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Koncert KRAFTWERK
fot. Marcin Oliva Soto
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NIE LICZMY KULTURY,
LICZMY SIĘ Z NIĄ!
Mógłbym zacząć od liczb, tak jak zwykle otwiera się roczne podsumowania dotyczące stanu kultury w Polsce. Czas
jednak na zmianę tego sposobu myślenia. Zacznę więc od
doświadczenia. Sztuka ma tę niebywałą moc, że wykracza
poza język i liczby, wyzwalając przeżycia, które kształtują
naszą osobowość i naszą biografię.
Projekty artystyczne, które na Malta Festival Poznań 2013
zaprosił w ramach Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna wybitny włoski twórca teatru Romeo Castellucci, silnie oddziaływały pozawerbalnie. Ukazując ambiwalencję relacji człowieka z szeroko pojętą technologią,
wywoływały fascynację, ale też smutek czy obawę wobec
nowych wcieleń maszyn, w które jako ludzie – biologiczne
organizmy i obywatele – jesteśmy wprzęgani.
Magii robotów, syntezatorów i grafiki 3D nie można było
się oprzeć podczas jedynego w Polsce koncertu pionierów muzyki elektronicznej – grupy Kraftwerk. Ich dwugo-

dzinny, multimedialny spektakl złożony z „dźwiękowych
obrazów” oderwał nas od rzeczywistości i przeniósł
w trójwymiarowy świat. Drugi z zaplanowanych koncertów plenerowych – zespołu Atoms For Peace był przez
wielu równie wyczekiwanym wydarzeniem. Z tym większym smutkiem, z uwagi na bezpieczeństwo artystów
i publiczności, podjęliśmy trudną, lecz konieczną decyzję
o jego odwołaniu.
Z myślą o współdzieleniu doświadczeń i emocji stworzyliśmy w ramach Malta Festival Poznań 2013 najbardziej
złożony i wielowątkowy w historii festiwalu projekt
– Generator Malta. Zrodził się on z potrzeby zbudowania
w festiwalowej przestrzeni miejsca wyrastającego z tkanki miasta; miejsca wspólnego, bez podziału na publiczne
i prywatne. Sercem artystyczno-społecznych działań stał
się plac Wolności, gdzie wznieśliśmy zielone i otwarte dla
wszystkich mikromiasto z ekologicznym targiem, zdrową
kuchnią, barem, księgarnio-czytelnią, strefą relaksu i dwo-
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ma scenami – teatralną i klubową, na których co wieczór
prezentowaliśmy spektakle, koncerty i pokazy filmowe.
Jesienne spotkania przy filmach, a przede wszystkim – muzyce,
rozbudzającej wspomnienia i zachęcającej do podróży w głąb
siebie, to znak szczególny Nostalgia Festival Poznań, drugiego
spośród festiwali Fundacji Malta. W roku 2013 przypomnieliśmy twórczość Andrieja Tarkowskiego – poety kina, który
filmowe obrazy budował również z dźwięków. W murach poznańskich kościołów wsłuchiwaliśmy się w kompozycje m.in.
Luigiego Nono, Beata Furrera czy Françoisa Couturiera, inspirowane filmami rosyjskiego mistrza.
W roku 2014 przeniesiemy się do Ameryki Łacińskiej, kontynentu pełnego sprzeczności, świata tak odrębnego od
naszego. Chcemy to inne doświadczenie pokazać w Poznaniu, abyśmy mogli na własnej skórze zmierzyć się z latynoamerykańską wrażliwością, ideami, problemami, które być
może okażą się podobne do naszych, ale z pewnością, inaczej przeżywane, inaczej rozwiązywane. Rozbudźmy naszą
wyobraźnię, doświadczając tej dalekiej rzeczywistości tu,
lokalnie. Spotkajmy się na placu Wolności!
MICHAŁ MERCZYŃSKI, dyrektor Fundacji Malta
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Inauguracja Malta
Festival Poznań 2013
fot. Marcin Oliva Soto
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Dwudziesta trzecia edycja Malta Festival Poznań odbyła
się w dniach 24 czerwca–20 lipca 2013. Podczas festiwalu, w kilkunastu przestrzeniach miasta zaprezentowaliśmy
ponad 470 wydarzeń (spektakli teatralnych i tanecznych,
pokazów filmowych, koncertów, słuchowisk, spotkań,
dyskusji i warsztatów), w których uczestniczyło ponad
80 tysięcy widzów.
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„Dzięki swoim twórcom i publiczności Malta Festival Poznań 2013 potrafiła uczynić
siłę wyobraźni – którą zaproszeni artyści
z całego świata wnieśli do Poznania w postaci idei – czymś namacalnym. Różnorodność ekspresji, ukazująca bogactwo wizji
i interpretacji na polu sztuki, charakteryzowała cały festiwal, w tym Idiom poświęcony relacji człowieka i maszyny. Po raz
kolejny Malta udowodniła wartość teatru
tworzonego w relacji do konfliktów epoki,
a tym samym istotę spotkania współczesnej kultury z żywym miejscem, jakie tworzy wspólnota. Potwierdziła, że jest jednym z najważniejszych teatralnych wydarzeń na mapie Europy”.
ROMEO CASTELLUCCI
kurator Idiomu:
oh man, oh machine / człowiek-maszyna

ROMEO CASTELLUCCI
fot. Łagowski
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„Dlaczego «Malta» się nie starzeje? Bo od
23 lat ciągle się zmienia. Obecnie to największy w Polsce interdyscyplinarny festiwal sztuk performatywnych obejmujących
teatr, muzykę, taniec, film i sztuki wizualne”.
Malta Festival Poznań – wciąż na nowo
„Newsweek”, 17.04.2013

„Malta to wydarzenie rozgrywające się na
wielu płaszczyznach, na których możliwe
są różnorodne formy kontaktu artystów
z widzami. To festiwal wielu mediów,
gdzie każdy – nawet człowiek nie co dzień
obcujący z kulturą – znaleźć może coś dla
siebie”.
Oh man! Festiwal!,
PIOTR DOBROWOLSKI („Czas Kultury”)
21.06.2013

MARTA GÓRNICKA,
Chór kobiet: Tu mówi Chór
fot. Marcin Oliva Soto

MALTA W LICZBACH

fot. Marcin Oliva Soto
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idiom
OH MAN, OH MACHINE /
CZŁOWIEK-MASZYNA
Tematem wiodącym Malta Festival Poznań 2013 była relacja między człowiekiem i technologią. Odzwierciedlał to
tytuł głównej części programu – Idiomu, który brzmiał
„oh man, oh machine / człowiek-maszyna”. Jego kurator,
włoski artysta ROMEO CASTELLUCCI, spojrzał na ten niezwykle aktualny problem z wielu perspektyw, starając się
pokazać przede wszystkim niejednoznaczność tej relacji,
jej wymiar filozoficzny, społeczny, ale także codzienny
– bliski każdemu z nas.
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„Romeo Castellucci w roli kuratora teatralnego festiwalu Malta? To tak, jakby
polski klub piłkarski przyjechał trenować
José Mourinho”.
Romeo Castellucci – selekcjoner zaniepokojony maszynami,
MARCIN KOSTASZUK („Głos Wielkopolski”), 4.11.2012

GEUMHYUNG JEONG
7 Ways
fot. Maciej Zakrzewski
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VINCENT DUPONT
Souffles
fot. Marcin Oliva Soto
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Wybór Romea Castellucciego na kuratora tego Idiomu
nie był przypadkowy, gdyż zagadnienie wszechobecności technologii i rosnącej roli, jaką odgrywa ona w życiu
zarówno pojedynczego człowieka, jak i wszelkiego rodzaju społeczności, jest od lat przedmiotem jego refleksji.
Fakt, że Castellucci – zaliczany do grona najważniejszych
współczesnych twórców teatralnych i uhonorowany na
tegorocznym weneckim Biennale nagrodą Złotego Lwa za
całokształt twórczości w dziedzinie teatru – przyjął to zaproszenie, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i świadectwem rangi Malta Festival Poznań. To bowiem dopiero trzeci przypadek tak silnego zaangażowania się tego artysty
w programowanie festiwalu.
W 2005 roku był on kuratorem części teatralnej Biennale
Sztuki w Wenecji, a w 2008 roku artystą stowarzyszonym
Festiwalu w Awinionie.
Idiom jest rdzeniem programu festiwalowego od roku 2010,
przestrzenią analizy i prezentacji ważnych fenomenów kulturowych, społecznych i artystycznych. Temat „oh man,
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oh machine / człowiek-maszyna” był obecny w wielu prezentowanych projektach – zarówno w spektaklach tanecznych, eksperymentalnych performansach, wystawach
i instalacjach, a także przedstawieniach realizowanych
w przestrzeni miejskiej, filmach i dyskusjach. W ramach
Idiomu widzowie mogli włączyć się w program interdyscyplinarny, ukazujący relację człowieka z maszyną/technologią w wielu kontekstach. Wśród zaproszonych artystów
znaleźli się zarówno najważniejsi, utytułowani twórcy
europejskiego teatru i tańca (tacy jak belgijski kolektyw
teatralny NEEDCOMPANY, francusko-austriacka reżyserka GISÈLE VIENNE czy mieszkająca w Szwajcarii belgijska
tancerka i choreografka CINDY VAN ACKER), czołowi
twórcy sztuk wizualnych (m.in. nagrodzony Złotym Lwem
na ostatnim Biennale w Wenecji TINO SEHGAL), jak i artyści eksperymentujący z nowatorskimi formami (japońska
tancerka MIKIKO KAWAMURA, obwołany „wizjonerem teatru” brytyjski reżyser i choreograf SIMON VINCENZI czy
koreańska performerka GEUMHYUNG JEONG). Polski teatr w ramach Idiomu reprezentowała MARTA GÓRNICKA,
która pokazała swój najnowszy spektakl Requiemaszyna.
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„Castellucci będzie kolejnym po Szwajcarze
Stefanie Kaegim zagranicznym twórcą,
który przygotuje na ten największy polski
festiwal teatralny własną część programu
zwaną idiomem. Dla Malty zaproszenie
włoskiego reżysera to niezwykle ważny
gest. 50-letni artysta pracujący w maleńkiej Cesenie niedaleko Bolonii definiuje
dzisiaj na nowo europejski teatr, przekraczając granice między sztukami wizualnymi, teatrem i performance’em”.
Genialny Włoch Castellucci zrobi nam festiwal,
ROMAN PAWŁOWSKI („Gazeta Wyborcza”)
5.11.2012

SILVIA RAMPELLI,
Or
fot. Maciej Zakrzewski
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CINDY VAN ACKER
Diffraction
fot. Marcin Oliva Soto
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Do projektów specjalnych, zrealizowanych premierowo
podczas festiwalu, należy Prelude to an Event – wyjątkowe
muzyczno-wizualne widowisko, składające się z przetwarzanej elektronicznie muzyki SCOTTA GIBBONSA oraz
wizualizacji przygotowanych przez Romea Castellucciego.
Koncert odbył się w centrum festiwalowym na placu Wolności.
Istotnym uzupełnieniem Idiomu były NOWE SYTUACJE
– realizowane przez Malta Festival Poznań od roku 2007.
W tym roku kuratorami akcji artystycznych przygotowanych
przez młodych twórców byli Agnieszka Jelewska i Michał
Krawczak – założyciele Interdyscyplinarnego Centrum
Badawczego Humanities/Art/Technology, które powstało
w 2011 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. HAT prowadzi i inicjuje nowatorskie projekty łączące
naukę, technologię i sztukę. W ramach wystawy Transnature
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Is Here ulokowanej w Starej Rzeźni zaproszeni artyści pokazali swoje instalacje i obiekty, które na różny sposób podejmowały temat relacji człowieka i maszyny. Każda z prac wymagała od widza indywidualnego zaangażowania i wciągała
go w emocjonującą poznawczą przygodę. Wystawa była
też okazją do przedstawienia aktywnego środowiska poznańskich artystów działających na polu sztuk wizualnych –
zwłaszcza muzyki i multimediów: Rafała Zapały, Przemysława Jasielskiego, Patryka Lichoty, Marka Straszaka, Tomasza
Gęstwickiego i Szymona Kaliskiego.
Projekty zrealizowane w ramach Nowych Sytuacji były
produkcjami Malta Festival Poznań i powstały na jego
zamówienie. Niemal wszystkie wydarzenia teatralne, muzyczne i wizualne w ramach Idiomu: oh man, oh machine /
człowiek-maszyna były prezentowane polskim widzom
po raz pierwszy.
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MAREK STRASZAK,
TOMASZ GĘSTWICKI
Biophotonica
fot. Marcin Oliva Soto
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POZAIDIOMOWY
PROGRAM TEATRALNY
Malta Festival Poznań poza kuratorskim programem Idiomu
prezentuje także liczne spektakle teatralne niezwiązane
z tematem przewodnim festiwalu, ale będące częścią
krwiobiegu teatralnego Polski i Europy.
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„(...) Nadzieję przywraca też wspaniałe The
Four Seasons Restaurant zespołu Societas
Raffaello Sanzio. Romeo Castellucci stworzył tu spektakl o tajemnicy bytu – czysty
formalnie, erudycyjny, a jednocześnie prosty w przekazie”.
Teatr robotnika i robota,
Jacek Cieślak („Rzeczpospolita”),
28.06.2013

SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO
/ ROMEO CASTELLUCCI
The Four Seasons Restaurant
fot. Maciej Zakrzewski

POZAIDIOMOWY PROGRAM TEATRALNY

Zgodnie z decyzją kuratora, a jednocześnie reżysera widowiska, poza Idiomem znalazł się spektakl The Four Seasons Restaurant SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO. Romeo Castellucci
stworzył niezwykle plastyczne widowisko stanowiące „hipnotyczną podróż przez historię obrazów, opowieść o bezkompromisowości i ryzyku, z jakim wiąże się każdy akt twórczy”.
Inspiracją do jego powstania był cykl abstrakcyjnych prac
Marka Rothki, które malarz stworzył dla Seagram Building
w Nowym Jorku, jednak gdy dowiedział się, że obrazy mają
zawisnąć w restauracji, zrezygnował z zamówienia. Ta opowieść była dla reżysera pretekstem do rozważań na temat
powierzchowności świata i znaczenia sztuki sprowadzanej
wyłącznie do rozrywki. Co ciekawe, do udziału w przedstawieniu zaproszono sześć tancerek z Polski, które partnerowały aktorkom z Socìetas Raffaello Sanzio. Spektakl został
pokazany trzykrotnie.

