnie traktują dźwięk jak 
i wizualną formę wystąpienia. 
Projekt pokazywany był  
na La Triennale w Paryżu 
FOT. MATERIAŁy PROMOCyJNE KONRADA 

SMOLEńSKIEGO
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d z i a ł a n i e 
z a m i a s t d z i e ł a

Artur Żmijewski swoim 
rewolucyjnym podejściem 

odmienił oblicze berlińskiego 
Biennale

Berlin nigdy już nie będzie taki sam po Biennale Sztuki Współczesnej 
2012. Nie tylko dlatego, że gorąca dyskusja o roli sztuki w społeczeń-
stwie przetoczyła się przez miasto. Również w  sensie dosłownym 
– za sprawą 320 brzózek z  lasu sąsiadującego z obozem Auschwitz-
-Birkenau przywiezionych do niemieckiej stolicy. Część z nich została 
zasadzona przed galerią Kunst Werke, pozostałe były proponowane 
odwiedzającym wraz z certyfikatem pochodzenia i instrukcją hodowli. 
Te brzozy z miejsca zagłady wrosną w tkankę miasta, zdobić je będą 

swoją urodą a zarazem przypominać o zbrodni.

Przesadzenie brzóz, czyli akcja Auschwitz–Berlin polskiego artysty Łu-
kasza Surowca, to świetny przykład podejścia do sztuki, które domi-
nowało w 7. Berlińskim Biennale 2012. Wybrany na kuratora wystawy 
Artur Żmijewski postanowił odejść od sztuki, która skupia się na dzie-
le jako przedmiocie i ozdobie. Zamiast tego pokazał sztukę polegającą 
na dyskusji, zmaganiu się z aktualnymi problemami, nie funkcjonują-
cą w bezpiecznych odizolowanych salach muzeów, lecz wychodzącą 

w przestrzeń publiczną i zabierającą głos w ważnych sprawach.

Według Żmijewskiego każda sztuka ma tło społeczne i polityczne – 
polski kurator postawił sobie zadanie odsłonięcia tego tła, wydobycie 
go spod dzieł. Żmijewski, wraz ze współkuratorami: Joanną Warszą 
i rosyjską grupą Wojna, zaprosił do udziału w Biennale artystów, któ-
rych prace idą właśnie tym tropem. Oto kilka przykładów: Draftsmen’s 
Congress (Kongres Rysowników) Pawła Althamera – projekt otwarty dla 
publiczności. Międzynarodowi przedstawiciele świata sztuki (artyści, 
profesorowie i  studenci akademii sztuk pięknych) oraz innych grup 
zawodowych, których stałym elementem profesji jest rysunek (archi-
tekci, inżynierowie projektanci), a  także amatorzy i  zainteresowane 
osoby, w zupełnej ciszy komunikowały się tylko przy pomocy rysunku. 
W czasie rzeczywistym powstało społeczeństwo, którego rysunek był 

głównym spoiwem.

yael Bartana, która w  ramach filmowej trylogii ...i  zadziwi się Europa 
powołała do życia fikcyjny Ruch Odrodzenia Żydowskiego w  Polsce 
zdecydowała się na krok radykalny: podczas berlińskiego Biennale 
i urządziła pierwszy zjazd tego ruchu, który stał się zupełnie realny. 
Pierwszy jego kongres odbył się w HAU1, jednej ze scen teatru Hebbel 
am Ufer, w Berlinie. Podczas obrad próbowano odpowiedzieć na trzy 
pytania: „Jak Europa powinna zmienić się, by ożywić żydowską spo-
łeczność?” „Jak powinna zmienić się Polska?” i „Jak powinien zmienić 

się Izrael?”

biennale SZTuKi 
wSpółCZeSnej 2012
berlin, 
27 KwieTnia – 1 lipCa 
2012 

  Kongres Kreślarzy zainicjowany 
przez Pawła Althamera. Kościół 
św. Elżbiety, VII Biennale Sztuki 
Współczesnej w Berlinie
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biennale SZTuKi 
wSpółCZeSnej 2012
berlin, 
27 KwieTnia – 1 lipCa 
2012 

