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Denis Diderot, autor „Kubusia Fatalisty” i współautor „Ency-
klopedii”, rzadko jest kojarzony z pisanym w latach 1770–1778 
„Paradoksem o aktorze”. Tymczasem jest to pierwsza w dzie-
jach próba teoretycznego ujęcia techniki aktorskiej. Dlaczego 
paradoks? Bo według Diderota aktor ma na scenie naśladować 
uczucia na tyle sugestywnie, by udzieliły się widzom, a jedno-
cześnie na tyle powierzchownie, by nie stracić nad nimi kontro-
li i świadomie wpływać na efekt wywoływany wśród widzów. 
Diderot jako pierwszy rozdzielił w ten sposób naśladownictwo 
i oczyszczenie (mimesis i katharsis), które definiowały za jego 
czasów grę aktorską. Skierował XVIII-wieczną myśl o teatrze na 
nowe tory, pokazał, że sztukę sceniczną należy stale redefinio-
wać, szukać dla niej nowych języków ekspresji, wciąż poddawać 
refleksji mechanizm teatru.

Taką rewizję podejmuje w swojej pracy Lotte van den Berg, 
kuratorka maltańskiego Idiomu Paradoks widza, odwracając  
perspektywę pojmowania sztuki scenicznej. W jej ujęciu teatr nie 
zaczyna się od aktora, lecz od widza. Od tych, którzy decydują 
się oglądać. Artystka uważa, że zatrzymanie się, zajęcie miejsca, 
oglądanie wymagają odwagi podobnej do tej, którą trzeba się wy-
kazać, żeby wyjść na scenę. Czym jest akt oglądania? Skąd bie-
rze się ciągła potrzeba patrzenia na innych? Kto wyznacza pole 
bycia widzem i indywidualną odpowiedzialność ponoszoną za to, 
na co się patrzy? Od czego odwracamy wzrok, a na co nie może-
my przestać patrzeć? Jak zmienia nas obraz, na który patrzymy? 
Słowo „paradoks” w tytule tegorocznego Idiomu wskazuje na we-
wnętrzną sprzeczność bycia „widzem” – nie tylko w najnowszej 
sztuce, lecz także w życiu społecznym.

We współczesnym świecie wszyscy podglądamy i jesteśmy 
podglądani. Temat otworzył 20 lat temu szeroko dyskutowa-
ny telewizyjny program „Big Brother”. Z perspektywy dzisiejszej 
roli internetu wydaje się on niewinnym epizodem z historii kul-
tury popularnej. Za sprawą YouTube’a, Facebooka, Twittera czy 
blogów podglądanie stało się powszechne. Możemy stale mo-
nitorować życie innych, a także samemu być obserwowanym. 
Nie widzimy w tym nic dziwnego. Krytykujemy zwiększającą 
się liczbę kamer rejestrujących nasze zachowanie w centrach 
handlowych, miejscach pracy czy na skrzyżowaniach, ale w sie-
ci chętnie zamieszczamy swoje zdjęcia, odsłaniamy kulisy pry-
watnego życia, kreujemy własny wizerunek, stwarzamy się na 
nowo, takimi, jakimi chcielibyśmy się widzieć. Nie wystarczy już 
powiedzieć, że życie to teatr, w którym na przemian jesteśmy 
aktorami i widzami naszego i cudzego losu. Metafora, wedle 
której ludzie grają narzuconą im z góry przez reżysera rolę, nie 
wystarcza, a teatr, do którego się ona odwołuje, zdezaktualizo-
wał się. Współcześni twórcy na różne sposoby próbują widza 

aktywizować, zrywają z tradycyjnym układem scena/widownia, 
podziałem aktywny/pasywny.

Aktywizowanie widza stało się tak istotne, ponieważ  
codzienność zmusza nas dziś do świadomego zajmowania  
pozycji. A to niesie ze sobą konsekwencje zarówno etyczne, jak 
i polityczne. Wiadomość o trzęsieniu ziemi w Nepalu, samo-
bójczym zamachu w Pakistanie czy tsunami w Japonii dociera 
do nas natychmiast. Nowe technologie poszerzyły dostęp do  
informacji, a tym samym spektrum bycia świadkiem, i wpływają 
na poczucie współodpowiedzialności za rzeczywistość, w której 
żyjemy. Jak określić granice tej odpowiedzialności w zglobalizo-
wanym świecie? Czy wobec ogromu nieszczęść jesteśmy jesz-
cze zdolni do empatii? Jaką pozycję zająć wobec wydarzeń na 
drugiej półkuli – być widzem, świadkiem czy aktorem? Przyglą-
dać się, zdawać relację, uczestniczyć? Jak żyć własnym życiem, 
przejmując się problemami całego świata? Mamy budować 
mury czy uczestniczyć w cierpieniu innych? Los uchodźców 
przybywających do Europy z Syrii i Afryki pokazuje, że pozycja 
widza/aktora/świadka jest we współczesnym świecie zmienna 
i w związku z tym musi być na nowo problematyzowana. Jest to 
temat, który dotyczy każdego z nas.