PROGRAM

47

Ważnym wydarzeniem festiwalu był także powrót do
Poznania flamandzkiej grupy teatralnej NEEDCOMPANY.
Zespół gościł już na Malcie w 2010 roku w ramach Idiomu:
Flamandowie, prezentując wówczas po raz pierwszy
w Polsce swoją słynną trylogię Sad Face / Happy Face.
Tym razem przywiózł do Poznania dwa spektakle: Marketplace 76 wyreżyserowany przez założyciela grupy Jana Lauwersa oraz Mush-room Grace Ellen Barkey. Mush-room to
groteska taneczna, do której muzykę skomponowała słynna amerykańska, awangardowa grupa muzyczna The Residents, a Marketplace 76 to postepicka opowieść ukazująca
proces rozpadu wspólnoty naznaczonej piętnem tragedii.
Prezentacjom spektakli towarzyszyły spotkania z artystami
oraz pokaz filmu opowiadającego o zespole I Want (no)
Reality w reż. Any Brzezińskiej.

POZAIDIOMOWY PROGRAM TEATRALNY
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NEEDCOMPANY /
GRACE ELLEN BARKEY
Mush-room
fot. Maciej Zakrzewski
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Nowym pomysłem festiwalu, przygotowanym w ramach
zainicjowanego w tym roku programu GENERATOR MALTA,
była prezentacja otwartych spektakli teatralnych na plenerowej scenie znajdującej się w centrum festiwalowym
na placu Wolności. Projekt ten był skierowany do szerokiej
publiczności i miał na celu otwarcie festiwalu na bardziej
zróżnicowane kręgi odbiorców. Dzięki niemu poznaniacy
mieli okazję obejrzeć bezpłatnie dwanaście spektakli teatralnych i tanecznych z Poznania i całej Polski. W ramach
programu sceny teatru otwartego zaprezentowaliśmy:
...i my wszyscy. Odcinek 0 Teatru 21, Teraz jest czas Mikołaja
Mikołajczyka i Chóru Wrzos, Oooleee! i Mujeres Evy Rufo,
Czas nas uczy pogody Krzysztofa Materny, Gramy 4U
Movements Factory z udziałem Czesława Mozila, Alicję
Teatru Fuzja, Ojciec.prl Szymona Kaczmarka, Moją mamę
Janis Jolanty Litwin-Sarzyńskiej, Live on Stage Janusza
Orlika oraz Tu mówi Chór i Magnificat Marty Górnickiej.
Warto podkreślić, że na Malta Festival Poznań 2013 po raz
pierwszy w Polsce zaprezentowana została cała trylogia
chórów w reżyserii MARTY GÓRNICKIEJ. Poza wspomnianymi wyżej spektaklami na placu Wolności, w przestrzeni
Starej Rzeźni artystka pokazała także tegoroczną odsłonę
chóru kobiet i mężczyzn Requiemaszyna.

TEATR 21,
...I MY WSZYSCY.
Odcinek 0
fot. Marcin Oliva Soto
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Marta Górnicka sama napisała libretto,
skomponowała muzykę i kieruje chórem
23 kobiet. Śpiewają a cappella, krzyczą, rytmicznie tańczą i w taki sposób wyobrażają
pozycję kobiet w społeczeństwie. To było
olśniewające widowisko. Ona i jej grupa
zasługują na udział we wszystkich festiwalach świata.
GUIDO LAUWAERT („Knack Focus”, Belgia),
27.06.2013

MARTA GÓRNICKA
Chór kobiet: Tu mówi Chór
fot. Marcin Oliva Soto
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W programie Malta Festival Poznań 2013 nie zabrakło także prezentacji POZNAŃSKICH TEATRÓW REPERTUAROWYCH. Teatr Nowy w Poznaniu przygotował w tym roku
specjalny program, dzięki któremu publiczność festiwalowa,
zarówno polska, jak i zagraniczna (spektakle były tłumaczone na język angielski), mogła w ciągu jednego tygodnia
obejrzeć wybór najważniejszych przedstawień minionego
sezonu. Znalazły się wśród nich: Testament psa Remigiusza
Brzyka, Dyskretny urok burżuazji Marcina Libera, Dom lalki
Michała Siegoczyńskiego oraz Dom Bernardy Alba Magdaleny Miklasz. Natomiast Teatr Polski w Poznaniu zaprezentował na swojej Dużej Scenie adaptację Otella Shakespeare’a
w reż. Pawła Szkotaka, a na plenerowej scenie na placu
Wolności czytanie performatywne tekstu Ojciec.prl
w reż. Szymona Kaczmarka.

TEATR NOWY W POZNANIU
/ MARCIN LIBER
Dyskretny urok burżuazji
fot. Bartłomiej Sowa
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Podczas festiwalu odbyła się również premiera spektaklu
Ceglorz, będącego koprodukcją TEATRU ÓSMEGO DNIA
i Malta Festival Poznań. Ten szczególny projekt bliski tematowi Idiomu, czyli relacji człowieka i maszyny, jest historią
o pracownikach poznańskich Zakładów im. Hipolita Cegielskiego i samej fabryce, z którą ludzie ci związani byli od
pokoleń. To poruszające widowisko rozgrywa się wśród publiczności krążącej po jednej z hal fabryki. Było to kolejne
z licznych bezpłatnych wydarzeń w programie festiwalu.
Jak co roku, Malta Festival Poznań gościła nie tylko w Poznaniu, ale też w innych miastach Wielkopolski. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Oskard, w programie MALTA NA BIS
w Koninie, znalazły się spektakle Krzysztofa Materny Czas
nas uczy pogody i Teatru Fuzja Dywidenda, solowy koncert
Grabka, oraz dzienne i nocne wydanie Silent Malty – czyli
słuchowisk teatralnych i cichej dyskoteki na słuchawkach.
Natomiast w Luboniu zaprezentowano spektakl Pani Koch
w wykonaniu Teatru Fuzja z Poznania.

GRABEK
fot. Marcin Oliva Soto
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TEATR ÓSMEGO DNIA
Ceglorz
fot. Maciej Zakrzewski
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MUZYKA
Malta Festival Poznań od lat jest „najbardziej muzycznym
spośród festiwali teatralnych” i „najbardziej teatralnym
spośród festiwali muzycznych”. Symbioza tych dwóch dziedzin pozwoliła nam na budowę różnorodnego programu
i przyciągnięcie publiczności w różnym wieku. Podobnie jak
spektakle, koncerty pozwalają na nowo odkryć przestrzenie miejskie i nadać im letni, festiwalowy charakter. Stałymi
punktami programu muzycznego „Malty” są zarówno masowe koncerty gwiazd światowego formatu, jak i występy
utalentowanych, młodych twórców, będących na początku
swojej zawodowej drogi artystycznej.
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Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu i jednocześnie
spektakularną odsłoną Idiomu: oh man, oh machine/ człowiek-maszyna był występ zespołu KRAFTWERK, legendy
muzyki elektronicznej. 28 czerwca w zabytkowych, postindustrialnych przestrzeniach Starej Gazowni formacja zwana
„Beatlesami elektroniki” dała dwugodzinny koncert, a właściwie multimedialny spektakl, którego istotnym elementem
były wyjątkowe trójwymiarowe wizualizacje. Koncert ten
był adaptacją retrospektywy zespołu prezentowanej wcześniej m.in. w nowojorskim Museum of Modern Art (MoMA),
londyńskiej Tate Modern i w operze w Sydney. Jak orzekli
krytycy, elektroniczna muzyka ludzi-robotów i wspaniałe wizualizacje podbiły publiczność uczestniczącą w tym unikalnym artystycznym wydarzeniu. Jako support wystąpił tego
wieczoru wywodzący się z Poznania duet NIWEA (tworzony
przez Wojciecha Bąkowskiego i Bartosza Szczęsnego), który
we właściwej dla siebie formie minimalistycznego performansu zaprezentował publiczności zarówno utwory powstałe pod szyldem grupy Niwea, jak i premierowe, solowe
produkcje Bąkowskiego.

NIWEA
support koncertu
KRAFTWERK
fot. Marcin Oliva Soto
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„(...) dzisiaj to słynne niemieckie laboratorium dźwięków i obrazów ogląda się
równie dobrze jak Odyseję kosmiczną czy
Blade Runnera”.
KRAFTWERK, MICHAŁ WEICHER
(Screenagers.pl)

„ Dopracowane do perfekcji audiowizualne show niemieckich geniuszy elektroniki rozpoczęło się utworem The Robots
i trwało przez kolejne dwie godziny. To
były dwie godziny, podczas których publiczność oderwała się od rzeczywistego
świata i przeniosła w wirtualną, rozszerzoną rzeczywistość”.

Koncert KRAFTWERK
fot. Maciej Zakrzewski

Kraftwerk w Poznaniu: Perfekcyjna esencja
twórczości niemieckich robotów
KAMIL BABACZ
„Głos Wielkopolski”
29.06.2013
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„Czekałem na kolejny koncert Kraftwerk.
Wiedziałem, że pojadę do innego miasta, ale
nie spodziewałem się, że Kraftwerk przyjedzie do mnie!”.
OJCIEC FERNANDO
(Facebook)

„Świetna publika, dawno nie słyszałem takich owacji. Koncert znakomity!”.
ŁUKASZ URYNOWICZ
(Facebook)

Koncert KRAFTWERK
fot. Marcin Oliva Soto
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„Das Konzert war fantastisch!”.
RENATA ZYBURA
(Facebook)

KRAFTWERK
fot. Marcin Oliva Soto
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Jak co roku, wieczorami muzycznym sercem Poznania był
podczas „Malty” KLUB FESTIWALOWY, usytuowany tym
razem na centralnym placu miasta, czyli na placu Wolności.
Specjalnie dla publiczności festiwalowej i mieszkańców
Poznania przygotowaliśmy niemal miesięczny program muzyczny, na który złożyło się piętnaście bezpłatnych koncertów zespołów z Polski i z zagranicy.
Znalazły się wśród nich projekty muzyczne należące do
programu Idiomu: oh man, oh machine / człowiek-maszyna,
takie jak uznawany za zjawisko współczesnej eksperymentalnej muzyki elektronicznej projekt niemieckiego duetu
Diamond Version oraz przygotowany specjalnie na „Maltę”
przez Romea Castellucciego i Scotta Gibbonsa pokaz wizualno-dźwiękowy Prelude to an Event. Interesującym elementem programu muzycznego inspirowanego tematem
człowieka-maszyny były koncerty artystów reprezentujących polską scenę elektroniczną i awangardową, takich jak:
Grabek, duet An On Bast & Maciej Fortuna czy trio Maurycy Zimmermann, Ksawery Wójcicki i Wacław Zimpel.

SCOTT GIBBONS /
ROMEO CASTELLUCCI
Prelude to an Event
fot. Marcin Oliva Soto
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Wydarzeniami cieszącymi się co roku niesłabnącym zainteresowaniem festiwalowej publiczności są występy zagranicznych zespołów, które właśnie na „Malcie” grają swe
pierwsze koncerty w Polsce. Tym razem gościliśmy
w Poznaniu zespoły nie tylko z Europy, ale i zza oceanu.
Znaleźli się wśród nich: British Sea Power (brytyjska grupa
indierockowa), Jessie Evans (amerykańska diwa, piosenkarka i saksofonistka), Sinkane (brooklińskie wcielenie afrofuturyzmu), Gin Ga (wiedeński zespół uznany za objawienie
sceny indie), Thieves Like Us (szwedzko-amerykańscy
reprezentanci sceny elektronicznej). Nastrojowym dopełnieniem szerokiego spektrum gatunkowego programu muzycznego były występy artystów polskiej sceny lirycznej,
czyli koncerty Marka Dyjaka, uznawanego za „najbardziej
prawdziwy głos na polskim rynku muzycznym” oraz Skubasa, którego gitarowe brzmienie połączone z osobistymi
tekstami i głębokim wokalem było odkryciem polskiej sceny alternatywnej ubiegłego roku. Wstęp na wszystkie koncerty na placu Wolności był bezpłatny.