Z kolei rzeźbiarz Mirosław Kazimierz Patecki stworzył na Berlin Bien-
nale replikę głowy rzeźby Chrystusa ze Świebodzina. To dzieło sztuki 
odmieniło życie mieszkańców: największa na świecie figura Zbawi-
ciela przyciąga każdego lata około 60 tys. zwiedzających i pielgrzy-
mów, co umożliwia ekonomiczny rozwój biednego regionu; za sprawą 
figury Chrystusa w Świebodzinie stał się mały, gospodarczy cud. In-
stalacja na wystawie składała się z repliki 1:1 głowy rzeźby (Mirosław 
Kazimierz Patecki stworzył ją na miejscu w czasie trwania Biennale), 
modelu oryginalnej figury, zdjęcia pomnika ze Świebodzina oraz fil-

mu dokumentalnego o jego budowie.



 Berlin-Birkenau Łukasza Surowca, 
KW Instytut Sztuki Współczesnej, 
VII Berlińskie Biennale Sztuki 
Współczesnej
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p r o j e k t a n c i 
W n a t a r c i u

25 polskich projektów wzbudziło 
zachwyt we Włoszech

Wystawa zaprezentowała produkty rodzimego designu wyselek-
cjonowane w plebiscycie „must have” przez grupę ekspertów. 
Spośród 150 nominowanych przedmiotów wybrane zostały najcie-
kawsze i najbardziej innowacyjne. Są to zarówno wytwory dużych 
przedsiębiorstw, jak i małych, rodzinnych manufaktur. Produkty są 
najrozmaitsze: od kartonowych domków dla dzieci po sprzęt AGD, 
od  organicznych kosmetyków po książki. O wyborze decydowały 
przede wszystkim funkcjonalność, ergonomia, jakość oraz estetyka 

produktu. 

Kolekcja pokazana została najpierw na Festiwalu Designu w Łodzi, 
gdzie zebrała entuzjastyczne recenzje. IAM wsparł  jej prezentację 
na Targach Designu w Mediolanie, największym i najbardziej presti-
żowym pokazie tego rodzaju w Europie. Do Włoch pojechało 25 z 42 

produktów pokazanych w Łodzi.

Kolekcja Must have from Poland pokazana została w części Targów 
znanej jako Ventura Lambrate, której kuratorem i organizatorem jest 
holenderska Organisation in Design. Polskie projekty wzbudziły 
ogromne zainteresowanie, co już owocuje komercyjnymi kontrakta-
mi. Zwiedzanie polskiej części wystawy ułatwił międzynarodowej pu-
bliczności specjalnie na tę okazję wydrukowany przewodnik, będący 
jednocześnie doskonałą prezentacją najlepszego polskiego designu.

wySTawa muST have 
from poland na 
TargaCh deSignu
mediolan,  
17-22 KwieTnia 2012

  Must have from Poland,  
Mediolan 2012  
FOT. ŁUKASZ PIERNIKOWSKI
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wySTawa muST have 
from poland na 
TargaCh deSignu
mediolan,  
17-22 KwieTnia 2012
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r e j s k u 
l e p s z e m u ż y c i u

Polscy artyści popłynęli 
kontenerowcem przez Atlantyk, 

kręcąc przy tym film, który 
natychmiast odniósł sukces 

w Nowym Jorku

Już w pierwszej godzinie trwania nowojorskich targów sztuki Frieze 
NY, słynny kolekcjoner Joseph M. Cohen kupił pracę Transatlantyk 
autorstwa dwóch młodych artystów: Radka Szlagi i  Honzy Zamoj-
skiego. Dzieło, wystawione na targach przez warszawską galerię Leto 
przypomina kajutę. Jest w nim piętrowa prycza, wokół której nagro-
madzono rysunki, mapy, dziennik pokładowy. Całość ma nieco cha-
otyczny, niestabilny charakter, oddający ducha podróży przez ocean. 
Kluczowym elementem dzieła sztuki jest film nakręcony przez arty-
stów – podczas podróży artystów statkiem właśnie na nowojorskie 

targi.

Młodzi artyści pracą Transatlantyk przywołują doświadczenia daw-
nych imigrantów przepływających ocean w  poszukiwaniu lepszego 
życia. Radek Szlaga i  Honza Zamojski mają świadomość skojarzeń, 
jakie budzić musi wyprawa statkiem przez ocean w dobie tanich po-
łączeń samolotowych. Dlatego z  dużą dozą autoironii opisują swój 
rejs: „MV Commander spalał 80 000 litrów ropy dziennie. Pokona-
liśmy 5500 kilometrów, 3000 mil morskich, 3500 mil. Widziałem 4 
delfiny, 1 wieloryba, 1 orkę, 1 ćmę, kilkanaście ptaszorów różnych ga-
tunków: mewy, fregaty, gołębie. Nie zauważyłem ani jednej ryby i ani 
jednego głowonoga.” – zanotował Honza Zamojski w swoim dzienni-

ku podróży.

Targi SZTuKi  
frieZe ny
nowy jorK,   
4-7 maja 2012 

  Radek Szlaga, Honza Zamojski – 
Transatlantyk, Frieze Art Fair,  
Nowy Jork 2012 
FOT. HONZA ZAMOJSKI
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d i a B e ł  
W s z k l a r n i

Polska artystka pokazała  
swoje prace w słynnej galerii  

Tate Modern

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zostało zaproszone do współ-
pracy przez galerię Tate Modern w Londynie. Jej efektem była londyńska 
wystawa Anny Molskiej pod hasłem Stage and Twist. Współorganizował ją 

Instytut Adama Mickiewicza.

Molska, artystka niespełna trzydziestoletnia, pokazała w Londynie swoją 
sztukę wideo, w dużej części nawiązującą do rosyjskiej i radzieckiej awan-
gardy z początku XX wieku. W filmie Tanagram przedstawiła parę mło-
dych, muskularnych mężczyzn, którzy na białej podłodze układają Czarny 
kwadrat Kazimierza Malewicza. Działaniom bohaterów towarzyszy rosyj-

ska muzyka ludowa oraz pieśń w wykonaniu Chóru Aleksandrowa.

Wyświetlane równocześnie obok siebie filmy W=F*s (Praca) i  P=W:t 
(Moc) przedstawiają na pozór niezwiązane ze sobą obrazy. Moc to inwazja 
setek pomalowanych na biało piłek tenisowych. Powodowane niewidocz-
ną siłą uderzają o ściany kortu. Drugi film Praca, przedstawia robotników 
budujących rusztowanie po to, aby w końcowej sekwencji ustawić się na 
jego trzech kondygnacjach. Nawiązuje to do rzeźb z ludzi, znanych z bom-
bastycznych totalitarnych uroczystości, fotografowanych między innymi 

przez Aleksandra Rodczenkę (Piramida męska).

Najnowszy film Molskiej Hekatomba, również pokazywany w  Tate Mo-
dern, nawiązuje do tradycji ludowej. Młody, elegancko ubrany mężczyzna 
zamknięty w szklarni wykonuje nerwowe ewolucje na betonowym podło-
żu i dmuchanym materacu. To diabeł, o którym mówią między sobą wiej-

skie kobiety. 

W wystawie Stage and Twist brał, prócz Molskiej udział także artysta ru-
muński Ciprian Mureşan. Zaprezentował on m.in. video 4’33 – hołd dla 
amerykańskiego kompozytora Johna Cage’a. Mureşan filmuje opuszczo-
ną rumuńską fabrykę traktorów, którą po 1989 roku zamknięto w wyniku 
nieudanej prywatyzacji. Oko kamery przez 4 minuty i 33 sekundy błądzi po 

porzuconym przemysłowym pustkowiu.

– „Inspirujący jest język tych prac” – mówi o wystawie jej kuratorka Mag-
da Lipska – „To świadomy język kontestacji, który odwołuje się do tradycji 
sztuki awangardowej, ale także do konkretnych wydarzeń historycznych, 
szczególnie z okresu transformacji. Artyści opowiadają o  tych wydarze-

niach z dużym dystansem i poczuciem humoru”.