JESSIE EVANS
fot. Marcin Oliva Soto
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05

06

1 / BRITISH SEA POWER
fot. Marcin Oliva Soto
2 / SINKANE
fot. Maciej Zakrzewski
02

3 / THIEVES LIKE US
fot. Marcin Oliva Soto
4 / MAREK DYJAK
fot. Maciej Zakrzewski

5 / AN ON BAST /
MACIEJ FORTUNA
fot. Maciej Zakrzewski
6 / DIAMOND VERSION
fot. Marcin Oliva Soto
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Zaplanowany na 20 lipca na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich występ grupy ATOMS FOR PEACE
został niestety odwołany z powodów technicznych, związanych z problemami w konstrukcji sceny, które mogły stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa muzyków, obsługi technicznej i innych uczestników imprezy. Koncerty zespołów
supportujących przeniesiono na scenę muzyczną na placu
Wolności. Brytyjsko-kenijska grupa OWIGNY SIGOMA BAND
zagrała doskonale przyjęty godzinny koncert, natomiast
CAT POWER nie chcąc rezygnować z możliwości spotkania
z maltańską publicznością, przygotowała specjalny set
didżejski.

CAT POWER
fot. Maciej Zakrzewski
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Silent Disco
fot. Marcin Oliva Soto
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Podczas Malta Festival Poznań 2013, dzięki współpracy Art
Stations Foundation Grażyny Kulczyk i Fundacji Malta, już
po raz ósmy powstał unikalny w skali kraju program prezentacji tańca współczesnego – STARY BROWAR NOWY
TANIEC NA MALCIE. Kuratorka Joanna Leśnierowska zaproponowała spektakle przekraczające tradycyjne podziały
gatunkowe, w których logika i język sztuk wizualnych spotykały się ze sztuką performatywną, dając każdorazowo
odmienne, fascynujące rezultaty.
W spektaklu Tableaux Vivants – będącym efektem współpracy francuskiej choreografki Anne Juren i artysty sztuk
pięknych Rolanda Rauschmeiera – twórcy pokazali ciała
tancerzy, które poprzez wspólne bycie na scenie z dziełami
malarskimi, rzeźbami i pracami wideo tworzyły przestrzenne „żywe obrazy”. W dedykowanej konkretnemu miejscu
instalacji-performansie On Orientations | Untimely Encounters choreografka An Kaler skupiła się na badaniu relacji
pomiędzy ciałem i przestrzenią oraz wpływu procesów
somatycznych na strategie choreograficzne. W Exercise for
Choreography of Attention – Point of No Return, będącym
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CIE LA ZAMPA
Spekies
fot. Marcin Oliva Soto
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spotkaniem choreografki Daliji Aćin Thelander i artysty
wizualnego Sinišy Ilićia, twórcy dokonali rewizji tradycyjnych ról tancerza i choreografa, a współodpowiedzialnymi
za rozegranie przedstawienia uczynili publiczność. Przygotowana w ramach zbiorowej kreacji i czytana w trakcie
spektaklu przez widzów książka stała się obiektem, który
umożliwił twórcom sterowanie uwagą odbiorców oraz
włączenie ich w strukturę wydarzenia. W ramach programu Stary Browar Nowy Taniec na Malcie pokazano ponadto
spektakle Marie Caroline Hominal BAT, Cie La Zampa Spiekes, Daniela Landaua Man is Mall (Resie 2.1) oraz Sofii Dias
& Víctora Roritza A Gesture that is Nothing but a Threat.
Istotnymi elementami programu tanecznego były także
prezentacje dzieł sztuki choreograficznej w ramach Idiomu
(Mikiko Kawamura Alphard, Cindy van Acker Diffraction, Vincent Dupont Souffles), międzynarodowego programu House
on Fire (Meg Stuart Bulit to Last) oraz plenerowych pokazów
tańca na placu Wolności (Movements Factory Gramy 4 You,
Janusz Orlik Live on Stage oraz happening Flux w wykonaniu
tancerzy Polskiego Teatru Tańca, w choreografii Anny Nowak).
MIKIKO KAWAMURA
Alphard
fot. Maciej Zakrzewski
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„Amerykanka [Meg Stuart] świadomie rzuca aktora-tancerza w «mission impossible».
Wie, że powrót do krainy czarów nie może
się udać. Mimo to rusza w podróż przez artystyczną utopię. Tworzy kronikę muzyki od
Beethovena po Rachmaninowa i Schönberga,
przetykając ją cytatami z wypowiedzi kompozytorów. Razem z tancerzami bawi się tą
sytuacją, konfrontuje zwyczajne, odarte ze
spektakularnych póz ciało z poruszającymi
i pełnymi patosu utworami” .
Odcięte języki, inwazja grzybów i techno-trans,
WITOLD MROZEK („Gazeta Wyborcza”), 11.07.2013

DAMAGED GOODS
& MÜNCHNER KAMMERSPIELE / MEG STUART
Built to Last
fot. Chris Van der Burght
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Program filmowy festiwalu jest integralnie wkomponowany
nie tylko w program całej imprezy – stanowiąc audiowizualny, autonomiczny komentarz do prezentowanych spektakli, ale także silnie wpisany w przestrzeń miejską Poznania.
W tym roku pokazy odbywały się pod gołym niebem – na
dziedzińcu szkoły baletowej usytuowanej w pobliżu Starego Rynku, w Generatorze Malta na placu Wolności, a także
w wielu dzielnicach Poznania (w ramach projektów Polska
Światłoczuła i Kino za Rogiem).
W programie filmowym Malta Festival Poznań 2013 znalazły się zarówno filmy nawiązujące do tematu Idiomu (m.in.
Stan nieważkości w reż. Macieja Drygasa; a w reż. Steve’a
Reicha czy Pièce touchée w reż. Arnolda Martina), jak również głośne obrazy znakomitych polskich reżyserów, takich
jak Agnieszka Holland (W ciemności) czy Dorota Kędzierzawska (Inny świat). Widzowie mogli też obejrzeć na dużym ekranie profesjonalne rejestracje audiowizualne spektakli teatralnych i operowych wybitnych twórców – m.in.
Krzysztofa Warlikowskiego, Grzegorza Jarzyny, Jana Klaty
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i Mariusza Trelińskiego. Siłą i elementem wyróżniającym
program filmowy Malta Festival Poznań jest połączenie
projektów z zakresu filmu (dokument, film eksperymentalny, film fabularny, animacja), sztuk wizualnych oraz audiowizualnych form teatralnych. W jego ramach prezentowane są dzieła nieznane, niszowe, często niedostępne albo
zapomniane, które jednak wnoszą bardzo dużo do dyskusji
podejmowanej podczas festiwalu, mają wysokie walory
artystyczne, a także edukacyjne. Ze względu na oryginalne
zestawienie propozycji filmowych oraz niedostępność pokazywanych tytułów w powszechnej dystrybucji program
przyciąga różnorodną publiczność – zarówno aktywnych
uczestników festiwalu, jak i osoby skoncentrowane na
formach artystycznych, czy wreszcie lokalną społeczność
szukającą wartościowych wydarzeń kulturalnych w sezonie letnim. W ostatnich latach w programie filmowym
Malta Festival Poznań pokazywane były obrazy takich
twórców jak: Renzo Martens, Urlich Seidl, Cao Fei, Andrzej
Fidyk, Harun Farocki, Werner Herzog, Kornél Mundruczó,
Xavier Dolan, Pierre Coulibeuf, Wim Vandekeybus. Wstęp
na wszystkie projekcje filmowe jest wolny i nie wymaga
wcześniejszej rejestracji.
GEORGE LUCAS
THX 1138
fot. materiały organizatora
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pokaz filmu I Want (no)
Reality ANY BRZEZIŃSKIEJ
fot. Marcin Oliva Soto
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FORUM
Istotną częścią programu artystycznego Malta Festival
Poznań jest FORUM – przestrzeń umożliwiająca dyskusję,
wymianę poglądów, spotkania z artystami, badaczami i krytykami. W 2013 roku dwudniowa konferencja zatytułowana
„CZŁOWIEK. GRANICE” była poświęcona dialogowi między
nauką i sztuką. Miała za zadanie zachęcać widzów do namysłu nad kierunkiem zmian zachodzących we współczesnym świecie. Specyfika Forum polega na spotkaniu przedstawicieli różnych środowisk, tworzeniu pola do dyskusji
praktyków i teoretyków – z różnych pokoleń i o różnych
doświadczeniach. Forum „Człowiek. Granice” było podzielone na dwie części.
Pierwszy dzień poświęcony był osobie i twórczości kuratora programu ROMEA CASTELLUCCIEGO, drugi podejmował wątki związane z tematem wiodącym festiwalu – człowiekiem-maszyną. Wśród uczestników Forum znaleźli się
współpracownicy i badacze twórczości Romea Castellucciego (Piersandra di Matteo, Joe Kelleher, Nicholas Ridout,

Dorota Semenowicz), a także filozofowie, praktycy, pisarze
i publicyści (Stanisław Bajtlik, Edwin Bendyk, Katarzyna
Bojarska, Jacek Dukaj, Agnieszka Jelewska, Paweł Łuków,
Jarosław Sławek, Szymon Wróbel). Forum otworzył wykład
gościa specjalnego festiwalu – wybitnego filozofa i socjologa, wnikliwego obserwatora współczesności – profesora
ZYGMUNTA BAUMANA. Forum odbywało się w języku
polskim i angielskim. Tradycyjnie już jego podsumowanie
ukaże się w publikacji książkowej.
Ważny element uzupełniający program Forum stanowiły
projekcje rejestracji najważniejszych spektakli Romea
Castellucciego: Juliusz Cezar Williama Shakespeare’a
(1997); Tragedia Endogonidia (2002–2004) oraz Inferno,
Purgatorio, Paradiso (2008) – tryptyk Boska komedia na
podstawie poematu Dantego Alighieri. Była to znakomita
okazja, żeby zobaczyć nieznane w Polsce wybitne realizacje artysty, które przeszły do historii współczesnego
teatru europejskiego.
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wykład
ZYGMUNTA BAUMANA
fot. Marcin Oliva Soto
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Rozmowa
z ROMEO CASTELLUCCIM
fot. Marcin Oliva Soto
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GENERATOR MALTA
W programie Malta Festival Poznań zawsze istotną rolę
odgrywały wydarzenia plenerowe. Wyjście ze sztuką na
ulicę i wprowadzenie jej do nietypowych przestrzeni miejskich jest dla wielu znakiem charakterystycznym naszego
festiwalu. W tym roku, zamiast wykorzystywać zastaną
przestrzeń, postanowiliśmy stworzyć nową. I tak, we
współpracy z poznańską School of Form i architektami Jolą
Starzak i Dawidem Strębickim z Atelier Starzak Strebicki
– Pracownia Architektury, w centralnym miejscu Poznania,
NA PLACU WOLNOŚCI, zbudowaliśmy mikromiasto sztuki
– dynamiczne centrum festiwalowe, w którym skupiły się
wszystkie działania plenerowe i które stało się głównym
miejscem realizacji naszego nowego projektu programo-

wego, zatytułowanego Generator Malta. Jego istotą jest
nawiązanie dialogu z widzami, zachęcenie ich do bardziej
aktywnego udziału w festiwalu, a także otworzenie się na
nowych odbiorców, którzy do tej pory nie czuli się adresatami głównego nurtu „Malty”. Poprzez działania podejmowane w ramach Generatora chcemy nie tylko zmieniać
nastawienie publiczności (z głównym naciskiem na mieszkańców Poznania) do szeroko rozumianej sztuki, ale też
trwale zmienić jej podejście do takich tematów, jak partycypacja w życiu kulturalnym i społecznym, dbałość o estetykę
lokalnej przestrzeni czy odbudowywanie więzi międzyludzkich i wspólnotowych. Kuratorką programu Generatora
Malta w roku 2013 była Katarzyna Mazurkiewicz.
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„Tu [plac Wolności] buduje się tkanka prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa, które wyrasta ze wspólnego gotowania, pieczenia chleba i tanecznych fajfów”.
Teatr robotnika i robota,
JACEK CIEŚLAK („Rzeczpospolita”), 28.06.2013

Generator Malta
na placu Wolności
fot. Marcin Oliva Soto
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„Generator Malta na placu Wolności to druga twarz festiwalu. Sztuka jest tu na wyciągniecie ręki, jest to sztuka dla każdego,
co nie znaczy, że pozbawiona ambicji artystycznych czy mniej zaangażowana”.
Dwie twarze Malty: poważna i swobodna,
STEFAN DRAJEWSKi („Głos Wielkopolski”), 29.06.2013

Koncert muzyki klasycznej
na placu Wolności
fot. Marcin Oliva Soto
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W programie pierwszej edycji Generatora Malta znalazło
się blisko 200 wydarzeń z różnych dziedzin sztuki: teatru,
muzyki i tańca, o których była już mowa wyżej, ale także
liczne działania społeczno-artystyczne. Najważniejszym
z nich był projekt tworzenia OGRODÓW MIEJSKICH
w sześciu dzielnicach Poznania: w Śródmieściu (na placu
Wolności), na Łazarzu, Wildzie, Jeżycach, Chwaliszewie
i Śródce. W projekcie tym chodziło o zaktywizowanie lokalnych społeczności, które przy wsparciu festiwalu od podstaw podejmą działania zmieniające ich otoczenie
i relacje sąsiedzkie. Był to projekt wielomiesięczny (zapoczątkowany już w lutym) i wieloetapowy – od mobilizacji
lokalnych aktywistów (lub nawiązania kontaktu z już działającymi grupami), poprzez konsultacje dotyczące wyboru
miejsca na ogród, rodzaju sadzonych w nim roślin i elementów małej architektury, aż do tworzenia programu wydarzeń, które będą odbywały się w tych nowo odzyskanych
wspólnych przestrzeniach miejskich.

A LA TEATR
Wielkie Nić w Ogrodzie
Śródka
fot. Maciej Zakrzewski
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01

02

03

04

05

06

1 / KINO ZA ROGIEM
W OGRODZIE WILDA
fot. Maciej Zakrzewski
2 / ODWIEDZINY
W OGRODZIE ŁAZARZ
fot. Maciej Włodarczyk

3 / ODWIEDZINY W OGRODZIE PLAC WOLNOŚCI
fot. Marcin Oliva Soto
4 / ODWIEDZINY W OGRODZIE CHWALISZEWO
fot. Maciej Zakrzewski
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5 / DIGI-DIZAJN
W OGRODZIE ŚRÓDKA
fot. Maciej Zakrzewski
6 / WARSZTATY
W OGRODZIE WILDA
fot. Maciej Zakrzewski

GENERATOR MALTA

PROGRAM

111

Szczególnie ciekawymi elementami tego programu były
projekcje filmowe. W ramach współpracy z KINO ZA
ROGIEM zorganizowano 18 otwartych, niebiletowanych
projekcji kina plenerowego w Ogrodzie Chwaliszewo
(KontenerART), Ogrodzie Łazarz (Klub Osiedlowy „Krąg”),
Ogrodzie Śródka (Cafe La Ruina) i w Ogrodzie Wilda. Tytuły
filmów były wybierane przez społeczność spośród dostępnych w „menu filmowym”.

han Kramer, 2003), trzy filmy krótkometrażowe z serii
Dekalog 89+: Street feeling, Filiżanki Yoko Ono, Pod wiatr
nie popłynie słodki zapach kwiatów i Droga na drugą
stronę (reż. Anca Damian, 2011). W ramach projekcji
w Ogrodzie Wilda pokazano: Inny finał (reż. Johan Kramer, 2003), Żywot Mateusza (reż. Witold Leszczyński,
1967), Déjà vu (reż. J. Machulski, 1989) i Wszystko na
sprzedaż (reż. Andrzej Wajda, 1968).

W Ogrodzie Chwaliszewo można było obejrzeć filmy:
Wodzirej (reż. Feliks Falk, 1977), Inny finał (reż. Johan
Kramer, 2003) i zestaw krótkometrażowych filmów fabularnych Dekalog 89+ cz. 1: Pod wiatr nie popłynie słodki zapach kwiatów, Dekalog 89+ cz. 2: Nowa, Dekalog
89+ cz. 3: Za burtą, Dekalog 89+ cz. 4: Moja biedna głowa,
Dekalog 89+ cz. 5: Sprawa Janusza W. W ramach projekcji w Klubie Osiedlowym „Krąg”, niedaleko Ogrodu Łazarz, pokazano: Szwardon (reż. Juliusz Machulski, 1992),
Zaginiony (reż. Anthony Geffen, 2010) oraz Déjà vu (reż.
J. Machulski, 1989). W Ogrodzie Śródka, w sąsiedztwie
Café La Ruina, można było obejrzeć dokument Czekając
na Joe (reż. Kevin Macdonald, 2003), Inny finał (reż. Jo-

Do Ogrodu Łazarz zawitała również POLSKA ŚWIATŁOCZUŁA. Pod tą nazwą kryje się projekt Doroty Kędzierzawskiej i Arthura Reinharta, którzy docierają do niewielkich i niemal niewidocznych na mapach Google’a
miejsc, gdzie urządzają pokaz nowego, polskiego filmu,
po którym można spotkać się i porozmawiać z jego twórcami (reżyserem, aktorami). W Klubie Osiedlowym
„Krąg” odbyły się projekcje filmów: W ciemności (reż.
A. Holland, 2011) oraz Inny świat (reż. D. Kędzierzawska,
2012). Agnieszka Holland, Dorota Kędzierzawska i Arthur
Reinhart odwiedzili Ogród Łazarz, a po seansach filmowych w Klubie „Krąg” odbyły się spotkania z twórcami
prezentowanych filmów.
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POLSKA ŚWIATŁOCZUŁA
W OGRODZIE ŁAZARZ
pokaz filmu Inny Świat
Doroty Kedzierzawskiej
fot. Maciej Zakrzewski

GENERATOR MALTA

PROGRAM

Odwiedziny
w Ogrodzie Śródka
fot. Marcin Oliva Soto
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Hamaki na placu
Wolności
fot. Marcin Oliva Soto
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1,3 / FAJFY Z ŻUKI
ROCK & ROLL BAND
fot. Maciej Zakrzewski
2 / MILONGA

4 / EMIL WYSOCKI
fot. Marcin Oliva Soto
5 / FAJFY Z NEW OMEN,
fot. Maciej Zakrzewski

6 / FAJFY Z DJ WIKĄ
fot. Marcin Oliva Soto
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Innym ważnym nurtem programu Generatora były spotkania, jak choćby cykl dyskusji o demokracji prowadzony
przez JACKA ŻAKOWSKIEGO czy spotkania kulinarne
prowadzone przez MACIEJA NOWAKA, a także różnego
rodzaju warsztaty adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W ramach projektu DIGI-DIZAJN mieszkańcy mieli
możliwość uczestniczenia w kolektywnym projektowaniu
miasta poprzez rysowanie na tablecie, w prostym programie graficznym, różnorodnych przestrzennych modyfikacji
w swojej dzielnicy, takich jak usuwanie banerów reklamowych, dorysowywanie zieleni i elementów małej architektury. Inną okazję wykorzystania nowoczesnych technologii
w budowaniu więzi międzyludzkich zaproponowały uczestnikom GEEK GIRL CARROTS, organizując na placu Wolności warsztaty projektowania aplikacji mobilnych. Warsztaty
podzielone były na część teoretyczną, dotyczącą zasad
projektowania aplikacji mobilnych, oraz część praktyczną,
w której uczestnicy wcielali się w rolę projektanta.

JACEK ŻAKOWSKI
Wokół demokracji
– dyskusja
fot. Marcin Oliva Soto
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Na placu Wolności gościliśmy także projekty oparte na
współpracy artystów i lokalnych społeczności, zrealizowane
w ramach pierwszej odsłony programu WIELKOPOLSKA:
REWOLUCJE, przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. „Rewolucje kojarzą nam się z miastami, metropoliami,
z centrum świata. Ich siła rażenia jest potężna. W tym projekcie wraz z artystami chcielibyśmy zająć się mikrorewolucjami, które podobnie jak mikrohistorie, nie są na językach
wszystkich, nie rozpisują się o nich podręczniki i światowe
media. A jednak są twórcze, szalone, wywrotowe” – opowiada o idei kuratorka, Agata Siwiak. W programie Generatora zaprezentowaliśmy kilka z nich: Teraz jest czas Mikołaja
Mikołajczyka, ULEpszanie Moniki Jakubiak, Kwestia romska.
Projekt z większością Joanny Warszy, Kraina ludzi szczęśliwych Antoniego Beksiaka i Klaudiusza Chrostowskiego.
Pokazywane na scenie otwartej Generatora spektakle
teatralne i taneczne, takie jak Czas nas uczy pogody Krzysztofa Materny, Teraz jest czas Mikołaja Mikołajczyka czy
...i my wszyscy. Odcinek 0 Justyny Sobczyk, to nie tylko projekty przełamujące stereotypowe spojrzenie na starość
i niepełnosprawność, ale również rozszerzające obiegowe
pojmowanie tego, kto może być twórcą i odbiorcą sztuki.

MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK
Teraz jest czas
fot. Marcin Oliva Soto

GENERATOR MALTA

„Malta Generator, stanęliście wyżej niż wysokość jakiegokolwiek zadania! Wracajcie!
Ze wzmożoną siłą i zasobami. A ci co nie byli,
niech dołączą do nas następnym razem
– bo naprawdę warto!”.
Justyna Pers (Facebook)

TEATR FUZJA,
Alicja
fot. Maciej Zakrzewski
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W generatorowym projekcie społecznym nie mogło zabraknąć przestrzeni spotkań, jaką zawsze tworzy kuchnia.
Zdrowe potrawy z lokalnych produktów serwowali codziennie na placu kucharze z Concordia Taste. Rezydentami
LOKAL: KUCHNI byli także blogerzy, laureaci konkursu dla
artystów gotujących organizowanego dzięki współpracy
z portalem Durszlak.pl. Na rezydencje przyjechali: Alicja
Świtaj (Bazylia czy Wanilia), Joanna Genderka (Domowe
Frykasy), Nina Gliszczyńska (Gotuj sam!), Marta Dymek (Jadłonomia), Marek Rejmer (Markowe wypieki), Monika Ajchel-Płusa (Moje kulinarne rozterki), Joanna Kozłowska (Na
cztery widelce), Monika Gacioch (Nie chwal się jedzeniem),
Maja Sienkiewicz-Certowicz i Julia Ambroziewicz (No pięknie!), Anna Urbańska (Teatr gotowania).

Śniadanie
w Generatorze Malta
fot. Marcin Oliva Soto
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STOWARZYSZENIE
MISIĘTUPODOBA, CIUCHY
I CIACHA, Duży stół
fot. Marcin Oliva Soto

PROGRAM

129

PROGRAM

GENERATOR MALTA

Ostatnim z projektów, który zrealizowaliśmy w ramach
Generatora była akcja PARK(ING) DAY. Odbywa się ona
co roku w trzeci piątek września, kiedy mieszkańcy miast
na całym świecie przekształcają pojedyncze miejsce parkingowe w przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Przynoszą
leżaki, rozkładają trawę i spędzają wspólnie czas. My przygotowania rozpoczęliśmy już w maju, wraz z ogłoszeniem
Konkursu Architektonicznego Park(ing) Day, którego celem
było wybranie najciekawszej koncepcji zagospodarowania
jednego z miejsc parkingowych na placu Kolegiackim
w Poznaniu. Wygrał projekt Kasi Zaręby – młodej dizajnerki
aktualnie mieszkającej w Eindhoven. Stół piknikowy jej autorstwa, który stanął w wyznaczonym miejscu 23 września,
wielkością dorównał samochodowi osobowemu, a jego
blat pokryły trawa, świeże zioła i przygotowane przez pracowników Fundacji Malta przekąski. Dzięki temu zachęcał
przechodniów do zatrzymania się, rozmowy i wspólnego
posiłku. To ważne zwłaszcza w przypadku placu Kolegiackiego, który jest ciekawą przestrzenią, lecz mało przyjazną
mieszkańcom – pozbawiony ławek, zapełniony parkującymi samochodami. Do akcji przyłączyła się stacjonująca w
sąsiedztwie kawiarnia Republika Róż. Był to pierwszy Park(ing) Day przeprowadzony w Poznaniu.

Park(ing) Day
fot. Maciej Zakrzewski
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Park(ing) Day
fot. Maciej Zakrzewski
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SILENT MALTA
W tym roku już po raz trzeci Malta Festival Poznań, wraz
z PROGRAMEM TRZECIM POLSKIEGO RADIA, przygotował nietypowy projekt umożliwiający odbiór muzyki oraz
słuchowisk radiowych w miejscach publicznych, za pośrednictwem słuchawek bezprzewodowych. W centrum
festiwalowym na placu Wolności, na dwóch niezależnych
kanałach (literackim i muzycznym), maltańska publiczność
mogła usłyszeć powieści i słuchowiska wybrane przez Barbarę Marcinik oraz sety muzyczne zestawione przez Annę
Nowaczyk. Po raz pierwszy program Silent Malty został
zaprezentowany także w Koninie.
W programie literackim Silent Malty znalazły się SŁUCHOWISKA TEATRU POLSKIEGO RADIA w realizacji dźwiękowej wielokrotnego laureata Prix Italia oraz Festiwalu Dwa
Teatry w Sopocie – Andrzeja Brzoski (Początek sezonu, Salto, Schizofrenia, Z głębokości wód, Andy) oraz współczesna
gra z konwencją westernu, czyli zrealizowani przez Barbarę
Marcinik Bracia Sisters Patricka de Witta.

Wydarzeniem tegorocznej Silent Malty była premierowa
odsłona poznańskiej wersji MIEJSKIEJ OPOWIEŚCI
ODCINKOWEJ, która została przygotowana jako wspólna
inicjatywa Malta Festival Poznań, Nowego Teatru w Warszawie i Programu Trzeciego Polskiego Radia. MPO
to forma zabawy literackiej, w której każdy odcinek powieści pisany jest przez innego autora w oparciu o odcinek
poprzedni i temat wiodący. Specjalnie dla „Malty” kolejne
pięć odcinków powieści skupionej na temacie człowieka-maszyny przygotowali zarówno pisarze (Sylwia Chutnik
i Bartosz Żurawiecki), jaki i dramaturdzy (Tomasz Man, Małgorzata Sikorska-Miszczuk i Krzysztof Bizio). Słuchowisko
wyreżyserowała Barbara Marcinik, muzykę skomponował
Paweł Mykietyn, a głosów użyczyli aktorzy Nowego Teatru
– Magdalena Popławska i Andrzej Chyra. MPO była także
transmitowana na antenie Trójki.