Wydarzenie inaugurowało nową przestrzeń galerii Tate Modern o nazwie 
Project Space. Będą w  niej pokazywani młodzi artyści z  całego świata. 
Pierwszą z instytucji zaproszonych do współpracy przy tym przedsięwzię-

ciu było warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

wySTawa  
anny molSKiej  
w TaTe modern
londyn, 25 maja –  
– 14 paźdZierniKa 2012 

  Wystawa Stage and Twist,  
2012 Tate Modern 
FOT. TATE PHOTOGRAPHy © THE ARTISTS
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p a n u f n i k
na płycie i papierze

IAM i wydawnictwo 
Boosey&Hawkes rozpoczynają 

nową serię o polskich 
kompozytorach

Publikacja poświęcona Andrzejowi Panufnikowi składa się z  eseju 
Między emocją a intelektem, filmu dokumentalnego na DVD Tata zza 
żelaznej kurtyny oraz płyty CD z  muzyką kompozytora i  nagraniem 
eseju. Autorką tekstu jest Beata Bolesławska-Lewandowska  a reży-

serem filmu Krzysztof Rzączyński.

Publikacja ukazała się dzięki współpracy z brytyjskim wydawnictwem 
muzycznym Boosey&Hawkes i  jest dystrybuowana przez tę firmę. 
IAM i Boosey&Hawkes mają w planach kolejne pozycje prezentujące 

najważniejszych twórców polskiej muzyki współczesnej. 

andrZej panufniK 
międZy emoCją  
a inTeleKTem
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l u t o s ł a W s k i 
z o r k i e s t r ą B B c

IAM i Chandos Records wydaje 
serię płyt z dziełami Witolda 

Lutosławskiego

To już druga część serii Polish Music wydanej przez CHANDOS Re-
cords we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Płyta pre-
zentuje zagranicznym odbiorcom najlepsze utwory polskiego kom-
pozytora: przede wszystkim dzieła napisane po 1960 roku, takie jak 
Paroles tissées, Les Espaces du sommeil i Chantefleurs et Chantefables. 
Nagranie BBC Symphony Orchestra poprowadził Edward Gardner, 

dyrektor muzyczny English National Opera.

Chandos Records obecna jest na brytyjskim i międzynarodowym ryn-
ku muzycznym od roku 1979. Wytwórnia, będąca pionierem w wyda-
waniu serii muzycznych, cieszy się bardzo dobrą opinią i kilkakrotnie 
otrzymywała wyróżnienia prestiżowego czasopisma „Gramophone”.

wiTold luToSławSKi
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p o l s k a d l a 
p o c z ąt k u j ą c yc h

Od Mikołaja Reja po kawę Inkę, 
od stylu zakopiańskiego po logo 

Solidarności

Speak the Culture: Poland to piąta książka ze znanej i cenionej serii wy-
dawnictwa Thorogood, która przedstawia w syntetycznym, klarow-
nym i przystępnym skrócie kulturę – popularną i wysoką – rozmaitych 
krajów. Dotychczas ukazały się tomy o Włoszech, Wielkiej Brytanii, 
Hiszpanii, Francji. Polski tom liczy 240 stron i przedstawia kluczowe 
dla naszej kultury postacie, wydarzenia, dzieła, symbole. Książkę zre-

dagował znany autor przewodników Andrew Whittaker.

SpeaK The CulTure: 
poland
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d r u k o W a n e 
a r c y d z i e ł a

Ta książka udowadnia, że polski 
design jest dziś na najwyższym 

światowym poziomie

Od 2010 roku strona internetowa www.printcontrol.pl prezentuje 
najciekawsze przykłady współczesnego polskiego designu druko-
wanego. Print Control No. 1 to album opracowany na podstawie tej 
strony internetowej. Książka prezentuje najlepsze projekty roku 2011 
(publikacja ma mieć charakter cykliczny i ukazywać się jako rocznik). 
Pierwsza część albumu zawiera prezentację stu projektów – są wśród 
nich plakaty, książki, gazety, materiały tzw. identyfikacji wizualnej. 
W drugiej części znajdziemy wywiady z polskimi designerami oraz 
specjalistami w dziedzinie produkcji rozmaitych form drukowanych. 
W publikacji wyróżnione zostały cztery publikacje, których wydaw-
cą lub współwydawcą jest IAM: Welcome Home, Out of The Ordinary, 

Bałka/Fragment, Fossils Gardens.

Książka ukazała się w polskiej i angielskiej wersji językowej i jest 
sprzedawana w księgarniach artystycznych na całym świecie.

prinT ConTrol no. 1,  
bożena 
KowalKowSKa 
i magdalena heliaSZ





o  n a s
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k u l t u r a l n a 
n a g r o d a i a m  

Culture.pl  Superbrands 
dla najsilniejszych marek 

w dziedzinie kultury

Po raz pierwszy wręczona został nagroda Culture.pl Superbrands, 
przyznawana przez Instytut Adama Mickiewicza we współpracy 
z Superbrands  za aktywne upowszechnianie kultury polskiej za gra-

nicą. Otrzymali ją Krzysztof Warlikowski i Grzegorz Jarzyna. 

25 maja 2012 w warszawskim hotelu Sheraton odbyła się gala fina-
łowa VI edycji Superbrands Polska. Statuetki trafiły w ręce przedsta-
wicieli najsilniejszych marek biznesowych i osobowości budujących 

markę Polski w kraju i za granicą. 

Kapituła nagrody uzasadniła swój wybór następująco: Grzegorza Ja-
rzynę, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego warszawskiego Teatru 
Rozmaitości nagrodzono za wybitne kreacje teatralne, mistrzowski 
talent i  odwagę w  balansowaniu transgresyjnej tematyki z  pięknem 
i harmonią formalną, za największą intuicję wśród polskich twórców 
w interpretowaniu rzeczywistości naszych czasów i natury współcze-

snego człowieka.

Krzysztofa Warlikowskiego, Dyrektora Artystycznego Nowego Te-
atru w  Warszawie za odwagę w  poszukiwaniach i  wprowadzaniu 
nowych tematów i nowych rozwiązań estetycznych w teatrze, za od-
tabuizowanie polskiej rzeczywistości i przeniesienie dyskursu na po-

ziom uniwersalnej dyskusji o kondycji człowieka XXI wieku.

Nagroda Culture.pl Superbrands ustanowiona została przez Instytut 
Adama Mickiewicza we współpracy z The Superbrands Ltd. z myślą 
o  osobach prywatnych i  instytucjach kultury, które najskuteczniej 
wspierają obecność polskiej kultury za granicą. Nominacji dokonali 
eksperci Instytutu Adama Mickiewicza oraz dyrektorzy Instytutów 
Kultury Polskiej, a  laureata wyłoniła kapituła w składzie: Piotr Brat-
kowski („Newsweek”), Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny”), 
Zdzisław Pietrasik („Polityka”), Marta Strzelecka („Wprost”), Jacek 
Tomczuk („Przekrój”) oraz dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza 

Paweł Potoroczyn.

The Superbrands Ltd. to międzynarodowa organizacja nagradzająca 
sukcesy marek, które wypracowały najmocniejszą pozycję w swojej 
branży. Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni głosami członków Rady 
Marek – 38 czołowych polskich ekspertów w  dziedzinie brandingu, 
marketingu i  reklamy – oraz grupy 2700 osób, które wzięły udział 

w badaniu konsumenckim.

CulTure.pl  
SuperbrandS
warSZawa,  
25 maja  
 2012 

  Wręczenie Culture.pl Superbrands, 
od lewej: Paweł Potoroczyn, 
Grzegorz Jarzyna i Krzysztof 
Warlikowski
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n a j W y ż s z a
j a k o ś ć

Od 27 lutego 2012 roku możemy 
potwierdzić jakość naszej pracy 

certyfikatem ISO 9001:2008. 

Instytut Adama Mickiewicza stale podnosi efektywność, standardy 
pracy i kreatywność. Od 27 lutego 2012 roku możemy potwierdzić ja-
kość naszej pracy certyfikatem ISO 9001:2008. W Instytucie obowią-
zuje Polityka Jakości, która określa, iż: „Nadrzędnym celem Instytutu 
Adama Mickiewicza jest uwiarygodnienie Polski jako niezastąpio-
nego ogniwa międzynarodowego obiegu idei, wartości dóbr kultury 
najwyższej próby, świadczenie usług o wysokim poziomie jakości po-
przez zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi Partnerów oraz 
ciągłe doskonalenie tego procesu z uwzględnieniem potrzeb i zmian 
sygnalizowanych przez Partnerów”.  Wszystkie procesy zachodzące 
w  organizacji zostały skodyfikowane w  księdze jakości i  w  katalogu 

wartości IAM, do której odnosimy się w codziennej pracy. 