SILENT MALTA
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audycja PROGRAMU
TRZECIEGO POLSKIEGO
RADIA z placu Wolności
fot. Marcin Oliva Soto
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PROGRAM DLA DZIECI
Z myślą o kształceniu kolejnych pokoleń miłośników teatru
Malta Festival Poznań już po raz czwarty podjął współpracę
z CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU, które przygotowało specjalny program dla najmłodszych widzów.
SZTUKA SZUKA MALUCHA to jedyny w Polsce międzynarodowy program sztuki dla dzieci od 0 do 6 lat. W tym
roku, w ciągu sześciu festiwalowych dni najmłodsi widzowie mieli okazję uczestniczyć w ponad 15 spektaklach zespołów z Polski (Wrocławski Teatr Lalek, Centrum Sztuki
Dziecka, Teatr Poddańczy, Teatr Atofri) oraz z zagranicy
(La Baracca Tesoni Ragazzi z Włoch, Alfredo Zinola & Felipe González z Niemiec). Specjalnie dla dziecięcej widowni
„Malty” powstał też spektakl Chodź na słówko w reżyserii Jerzego Moszkowicza. Tegoroczny program teatralny
wzbogacony został o instalacje dźwiękowe i plastyczne
oraz szereg warsztatów dla dzieci i rodziców, zrealizowanych przez Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren,
Centrum Sztuki Dziecka, Panią Smykałkę, Ambientówkę
czy Teatr Atofri.

AMBIENTÓWKA,
Rączki malują
fot. Dominika Pałecka
Zakład Kreatywny
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KLUBOKAWIARNIA
GŁOŚNA
Wieczorynka na żywo
fot. Marcin Oliva Soto
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Ciekawy i różnorodny program dla dzieci był także realizowany w ramach Generatora Malta. Miesięczny program
warsztatów rozwijających wyobraźnię przestrzenną
i kreatywność dzieci – „Miasto przyjazne dziecku” – został
przygotowany przez CONCORDIA DESIGN, które organizowało też „Rodzinne niedziele”, czyli spotkania będące
kopalnią pomysłów na twórcze i aktywne spędzanie czasu
z dzieckiem. Rozwój wrażliwości na estetykę otoczenia
był celem warsztatów architektonicznych zatytułowanych
„Struktury z tektury” poznańskiego oddziału SARP, a także
wspomnianego wcześniej projektu Digi-Dizajn, autorstwa
młodych teatrologów i socjologów Joannę Pańczak, Waldka Rapiora i Małgorzatę Wdowik. Natomiast GRZEGORZ
ŁAPANOWSKI, kucharz i dziennikarz kulinarny, a także autor projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży Szkoła na
widelcu, poprowadził warsztaty edukacyjno-kulinarne dla
dzieci w wieku 3–11 lat, podczas których, w czasie zabaw
angażujących wszystkie zmysły, dzieci zapoznawały się
z tematyką zdrowego odżywiania. W każdą niedzielę dzieci
mogły też obejrzeć Wieczorynkę na żywo, którą przygotowała dla nich KLUBOKAWIARNIA GŁOŚNA.
GRZEGORZ ŁAPANOWSKI
Szkoła na widelcu
fot. Maciej Zakrzewski
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HOUSE ON FIRE
House on Fire (HoF) to pięcioletni projekt współpracy pomiędzy dziesięcioma europejskimi teatrami oraz festiwalami. Głównym celem House on Fire jest wspieranie artystów, którzy poprzez swoją sztukę zabierają głos
w publicznej debacie na temat aktualnych problemów społecznych, kulturalnych i ekonomicznych, nurtujących europejskie społeczności. Zasięg geograficzny partnerów sieci
– od dalekiej północy po odległe południe oraz ze wschodu
na zachód – gwarantuje różnorodność uwarunkowań historycznych i kulturowych, a co za tym idzie również punktów widzenia. W ramach sieci stworzonej przez członków
HoF powstanie 50 międzynarodowych realizacji, a każda
z nich zostanie zaprezentowana przez kilku współorganizatorów, dając łącznie ponad 350 przedstawień. Ogromną
siłą House on Fire jest zapewnienie współprodukowanym
wydarzeniom mobilności. W programie Malta Festival Poznań 2013 znalazły się dwie koprodukcje House on Fire:
The Pyre w reżyserii jednej z najciekawszych młodych reżyserek w teatrze europejskim – Gisèle Vienne oraz wielokrotnie nagradzana Nora belgijskiego kolektywu teatral-

nego TG Stan. Zaprezentowany też został spektakl Built to
Last w reżyserii legendy tańca współczesnego – Meg Stuart i zespołu Damaged Goods. Ponadto w czasie festiwalu
odbyło się cykliczne zebranie członków sieci. Mieli oni
okazję poznać z bliska festiwal oraz spotkać się z polskimi
artystami, którzy zostali zaproszeni do pracy nad nowymi
projektami w ramach HoF.
W skład grupy wchodzą: EGEAC, E.E.M. – Empresa de
Gestao de Equipamentos e Animacao Cultural (Portugalia),
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater – Teatergarasjen
(Norwegia), Koproduktionshaus Wien GmbH (Austria),
Stichting Gasthuis Frascati (Foundation Gasthuis Frascati,
Holandia), Stichting Gasthuis Frascati (Wielka Brytania),
Théâtre Garonne (Francja), Vzw Kaaitheater (Belgia), Divadlo Archa o.p.s. (Czechy), Hebbel-Theater Berlin GmbH
(Niemcy), Malta Festival Poznań (Polska).
House on Fire uzyskał pięcioletnie dofinansowanie UNII
EUROPEJSKIEJ w ramach PROGRAMU KULTURA.

HOUSE ON FIRE

GISÈLE VIENNE
The Pyre
fot. Maciej Zakrzewski
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WYDAWNICTWA
Od 2010 roku Fundacja Malta poszerza swoje pole działalności i jest aktywna także jako wydawca i współwydawca
książek przybliżających szerokiemu gronu odbiorców istotne zjawiska społeczne, a także uzupełniających istotne luki
w wiedzy o współczesnym teatrze europejskim i jego twórcach. W ramach wieloletniej współpracy z wydawnictwem
Ha!art opublikowaliśmy książki o wybitnych artystach,
których dzieła prezentowane były podczas festiwalu: Janie
Fabrze (Luk Van Den Dries Corpus Jan Fabre), Christophie
Schlingensiefie (Tara Forrest i Anna Teresa Scheer
Christoph Schlingensief: sztuka bez granic), grupie Rimini
Protokoll (Myriam Dreysee i Florian Malzacher Rimini
Protokoll. Na tropie codzienności). W tym roku dołączyła
do nich publikacja młodej polskiej badaczki DOROTY

SEMENOWICZ, poświęcona teatrowi Romea Castellucciego – kuratora Malta Festival Poznań 2013 oraz jego grupie
Socìetas Raffaello Sanzio To nie jest obraz. Fundacja Malta
inicjuje także projekty wydawnicze rozszerzające refleksję
towarzyszącą festiwalowi. W tym roku ukazała się książka
Polska & Azja. Od Rzeczpospolitej Szlacheckiej do Nangar
Khel. Przewodnik interdyscyplinarny pod redakcją MAXA
CEGIELSKIEGO. Rozwija ona wątki podjęte w czasie
FORUM „Azja.doc” zorganizowanego podczas Malta Festival Poznań 2012 i podsumowuje Idiom: Akcje Azjatyckie
/ Asian Investments. W ubiegłych latach ukazały się publikacje odnoszące się do wcześniejszych Idiomów: Polityka
wyobraźni. Scena flamandzka (2011) i Granice wykluczenia.
Między estetyką a etyką (2012).
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W WYDAWNICTWIE FUNDACJI MALTA
UKAZAŁY SIĘ:

2010
Luk Van den Dries, Corpus Jan Fabre
Energetyczne nakłucie. 20 lat Festiwalu Malta,
pod red. Marcina Maćkiewicza
2011
Christoph Schlingensief. Sztuka bez granic,
pod red. Tary Forrest i Anny Teresy Scheer
Polityka wyobraźni. Scena flamandzka,
pod red. Doroty Semenowicz i Katarzyny Tórz
2012
Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat, polityka,
pod red. Anny Róży Burzyńskiej i Waldemara Rapiora
Rimini Protokoll. Na tropie codzienności,
pod red. Miriam Dreysse i Floriana Malzachera

Miłobędzka / Zimpel, Tyle tego Ty
Lech Raczak, Plac Wolności i inne scenariusze teatralne
1982-2010
Granice wykluczenia. Między estetyką a etyką,
pod red. Doroty Semenowicz i Katarzyny Tórz
2013
Dorota Semenowicz, To nie jest obraz. Romeo Castellucci
i Societas Raffaello Sanzio
Polska & Azja. Od Rzeczpospolitej Szlacheckiej
do Nangar Khel. Przewodnik interdyscyplinarny,
pod red. Maxa Cegielskiego
Nie widzę piękna w świecie bez człowieka. O teatrze Jana
Lauwersa i Needcompany, pod red. Christel Stalpaert,
Frederika Le Roya, Sigrid Bousset
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Wydawnictwa
Fundacji Malta
fot. Marcin Oliva Soto
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KOMUNIKACJA
I PROMOCJA
Malta Festival Poznań to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Głównym walorem przyciągającym publiczność jest unikalna oferta programowa, dzięki
której uczestnicy festiwalu mają możliwość zetknięcia się
zarówno z twórczością wybitnych, uznanych artystów, jak
i odkrycia młodych, nieznanych szerzej talentów. Ważnym
czynnikiem jest również atmosfera festiwalu. Dzięki Malta
Festival Poznań nasze miasto staje się miejscem spotkań,
wymiany doświadczeń i informacji, ważnym punktem na
kulturalnej mapie Polski i Europy. To, że współpracę z Malta
Festival Poznań podejmują najbardziej znaczący artyści (jak
choćby Romeo Castellucci, uhonorowany w tym roku na
Biennale w Wenecji Złotym Lwem za całokształt twórczości teatralnej) i festiwale (Festival d’Avignon, Wiener
Festwochen czy brukselski KunstenFestivalDesArts), z którymi „Malta” współprodukuje pokazywane na całym świecie spektakle, świadczy o randze tej imprezy.

W uznaniu zasług w promowaniu kultury, a także miasta i regionu, Malta Festival Poznań w 2006 roku otrzymał certyfikat
„Najlepszy Produkt Turystyczny” przyznawany przez Polską
Organizację Turystyczną, a w 2013 roku został nominowany
do Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej.
Strategia komunikacyjna i promocyjna festiwalu jest starannie dopasowywana do poszczególnych grup odbiorców.
Komunikacja z publicznością odbywa się za pośrednictwem
odpowiednio dobranych mediów tradycyjnych, mediów
społecznościowych, wyrazistej i wyróżniającej się kampanii w przestrzeni zewnętrznej oraz działań ambientowych
i poprzedzających festiwal akcji artystycznych. Miarą efektywności podejmowanych przez Malta Festival Poznań
działań promocyjnych i komunikacyjnych jest zarówno
obecność festiwalu w mediach, jak i frekwencja – bilety na
wszystkie festiwalowe wydarzenia zostały wyprzedane,
a spektakle / koncerty / pokazy filmowe, na które wstęp
był wolny, odbywały się przy komplecie publiczności.

KOMUNIKACJA I PROMOCJA

„Czy można sobie wyobrazić Cannes bez festiwalu filmowego albo Poznań bez Festiwalu Malta? Znane wydarzenia wpisują się
w tożsamość miejsc niczym zabytki, stając
się ich znakiem rozpoznawczym. Wywołują
pozytywne skojarzenia, ściągają turystów
i napędzają lokalny biznes”.
ANNA GOGACZ („Brief”),
19.06.2013