CerTyfiKaT iSo
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X p e r t i s d l a 
e k s p e r t ó W 

Wprowadzenie tego systemu 
XPERTIS okazało się kluczowe 
dla powodzenia tak ogromnego 

przedsięwzięcia, jakim była 
realizacja Zagranicznego Program 
Kulturalnego Polskiej Prezydencji

Korzystając z  rozwoju narzędzi zarządzania IAM korzysta od 2009 
z  systemu informatycznego XPERTIS opracowanego przez firmę 
Macrologic. Wprowadzenie tego systemu okazało się kluczowe dla 
powodzenia tak ogromnego przedsięwzięcia, jakim była realizacja 
Zagranicznego Program Kulturalnego Polskiej Prezydencji w  Unii 
Europejskiej, obejmującego 400 projektów. Moduł Zarządzania 
projektami umożliwia pełen nadzór nad procesem od pomysłu po 
ewaluację. Wspiera prace zespołów wielozadaniowych poprzez 
tworzenie harmonogramów, delegowanie zadań odpowiednio do 
potrzeb projektu, a  funkcje śledzenia obiegu dokumentów, kontroli 
wykorzystania środków względem upływu czasu oraz funkcja przy-
pisywania dokumentów do projektów ułatwia racjonalne planowanie 
i oszczędza czasu realizatorów i managerów. XPERTIS pozwala także 
na prowadzenie obszernych baz wiedzy. Możliwość skorzystania ze 
wzorów pism oraz łatwy dostęp do różnego rodzaju dokumentów 
oznaczają znaczny postęp w  dostępie do informacji. Ważnym ele-
mentem systemu jest także zintegrowana i aktualizowana na bieżąco 

baza teleadresowa.

SySTem xperTiS
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s t r u k t u r a
z e s p o ł u
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Fossils and Gardens
My father is not a bird – produkcja spektaklu
Rzeczpospolita – młody polski design
Straszny dwór S. Moniuszki w Narodowej Operze w Kiszyniowie
The Power of Fantasy. Modern and Contemporary Polish Art.
Festiwal Filmu Polskiego w Hiszpanii
Audiobook Czesława Miłosza
Cykl polskich koncertów symfonicznych w BOZAR w Brukseli
Dni Filmu Polskiego na Ukrainie
Dni Kultury Chińskiej 2011
Dni polskie podczas ISOLA DEL CINEMA w Rzymie
Dzień polski na Tokio Jazz Festiwal 2011
Europejska trasa koncertowa zespołów Times From Cebula i Riverside
Festiwal literacki „Venezia di Miłosz”
Festiwal Musica Electronica Nova
Festiwal muzyki polskiej w Moskwie
filmPOLSKA w Berlinie
Fokus Polonia na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Santiago de Chile
I, CULTURE Orchestra,
Przewodnik do Polaków
Józef Robakowski – wystawa indywidualna w Galerii Ludlow 38 w Nowym Jorku
Koncertowe wykonanie Króla Rogera w Operze Kijowskiej
Koncerty Kwartetu Szymanowskiego w Chinach i Tokio

49 493 325,03 zł

w SeZonie 2011/2012 
ZrealiZowane  
ZoSTały międZy 
innymi projeKTy:



dane wstępne

39 921 442,34 zł

Koncerty  polskich artystów na festiwalu Culture Collie
Polskie stoisko na międzynarodowych targach WOMEX
Polskie wzornictwo w Matadero w Madrycie
Varażdinskie wieczory barokowe – koncerty Filharmonii Wrocławskiej
Wystawa malarstwa polskiego w Bibliotece Polskiej w Paryżu
Wystawa Plakatu w Moskwie
I, CULTURE Puzzle
Wystawa Obok w Berlinie
Wystawa Sasnala w Londynie
Wystawa zdjęć z 3 filarów programu I, CULTURE na ogrodzeniu Łazienek i Zachęta
Exploratory Music from Poland
East European Performing Arts Platform
Koncerty Royal String Quartet 
Spotkania Muzyczne w kijowskiej Złotej Bramie 
Wystawa „Must have” na targach designu w Mediolanie
Transatlantyk na Frezie Ny
Wystawa Anny Molskiej i Cypriana Muresana w Tate Modern
Targi Art Cologne 
Coming soon 
Pamięć Pracy 
Chór Kobiet 
Ja, Kultura
Promocja polskiej kultury za granicą
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