Maltański drogowskaz
w systemie komunikacji
miejskiej
fot. Maciej Zakrzewski
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MEDIA
Działania komunikacyjne rozpoczęły się już 29 października
2012 roku konferencją prasową w Poznaniu, podczas której
ogłosiliśmy tytuł Idiomu: „oh man, oh machine / człowiek-maszyna” oraz przedstawiliśmy kuratora – Romea Castellucciego. Miesiąc później ogłosiliśmy pierwszą gwiazdę
muzyczną festiwalu – zespół Kraftwerk. Przed i w trakcie
festiwalu odbyło się jeszcze kilka spotkań organizatorów
z przedstawicielami mediów. Ponadto komunikacja odbywała się za pośrednictwem indywidualnych kontaktów
oraz komunikatów prasowych rozsyłanych do dziennikarzy.
Informacje o festiwalu ponownie były obecne w najważniejszych ogólnopolskich i regionalnych mediach.
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Telewizja: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Kultura, TVN, TVN24, Polsat News oraz poznańskie: TVP Poznań i WTK
Radio: Program 3, Program 1, Program 2, Program 4 Polskiego
Radia i ośrodki w Poznaniu, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie
i Gdańsku oraz ogólnopolskie stacje komercyjne, takie jak:
Radio TOK FM, RMF FM, Radio ZET, Radio ESKA, Radio ESKA
ROCK, Planeta FM, RMF MAXXX, Radio KOLOR, Chilli ZET, Radio ZET Gold, Radio Złote Przeboje, Radio PiN, Radio BLUE FM
Radio WAWA
Dzienniki: „Gazeta Wyborcza”, „Polska The Times”, „Głos Wielkopolski”, „Rzeczpospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, „Fakt”,
„Metro”
Największe serwisy internetowe: Onet.pl, Interia.pl, Wp.pl,
Gazeta.pl, Wiadomosci24.pl
Tygodniki: „Polityka”, „Przekrój”, „Wprost”, „Newsweek”,
„Do Rzeczy”, „Sieci”
Miesięczniki: „K Mag”, „Harper’s Bazaar Polska”, „Twój Styl”,
„Zwierciadło”, „Elle”, „Magazyn Sukces”, „Focus”, „Forbes”,
„Logo”, „Shape”, „Wysokie Obcasy Extra”
Media turystyczne: „Voyage”, „Podróże”, „Witaj w Podróży”,
Podróże.pl
Media kulturalne: „Teatr”, „Didaskalia”, „Teraz Rock”, Dwutygodnik.com, Culture.pl, kulturaonline.pl, O.pl, e-teatr.pl, Dziennik
Opinii, a także na licznych portalach muzycznych
Media lokalne: „IKS”, NaszeMiasto.pl, Codziennypoznan.pl,
kulturapoznan.pl, Epoznan.pl, mmpoznan.pl
Media marketingowe: „Brief”, „Nowy Marketing”, „Press”
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W stosunku do ubiegłego roku odnotowaliśmy 117%
wzrost (z 2110 doniesień w 2012 roku do 4586 w 2013
roku). Na festiwal zostało akredytowanych ponad 200
dziennikarzy i fotoreporterów z całej Polski. Wyjątkowo
silna była też obecność różnego rodzaju mediów zagranicznych – Malta Festival Poznań 2013 relacjonowało aż
30 dziennikarzy z 16 krajów Europy, Ameryki i Azji, m.in.
z hiszpańskich dzienników „ABC” i „El Mundo”, francusko-niemieckiej telewizji ARTE, francuskiego radia France
Culture, duńskiego dziennika „Politiken”, belgijskiego tygodnika „Knack Focus”, rumuńskiego dziennika „Adevărul”
czy węgierskiego tygodnika „Magyar Narancs”.
Wizyty zagranicznych dziennikarzy na festiwalu wsparli:
Instytut Adama Mickiewicza oraz Instytuty Polskie (szczególnie w Londynie, Tel Awiwie, Madrycie, Sofii, Paryżu, Budapeszcie, Pradze, Brukseli, Bukareszcie) a także Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej, Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej w Kopenhadze i Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Berlinie.
1 / MICHAŁ MERCZYŃSKI
i KATARZYNA BOROWIECKA
2 / JOLA STARZAK
fot. Marcin Oliva Soto
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IDENTYFIKACJA WIZUALNA
Silną stroną działań promocyjnych i komunikacyjnych jest
ich innowacyjność i kreatywność, a także duża dbałość
o estetykę i spójność przekazu. Pod koniec 2012 roku podjęliśmy współpracę z wywodzącą się z Poznania, ale działającą obecnie w Warszawie, agencją HUNCWOT (zdobywcą
m.in. złotej nagrody w konkursie European Design Awards
2012). Zaowocowało to kompleksową zmianą komunikacji
wizualnej – począwszy od logotypu festiwalu i fundacji,
poprzez motyw przewodni kampanii promocyjnej, aż po
nową stronę internetową i szatę graficzną wydawnictw festiwalowych. Nowa identyfikacja jest czysta, pozbawiona
zbędnych ozdobników i wyrafinowana w swojej prostocie.
Motyw przewodni nawiązywał do tematyki Idiomu i przedstawiał wygenerowane komputerowo wzory.

Plakat Malta Festival
Poznań na placu Wolności
fot. Marcin Oliva Soto
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STRONA WWW I DZIAŁANIA
W INTERNECIE
W tym roku wyjątkowo ważnym elementem w kontakcie
z publicznością była komunikacja internetowa. Specjalnie
dla maltańskiej publiczności zaprojektowaliśmy NOWĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ. Strona została zbudowana
w nowoczesnym systemie, który umożliwia dostosowanie
jej do różnorodnych urządzeń elektronicznych, także mobilnych, dzięki czemu w trakcie festiwalu tysiące widzów
mogło planować kolejne wydarzenia, używając telefonów
komórkowych czy tabletów. Nowy serwis jest interaktywny, dynamiczny, w pełni dwujęzyczny, kompatybilny z 99%
przeglądarek dostępnych na rynku. Codziennie wzbogacany
o zdjęcia, zapowiedzi i relacje filmowe oraz recenzje prasowe serwis zebrał w ciągu ostatniego roku ponad 270 000
odwiedzin i blisko 160 000 unikalnych użytkowników.
Szczególnym projektem była aplikacja internetowa BIT
MACHINE, która zgodnie z ideą Idiomu: oh man, oh machine/ człowiek-maszyna, pozwalała na twórczą współpracę
człowieka i maszyny. Za pomocą specjalnie przygotowane-

go mechanizmu użytkownik mógł zaprojektować własną
animację. Wszystkie wzory zaprojektowane do 17 czerwca
znalazły się na okładkach maltańskich katalogów, dzięki
czemu każda okładka była unikatowa
i podpisana nazwiskiem lub pseudonimem autora. Z wybranych animacji powstał klip, który prezentowaliśmy podczas
silent disco w klubie festiwalowym na placu Wolności. Kilka osób, których animacje zdobyły największą liczbę głosów, wygrało bilety na koncert zespołu Kraftwerk.
Dzięki portalom społecznościowym typu FACEBOOK,
YOUTUBE czy VIMEO mogliśmy szybko informować i wymieniać opinie z kilkudziesięcioma tysiącami wielbicieli festiwalu.
Do śledzenia naszych profili zachęcały m.in. konkursy biletowe czy niestandardowe materiały wizualne w formie haseł
i wiralowych filmików związanych z Idiomem oraz programem
festiwalu, publikowane na portalach Facebook i YouTube. Profil Malta Festival Poznań na Facebooku zgromadził ponad
17 500 fanów, a filmy maltańskie na YouTube miały w ciągu minionego roku ponad 120 000 odsłon.
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PROMOCJA NA NOŚNIKACH
ZEWNĘTRZNYCH
Promocja festiwalu w przestrzeni zewnętrznej obejmowała zarówno standardowe nośniki typu citylight, cityscroll,
słupy ogłoszeniowe w kilku największych miastach Polski
oraz siatki wielkoformatowe, jak również wykorzystywane w tym roku po raz pierwszy DROGOWSKAZY systemu
informacji miejskiej w Poznaniu. Na 43 słupach zlokalizowanych w centrum miasta, kierujących do najważniejszych
poznańskich zabytków, znalazły się tabliczki informujące
o maltańskim centrum festiwalowym umiejscowionym na
placu Wolności. Malta jako pierwsza z poznańskich imprez
kulturalnych wykorzystała ten niestandardowy sposób
promocji. System bardzo się spodobał, a zdjęcia naszych
strzałek znalazły się na stronach internetowych w tak odległych miejscach jak Turcja.

PLAKATY promujące festiwal poza słupami ogłoszeniowymi zostały również rozwieszone w poznańskich centrach
informacji miejskiej, akademikach, klubokawiarniach,
kinach, księgarniach i bibliotekach.
Ważną część promocji stanowiła produkcja koszulek
oraz toreb festiwalowych. Maltańskie KOSZULKI
wyprodukowane w pięciu kolorach (odrębny kolor dla każdej z dziedzin sztuki) były przygotowane dla wszystkich
uczestników festiwalu, od najmłodszych, sześciomiesięcznych dzieci, po widzów dorosłych. EKOLOGICZNE TORBY,
podobnie jak w latach ubiegłych, zostały uszyte z banerów,
które promowały poprzednią edycję Malty. Specjalnie dla
Malty przygotowała je Ewa Mróz, projektantka związana
z poznańskim Uniwersytetem Artystycznym.

PROMOCJA NA NOŚNIKACH ZEWNĘTRZNYCH

Maltański drogowskaz
w systemie informacji
miejskiej.
Koszulki Malta Festival
Poznań 2013
fot. Maciej Zakrzewski
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SPONSORZY I PARTNERZY

Malta Festival Poznań finansowany jest z wielu źródeł i
stanowi przykład efektywnej współpracy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz aktywnego pozyskiwania różnego rodzaju środków i grantów – zarówno krajowych, jak i
zagranicznych. Najważniejszymi instytucjonalnymi partnerami finansowymi festiwalu są: MIASTO POZNAŃ, MKIDN
i SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.
Uzyskaliśmy też wsparcie z NARODOWEGO CENTRUM
KULTURY. W 2013 roku sponsorami strategicznymi były
firmy AQUANET i PZU, a sponsorem firma GAZ-SYSTEM.
Otrzymaliśmy również szereg dofinansowań celowych
od takich instytucji, jak m.in. Instytut Adama Mickiewicza,
Rząd Flandrii, Instytut Włoski, Instytut Francuski, Instytut
Książki, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Prohelvetia, Austriackie Forum Kultury. Ogromne znaczenie ma też współpraca z partnerami takimi jak: Estrada Poznańska, Stary
Browar, Art Stations Foundation, Centrum Kultury Zamek,

Centrum Sztuki Dziecka, School of Form, Wyższa Szkoła
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa czy Concordia
Design. Po raz kolejny festiwalową publiczność przebadali
ankieterzy z Instytutu Socjologii UAM.
Duże znaczenie w promocji festiwalu odgrywa również
współpraca z PATRONAMI MEDIALNYMI: radiową Trójką,
TVP2 i TVP Poznań, „Polityką”, „Gazetą Wyborczą”, Gazeta.
pl, AMS, Empikiem oraz ważnymi pismami branżowymi
– „Didaskaliami” i „Teatrem”. W tym roku do tego grona dołączył magazyn „K Mag”.
Staramy się, aby współpraca z naszymi sponsorami i partnerami nie ograniczała się jedynie do wymiany świadczeń,
ale obejmowała również tworzenie wspólnych projektów.
Takie działania przyczyniają się do silniejszej asocjacji wizerunkowej i są obopólnie korzystne.

PUBLICZNOŚĆ
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MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2013
Od 2009 roku ważnym działaniem towarzyszącym festiwalowi jest badanie maltańskiej publiczności, realizowane przez pracowników i studentów Instytutu Socjologii
UAM. Pozwala nam ono zdobyć wiedzę o tych, dla których
tworzymy festiwal. Ich opinie i preferencje związane z programem artystycznym, formami komunikacji, kwestiami
organizacyjnymi czy innowacjami, które wprowadzamy,
są istotne dla rozwoju imprezy. W ramach badań zostało
przeprowadzonych 965 wywiadów kwestionariuszowych
oraz 24 wywiady pogłębione w dwóch grupach: osób systematycznie uczestniczących w Malta Festival Poznań
i osób, które biorą w nim udział okazjonalnie lub wcale.
Z raportu badawczego wynika, że najliczniejszą grupę
uczestników festiwalu stanowią poznaniacy (68%), choć
pozostali goście przybyli do nas aż z 13 województw oraz
spoza Polski. Nasza publiczność jest relatywnie młoda,

ponad 33% osób plasuje się między 20 a 24 rokiem życia.
Jednak w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się grupa
widzów powyżej 40 roku życia (do 11%). „Malta” przyciąga
różnorodną pod względem wykształcenia grupę odbiorców; co ciekawe, prawie połowa z nich to studenci bądź
absolwenci kierunków technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych i medycznych.
Bardzo nas cieszy, że ponad 63% badanych powróciło
tego roku na „Maltę”, w tym 26% brało udział w więcej
niż czterech edycjach. Rzadko zdarzało się, że publiczność
uczestniczyła tylko w jednym, dwóch wydarzeniach. Zdecydowana większość (58,5%) wybierała ich ponad 4, a dla
prawie 15% wartych zobaczenia było ponad 10 pozycji
w programie. Respondenci wywiadów pogłębionych uzasadniali to wielością prezentowanych form.

PUBLICZNOŚĆ

„Festiwal to nie tylko teatr i spektakle, to
jest też taniec, wystawy, na które też z chęcią chodzę”.
„Najbardziej podobają mi się koncerty, ale
lubię uczestniczyć od czasu do czasu w wielu
formach, teatr i taniec też są dla mnie ciekawym sposobem na spędzenie czasu”.
wybrane wypowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych

ANNA NOWAK
Flux
fot. Marcin Oliva Soto
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Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem był koncert zespołu Kraftwerk, ale dużą popularnością cieszyły się też spektakle wybitnych artystów sztuk performatywnych: Romea
Castellucciego i Societas Raffaello Sanzio oraz belgijskiej
grupy Needcompany.
Najczęściej komunikaty o „Malcie” docierały do odbiorców
przez Internet. Wysoko została oceniona zarówno estetyka, jak i treść nowej strony internetowej festiwalu oraz
działania na Facebooku. Co dla nas bardzo cenne, informacją o festiwalu publiczność dzieliła się ze znajomymi i rodziną – dla ponad 40% osób było to jedno z ważnych źródeł
wiedzy. Zdecydowana większość traktowała też festiwal
jako możliwość spotkania z bliskimi, formę wspólnego spędzenia czasu. Indywidualnie w wydarzeniach uczestniczyło
zaledwie 15% osób.
Pod względem programowym oczekiwania widzów w wysokim
stopniu zaspokoiły: liczba prezentowanych wydarzeń, atmosfera festiwalu oraz poziom artystyczny. Bardzo pozytywnie
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zostały też ocenione korzyści, jakie Malta Festival Poznań może
przynieść Poznaniowi oraz dogodny dojazd do przestrzeni festiwalowych. Prawie 80% osób zostawiło samochody w domach,
wybierając komunikację miejską, pieszą lub rowerową.
Niezwykle ważna dla nas zmiana – przeniesienie klubu festiwalowego ze Starego Rynku na plac Wolności – również
spotkała się z dużym entuzjazmem badanych. W trakcie
wywiadów jakościowych zgodnie podkreślali, że podoba
im się duża różnorodność proponowanych wydarzeń i atmosfera tego miejsca. Według nich zmiana ta spowodowała, że „Malta” wróciła na ulice Poznania i łatwo można było
odczuć w mieście klimat tak dużej imprezy.
Większość gości przychodziła na plac Wolności na konkretne, wybrane wcześniej wydarzenia artystyczne
i warsztaty, część chciała zaspokoić ciekawość związaną
z nowym zagospodarowaniem największego placu w mieście, przypadkowych przechodniów przyciągnęła przyjazna
atmosfera panująca w centrum festiwalowym.

PUBLICZNOŚĆ

„Na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona, bo to jednak wielki, brzydki plac.
Ale faktycznie, udało im się bardzo fajnie go
zagospodarować.
„Bardzo się podoba, bardzo! (...) Uważam, że
każdy może odnaleźć tu swoje miejsce. Są
i miejsca dla dzieci, są ogródki, można sobie
poleżeć, można coś zjeść, można przyjść na
fajny koncert, jogę, cały dzień jest zajęty”.
„Rewelacyjny pomysł, łatwo znaleźć, duży
potencjał samego placu. Super też jest rozwiązany problem z ciszą nocną – silent
disco. Pozwala się ludziom bawić, ale nie
przekraczając decybeli”.
„Klub festiwalowy (...) funkcjonujący od rana
do rana na placu Wolności – ciężko nie trafić
do niego i nie wpaść w wir festiwalu”.
wybrane wypowiedzi z wywiadów kwestionariuszowych
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Już po raz drugi badania publiczności Malta Festival Poznań
stały się częścią większego projektu badawczego. Tym razem wspólnie z pracownikami Instytutu Socjologii i Katedrą
Dramatu, Teatru i Widowisk UAM sprawdzaliśmy, czym dla
młodych ludzi jest teatr, jakie są ich wyobrażenia na jego
temat, jakie bariery utrudniają relację z teatrem, jaki wpływ
mają na nią określone treści, formy i konteksty oraz w jakiej
mierze owe wyobrażenia i bariery przekładają się na ofertę teatralną i politykę kulturalną w Wielkopolsce? Projekt
„MŁODZI I TEATR: szanse i bariery na przykładzie Wielkopolski” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Obserwatorium Kultury. Badanie zostało przeprowadzone
w Poznaniu podczas Malta Festival Poznań 2013, ale też
w mniejszych ośrodkach kulturalnych w Wielkopolsce:
Kaliszu, Koninie, Pile, Wągrowcu, Koźminie i Gnieźnie. Jego
rezultaty będzie można już wkrótce zobaczyć na interaktywnej stronie internetowej www.mlodzi-teatr.pl.

SILENT DISCO
fot. Marcin Oliva Soto
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BUDŻET

BUDŻET
MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2013
kwota: 7,6 mln złotych
źródło

% z całości budżetu

dotacje i współorganizacja
przychody od sponsorów oraz z działalności gosp.
wpływy zagraniczne
przychody ze sprzedaży biletów
środki własne

39 %
27 %
3%
25 %
6%
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9 28 06 2014

IDIOM:

AMERYKA ŁACIŃSKA
MESTIZOS MIESZAŃCY
kurator: Rodrigo Garcia

Teatr Muzyka Taniec Film Sztuki wizualne
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„Wydaje mi się, że ten festiwal jest jednym
z najważniejszych festiwali na świecie. Niektóre festiwale zajmują się tylko jednym
aspektem kultury. Tutaj widać wszystko,
dużo głębszy interes w tym, aby zrozumieć
sprawy, które nie są tylko i wyłącznie materialne, w których opowiadamy się za pokojowym, braterskim współżyciem. To jest dla
mnie ogromne zaskoczenie. Czułem się tu
bardzo szczęśliwy. Sądzę, że kontynuacja
jest absolutnie potrzebna”.
DINO SALUZZI

DINO SALUZZI
fot. Maciej Zakrzewski
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Szósta edycja Nostalgia Festival Poznań obyła się w dniach
12, 17–19 października 2013 roku w Poznaniu. Nostalgia
jest festiwalem muzycznej pamięci, który co roku zabiera nas w refleksyjną podróż do różnych zakątków świata.
Podczas poprzednich edycji zapoznaliśmy polską publiczność z premierowymi wykonaniami współczesnej muzyki
kameralnej, pochodzącej między innymi z Estonii, Ukrainy
czy Armenii.
W tym roku festiwal został poświęcony wybitnej osobowości ANDRIEJA TARKOWSKIEGO oraz twórczości artystycznej inspirowanej jego dziełami. Na dorobek tego wybitnego reżysera spojrzeliśmy w sposób szczególny, czyli przez
zwierciadło muzyczne. Wróciliśmy w ten sposób do źródeł,
to bowiem filmowa Nostalgia Tarkowskiego, która w tym
roku obchodzi trzydziestolecie premiery, była inspiracją dla
nazwy festiwalu.
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Znaczący wpływ na powstanie oraz obecny kształt Nostalgia
Festival Poznań ma także stała współpraca z wydawnictwem
ECM oraz jego założycielem MANFREDEM EICHEREM. Tak
było także w tym roku, o czym świadczy wizyta dyrektora
wytwórni w Poznaniu oraz specjalny blok programowy poświęcony muzykom nagrywającym dla ECM.
Podczas trwającego cztery dni festiwalu zaprezentowaliśmy zróżnicowany program, na który złożyły się trzy
koncerty, dziesięć projekcji filmowych, trzy spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz performatywna instalacja w przestrzeni miasta. Co ważne, wstęp na wszystkie wydarzenia
był bezpłatny, a publiczność wypełniła wszystkie przygotowane dla niej miejsca

PROGRAM

PROGRAM
Nostalgia Festival Poznań 2013 to cztery dni wyjątkowych
spotkań z dziełami muzycznymi i filmowymi oraz ich wybitnymi autorami, wykonawcami i producentami.

koncert „HOMMAGE
À ANDREI TARKOVSKY”
fot. Maciej Zakrzewski
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przed koncertem
DINO SALUZZI / ANJA
LECHNER / FELIX SALUZZI
fot. Maciej Zakrzewski
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SPOTKANIE Z MANFREDEM
EICHEREM ORAZ MUZYKAMI
Z ECM RECORDS
Korzystając z rzadkiej a niebagatelnej okazji bezpośredniego kontaktu z człowiekiem-legendą europejskiego przemysłu fonograficznego, festiwal rozpoczęliśmy od spotkania
z MANFREDEM EICHEREM oraz dziełami twórców skupionych wokół ECM Records. Podczas rozmowy prowadzonej
przez Jana Topolskiego mieliśmy okazję podyskutować
nie tylko o samej filozofii tworzenia i prezentacji muzyki,
która wymyka się szybkiej konsumpcji, ale także o twórczości Tarkowskiego i o samym festiwalu. Jak powiedział
nasz gość: „Tarkowski to jeden z twórców, którzy wywarli
największy wpływ na moją pracę. Jest prawdziwym poetą,
artystą wywodzącym się z innej rzeczywistości, będącej
czymś zupełnie nowym dla nas, a przynajmniej dla mnie,
kiedy zetknąłem się z nim po raz pierwszy w latach sześć-

dziesiątych”. Spotkaniu towarzyszył pokaz filmu poświęconego Manfredowi Eicherowi oraz pracy muzyków nagrywających w wytwórni ECM, o znamiennym tytule SOUNDS
AND SILENT. Jego reżyserzy – Norbert Wiedmer i Peter
Guyer – przez ponad pięć lat towarzyszyli w podróży
i w nagraniach założycielowi wydawnictwa oraz współpracującym z nim kompozytorom i instrumentalistom, dzięki
czemu ukazali proces twórczy, jakim są narodziny muzyki.

SPOTKANIE Z MANFREDEM EICHEREM ORAZ MUZYKAMI Z ECM RECORDS

„Zawsze lubiłem tutejszy nastrój, poczucie
tworzenia i ten intensywny odbiór muzyki
przez publiczność. Lubię te wibracje i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być,
szczególnie o tej porze roku, kiedy wszystko
staje się znów nieco melancholiczne. To jest
właśnie rodzaj atmosfery, którą lubię”.
MANFRED EICHER
założyciel i dyrektor ECM Records

spotkanie z MANFREDEM
EICHEREM
fot. Maciej Zakrzewski
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Tego samego wieczoru, 17 października, w surowych murach kościoła oo. Jezuitów usłyszeliśmy także pierwsze
w Polsce wykonanie utworów DINO SALUZZIEGO z albumu Navidad de los Andes, wydanego przez legendarną
monachijską wytwórnię. Ten światowej sławy argentyński
bandoneonista, wspólnie z doskonałą niemiecką wiolonczelistką ANJĄ LECHNER i swoim bratem, wirtuozem
klarnetu i saksofonu FELIXEM SALUZZIM, stworzył magnetyzujące połączenie nieokiełznanych rytmów tanga wygrywanych na „plebejskim” bandoneonie z wysublimowanymi
dźwiękami klasycznej wiolonczeli oraz jazzującymi partiami
klarnetu i saksofonu. Muzyka przekroczyła tu sztywne podziały, zachwycając poznańską publiczność bogactwem
ekspresji i autentycznością brzmienia.

koncert DINO SALUZZI /
ANJA LECHNER / FELIX
SALUZZI
fot. Maciej Zakrzewski
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„Duch Andów przebijał się w melodiach
w stylu El Condor Pasa, były też fragmenty
à la Piazzolla. Ale ogólnie było spokojnie
i łagodnie. Tak po ECM-owsku”.
Nostalgia to nie estetyka…
DOROTA SZWARCMAN
(szwarcman.blog.polityka.pl), 18.10.2013

koncert DINO SALUZZI /
ANJA LECHNER / FELIX
SALUZZI
fot. Maciej Zakrzewski
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SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ
ANDRIEJA TARKOWSKIEGO
Drugiego dnia festiwalu, 18 października, goszcząc ponownie w jezuickich murach, wkroczyliśmy w krąg muzycznych
podróży inspirowanych twórczością Tarkowskiego. Tego
wieczoru przedstawiliśmy utwory francuskiego kompozytora i pianisty FRANÇOIS COUTURIERA, również działającego na pograniczu stylów muzycznych: klasyki i jazzu. To
właśnie „nostalgia” okazała się słowem-kluczem spotkania
francuskiego muzyka z dziełami rosyjskiego wizjonera,
które zainspirowało go do stworzenia nieformalnej trylogii
poświęconej reżyserowi. Jej pierwszą odsłonę, Nostalghia
– Songs for Tarkovsky, zaprezentowaliśmy w 2008 roku. Kolejne dwie przedstawiliśmy w tym roku. W pierwszej części
koncertu usłyszeliśmy zatem solo fortepianowe Couturiera,
na które złożyły się utwory z płyty Un jour si blanc, w dru-

giej natomiast kompozycje z albumu TARKOVSKY QUARTET
w wykonaniu samego kompozytora i pozostałych członków
kwartetu: ANJI LECHNER (wiolonczela), JEANA-LOUISA
MATINIERA (akordeon) oraz JEANA-MARCA LARCHÉ
(saksofon sopranowy). Tego wieczoru staliśmy się świadkami niezwykłego muzycznego dialogu, w którym głosy fortepianu, wiolonczeli, akordeonu i saksofonu odpowiadając
sobie nawzajem, splotły się w nostalgiczną balladę.
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„Dla mnie – fana Tarkowskiego – Poznań
jest miastem-fetyszem z powodu festiwalu
Nostalgia. Uwielbiam słowo „nostalgia”
i uwielbiam ten film, więc to dla mnie
ogromna przyjemność przyjechać do Polski
na festiwal, który nazywa się Nostalgia”.
FRANÇOIS COUTURIER

koncert FRANÇOIS
COUTURIER & TARKOVSKY
QUARTET
fot. Maciej Zakrzewski

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ ANDRIEJA TARKOWSKIEGO

koncert FRANÇOIS
COUTURIER & TARKOVSKY
QUARTET
fot. Maciej Zakrzewski
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Koncertowi Tarkovsky Quartet towarzyszyło spotkanie
z artystami. Przyglądając się relacji między filmami Tarkowskiego a muzyką, zwykle analizuje się wpływ melodii na
odbiór obrazów. „Rozmowa przy instrumentach i obrazach”
prowadzona przez Antoniego Beksiaka odwróciła tę zależności. Skupiła się na tym, w jaki sposób kompozycje dla
oka, jakie tworzył Tarkowski, inspirują kompozycje dla ucha,
które mogliśmy usłyszeć tego wieczoru.
Finałowy koncert festiwalu, zagrany 19 października w kościele Farnym, był specjalnie przygotowaną dla poznańskiej
publiczności interpretacją doskonałego albumu HOMMAGE À ANDREI TARKOVSKY. Ponad sześćdziesięcioosobowy
zespół pod dyrekcją Adama Banaszaka, w skład którego
weszli muzycy ORKIESTRY KAMERALNEJ L’AUTUNNO,
członkowie POZNAŃSKIEGO CHÓRU KAMERALNEGO
oraz zaproszeni soliści, wykonał cztery utwory napisane
w hołdzie Tarkowskiemu. Podczas tego wieczoru usłyszeliśmy kompozycje wybitnych przedstawicieli europejskiego
modernizmu, takie jak: Face de la chaleur Beata Furrera,
bildlos / weglos Wolfganga Rihma, No hay caminos, hay
que caminar… Andrei Tarkovsky Luigiego Nono oraz Eight
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Hymns Stevana Kovacsa Tickmayera. Tu, ponownie, przełamane zostały schematy tradycyjnego koncertu – muzyka
dosłownie otoczyła publiczność, gdyż poszczególne sekcje
instrumentów i solistów były rozmieszczone w różnych
częściach kościoła, tworząc wyjątkowe efekty akustyczne.
Jako że głównym bohaterem festiwalu był jeden z najwybitniejszych twórców w historii kinematografii, nie mogło na
nim zabraknąć POKAZÓW FILMOWYCH. W ramach różnorodnego programu, na który złożyło się łącznie dziewięć
pozycji, zostały zaprezentowane zarówno filmy autorstwa
samego Tarkowskiego, jaki i dokumenty jemu poświęcone.
Andriej Tarkowski tworzył rodzaj intymnego kina autobiograficznego. Jego filmy diagnozują brak duchowego wymiaru
współczesnego świata oraz nieudolność człowieka w relacji
z błyskawicznie rozwijającą się techniką. Festiwalowa prezentacja tak wybitnych dzieł, jak Nostalgia, Stalker, Ofiarowanie
i Andriej Rublow ukazała artystyczny kunszt reżysera.

SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ ANDRIEJA TARKOWSKIEGO

„W swojej poetyce ograniczenia, zwalniania i kontemplacji Andriej Tarkowski okazał
się zaskakująco bliski wielu kompozytorom
i improwizatorom, o czym świadczy także
program tegorocznego Nostalgia Festival
Poznań”.
Tarkowski – muzyka. Rozważania
JAN TOPOLSKI
(katalog Nostalgia Festival Poznań)

koncert „Hommage
à Andrei Tarkovsky”
fot. Maciej Zakrzewski
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Nakręcona poza granicami Związku Radzieckiego
NOSTALGIA zobrazowała towarzyszące wygnańcom
z ojczyzny poczucie wykorzenienia, które staje się balansowaniem na granicy rzeczywistości i wyobraźni. Natomiast
liryczne i tajemnicze OFIAROWANIE – najbardziej osobisty
film Tarkowskiego – jest rozpisane na ciąg symbolicznych
scen i filozoficznych monologów. Jego umowna i zredukowana do sytuacji narracyjnej akcja koncentruje się na zapowiedzi katastrofy nuklearnej. W odrzuconym przez radziecką cenzurę, ale nagrodzonym w Cannes i określanym mianem najlepszej biografii filmowej w dziejach kinematografii,
ANDRIEJU RUBLOWIE zobaczyliśmy proces kształtowania
się wrażliwości genialnego malarza, odnajdującego wiarę w Chrystusa w cierpieniu i zwątpieniu. W kultowym
STALKERZE prześledziliśmy podróż inicjacyjną tytułowego
bohatera, który pod postacią „szaleńca chrystusowego”
ujawnia wady i grzechy ludzi, bez względu na obowiązujące normy i czekające go upokorzenia.
Pokazom długometrażowych dokonań Tarkowskiego towarzyszyły projekcje filmów dokumentalnych, ukazujących
okoliczności ich powstania oraz sposoby pracy twórczej
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reżysera. CZAS PODRÓŻY, przygotowany przez samego
reżysera (we współpracy z wybitnym włoskim scenarzystą
Toninem Guerrą), opowiada o jego pobycie na obczyźnie,
życiu artystycznym oraz pracy nad scenariuszem Nostalgii.
Film Michała Leszczyłowskiego – DIRECTED BY ANDREI
TARKOVSKY – powstały na bazie zapisu prób do Ofiarowania ukazuje etapy pracy twórczej rosyjskiego mistrza kina.
Natomiast kontrowersyjny RERBERG AND TARKOVSKY.
THE REVERSE SIDE OF „STALKER” odsłania kulisy niejasnej
relacji twórczej pomiędzy reżyserem a scenarzystą. Dodatkową okazją do rozmowy na temat okoliczności powstania
Stalkera było towarzyszące filmowi spotkanie z twórcą
dokumentu Igorem Majborodą, poprowadzone przez Jana
Topolskiego.
Nie lada gratką dla miłośników twórczości Tarkowskiego
były pokazy – niezwykle rzadko prezentowanych publicznie – jego krótkich metraży. Podczas festiwalu przedstawiliśmy dwa z nich: DZISIAJ PRZEPUSTKI NIE BĘDZIE oraz
MAŁEGO MARZYCIELA. Pierwszy to film propagandowy,
zrealizowany na zlecenie radzieckiej telewizji z okazji święta
zwycięstwa Armii Czerwonej nad Trzecią Rzeszą. Ukazuje
robotników pracujących nad usunięciem z miasta składu
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poniemieckich niewypałów. Drugi to film dyplomowy, nagrodzony na festiwalu filmów studenckich w Nowym Jorku.
Opowiada historię rodzącej się męskiej przyjaźni pomiędzy
siedmioletnim skrzypkiem Saszą a robotnikiem i operatorem
walca Siergiejem.
Bogaty program, w ramach którego zaprezentowaliśmy
dziewięć filmów w ciągu trzech dni, cieszył się dużym zainteresowaniem kinomanów. Wszystkie prezentacje tłumaczone były na język polski, a ich projekcje odbywały się
bezpłatnie w Galerii u Jezuitów.
W tym roku po raz pierwszy na Nostalgia Festival Poznań
zrealizowaliśmy projekt site-specific. Rosyjski poeta kina zainspirował czworo poznańskich artystów – Monikę Gościniak,
Michała Więckowskiego, Agatę Elsner, Marka Straszaka.
W pustej witrynie sklepowej, znajdującej się na jednej z centralnych ulic Poznania, młodzi twórcy zrekonstruowali atmosferę stalkerowskiej „zony”, a publiczność zaprosili do podjęcia
kluczowych dla twórczości Tarkowskiego dylematów moralnych współczesnego świata. ZONA. EKSPERYMENT MIEJSKI
odbyła się 12 października i stanowiła intrygujące wprowadzenie do właściwej części festiwalu.

GOŚCINIAK / WIĘCKOWSKI
/ ELSNER / STRASZAK,
Zona. Eksperyment miejski
fot. Maciej Zakrzewski
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pokaz filmu Stalker
w reż. ANDRIEJA TARKOWSKIEGO
fot. Maciej Zakrzewski
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KOMUNIKACJA
I PROMOCJA
Motyw wizualny festiwalu, przygotowany przez poznańskich artystów z pracowni Flow Studio: Ludwikę Gnyp
i Ramana Tratsiuka, przedstawiał rozmytą twarz Andrieja
Tarkowskiego, z jednym wyostrzonym elementem
– okiem reżysera.
Zróżnicowane działania promocyjne Nostalgia Festival
Poznań 2013 były planowane z myślą o różnorodnej grupie
potencjalnych odbiorców. Jak co roku, istotny element stanowiły starannie wydane DRUKI: katalog, plakaty i ulotki
z charakterystycznie przyciętymi bokami, budującymi identyfikację festiwalu od pierwszej edycji. Dystrybuowane
w Poznaniu m.in. przed koncertami kameralnymi, ale też
jazzowymi i alternatywnymi pozwoliły dotrzeć do widzów
również spoza kręgu filharmonicznego. Podobną rolę pełniła
FILMOWA ZAPOWIEDŹ Nostalgia Festival Poznań prezentowana przez ponad dwa tygodnie przed seansami
w najpopularniejszym kinie studyjnym w Poznaniu

– w Muzie. Klip udostępniliśmy też w Internecie, wykorzystując w ten sposób CYFROWE FORMY PROMOCJI, które
umożliwiły rozpowszechnienie wiadomości o festiwalu
w całej Polsce. W tym celu zbudowaliśmy nową, bardziej
przejrzystą i intuicyjną stronę internetową festiwalu,
a o programie i zaproszonych artystach komunikowaliśmy
na portalach społecznościowych typu Facebook czy YouTube. Obszerny pakiet informacyjny o Nostalgia Festival Poznań wysłaliśmy drogą mailową zarówno do poznańskich i
ogólnopolskich mediów, niezwiązanych z prasą subskrybentów naszego newslettera, jak i środowiska akademickiego
oraz kulturalnego. Patronat medialny nad Festiwalem objęły:
Gazeta Wyborcza, TVP 2, TVP Poznań oraz Radio Merkury.
Nietypową formą zapoznania publiczności z twórczością
Andrieja Tarkowskiego, ale również z programem „Nostalgii” i prezentowaną w jego ramach muzyką współczesną
był projekt ZONA. EKSPERYMENT MIEJSKI. Zrealizowana
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na kilka dni przed rozpoczęciem festiwalu multimedialna,
performatywna instalacja z wykorzystaniem bezprzewodowych słuchawek wzbudziła zainteresowanie mediów, ale
przede wszystkim pozwoliła pozyskać nowych, głównie
młodych odbiorców oraz oswoić ich z nietypowym sposobem odbioru muzyki – w przestrzeniach niekoncertowych.

plakat Nostalgia Festival
Poznań 2013
fot. Maciej Zakrzewski
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TIGRAN MANSURIAN (Armenia)
ELLIOTT CARTER (USA)
dialog dwóch wielkich kultur muzycznych

Muzyka Film Spotkania
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PODZIĘKOWANIA
Malta Festival Poznań oraz Nostalgia Festival Poznań
nie odbyłyby się bez wsparcia wielu osób, firm i instytucji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wymienionym.

MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIASTO POZNAŃ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NARODOWE CENTRUM KULTURY
ESTRADA POZNAŃSKA
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
AQUANET
PZU
GAZ-SYSTEM S.A.
ART STATIONS FOUNDATION BY GRAŻYNA KULCZYK
STARY BROWAR

WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH
I DZIENNIKARSTWA
CENTRUM KULTURY ZAMEK
CENTRUM SZTUKI DZIECKA
SCHOOL OF FORM
INSTYTUT ADAMA MICKIEWICZA
INSTYTUT MUZYKI I TAŃCA
INSTYTUT TEATRALNY
INSTYTUT SOCJOLOGII UAM
THE FLAMISH GOVERNMENT
ECM RECORDS
CONCORDIA DESIGN
POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI
GARBARY SP. Z O.O.
GALERIA U JEZUITÓW
FARA POZNAŃSKA – BAZYLIKA KOLEGIACKA
KINO MUZA
GAZETA WYBORCZA
POLITYKA
PROGRAM III POLSKIEGO RADIA
TVP2
TVP KULTURA
TVP POZNAŃ
RADIO MERKURY

PODZIĘKOWANIA

DIDASKALIA
TEATR
GAZETA.PL
KMAG
AMS
EMPIK
NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
SHERATON POZNAŃ HOTEL
POL-CAR
AUTO-PARK POZNAŃ
EVENTIM.PL
WINOSFERA
PARANA
LEGALNA KULTURA
SLOW LIFE MAGAZYN
OUTDOOR CINEMA
HORYZONT
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Za pozytywną energię, kreatywność, dyspozycyjność i ogromne zaangażowanie szczególnie dziękujemy wszystkim współpracownikom i wolontariuszom, którzy tworzyli
z nami Malta Festival Poznań i Nostalgia
Festival Poznań.

fot. Maciej Zakrzewski

UL. RATAJCZAKA 44
61-728 POZNAŃ
office@malta-festival.pl
www.malta-festival.pl
www.facebook/maltafestivalpoznan
www.nostalgiafestival.pl

Fundatorzy

KAROL DZIAŁOSZYŃSKI
GRAŻYNA KULCZYK
JAN KULCZYK
MICHAŁ MERCZYŃSKI
PIOTR VOELKEL
Rada Fundacji

KAROL DZIAŁOSZYŃSKI – przewodniczący
MAŁGORZATA DZIEWULSKA
GRAŻYNA KULCZYK
TOMASZ KWIECIŃSKI
PIOTR VOELKEL

Zespół Fundacji Malta
MICHAŁ MERCZYŃSKI – dyrektor, prezes zarządu Fundacji
KARINA ADAMSKA – zastępca dyrektora
MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK – koordynatorka pracy artystycznej
PAULINA TARNAWSKA – producentka
DOMINIKA PIERUNEK-PIECHOCKA – koordynacja promocji;
pozyskiwanie funduszy
MIKOŁAJ BYLKA – rzecznik prasowy
JOANNA PAŃCZAK – komunikacja internetowa, wydawnictwa,
archiwizacja
DOMINIK CZYŻ – główny księgowy
NATALIA DĄBROWSKA – asystentka głównego księgowego
NATALIA MILEWSKA – sekretariat; asystentka dyrektora
KATARZYNA TÓRZ – koordynatorka programu Malta Festival Poznań
Siemianowski Mietlarek & Partnerzy – obsługa prawna
Przemysław Bednarek – Connect – obsługa informatyczna
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