Propozycje Diderota po 250 latach mogą być dla jednych 
aktualne, a dla innych całkowicie przebrzmiałe. W „Paradoksie 
o aktorze” widać jednak olbrzymi intelektualny wysiłek oświe-
ceniowego myśliciela, który chciał wpłynąć na teatr swoich cza-
sów, zmienić go, wskazać mu nowe drogi. Rolą festiwalu sztuk 
performatywnych jest podejmowanie podobnego wysiłku, ini-
cjowanie dyskusji na temat praktyk artystycznych istniejących 
w relacji ze zjawiskami epoki, w której powstają. Chcemy, żeby 
podczas 26. edycji Malty widzowie, przechodnie, artyści, go-
ście i organizatorzy stworzyli wspólną grupę odkrywającą nowe 
perspektywy bycia widzem. Spektakle, instalacje, wykłady, fil-
my, koncerty, dyskusje stworzą eklektyczny fresk, który na różne 
sposoby wydobędzie na jaw tytułowy paradoks widza – spro-
blematyzuje akt oglądania, sprowokuje do spojrzenia zaangażo-
wanego. W programie Idiomu znalazły się projekty, w których 
rola przyznawana widzowi jest podobna: to on decyduje o tym, 
co chce widzieć, jakie sensy dopuszcza do siebie w akcie per-
cepcji i identyfikacji. Zaprosiliśmy m.in. spektakl, w którym wi-
downia patrzy na akcję z dystansu, w narastającym poczuciu 
bezradności; żywą instalację, która wprowadza do przestrzeni 
publicznej obrazy dwuznaczne, zmuszające przechodnia do za-
trzymania się, świadomego spojrzenia i zdefiniowania tego, co 
w nich niejasne; przedstawienie przypominające szalone party, 
nad którym tracimy kontrolę; wycieczkę po opustoszałym te-
atrze, gdzie podział na role statysty, widza i aktora całkowicie się 
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zamazuje; spektakl-rozmowę, w której widzowie-aktorzy wspól-
nie zastanawiają się, jak można dyskutować inaczej.

Szczególnie ważnym miejscem w kontekście Idiomu będzie 
w tym roku Generator Malta – pole aktywizacji szczególnego 
widza, aktora i świadka, jakim jest mieszkaniec miasta. Miasto – 
od zawsze obecne na Malcie jako temat, poligon eksperymentu 
i inspiracja – jest równoległym do widza bohaterem festiwalu, 
w nim również dostrzegamy paradoks. Miasto wobec swojego 
mieszkańca ma dwoisty wymiar: bywa zarówno dobrem wspól-
nym, należącym do społeczeństwa i podtrzymującym więzi, jak 
i sferą alienującą od siebie ludzi, podporządkowaną interesom 
wąskich grup. Wreszcie, jest przestrzenią buntu, oporu, sce-
ną walki o wolność. Do tych wartości odwołuje się Jan Komasa  
– autor multimedialnego spektaklu, który przygotował na zamó-
wienie Malty z okazji 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

W programie festiwalu nie chodzi nam o pouczanie widza 
ani wskazywanie tego, co jest słuszne, a co błędne w naszych 
prywatnych i zbiorowych strategiach patrzenia. Chcemy zapre-
zentować różne perspektywy i postawy bycia w świecie i różne 
możliwe podejścia do obserwacji, uczestnictwa w sztuce. Co 
znaczy „działać”, co znaczy „oglądać” i co znaczy „działać przez 
oglądanie”? Teatr, myśl socjologiczna i antropologiczna, polityka 
i życie codzienne są z sobą nierozerwalnie splecione. Lotte van 
den Berg podkreśla, że w obecnych niepewnych czasach bar-
dziej niż kiedykolwiek potrzebujemy dialogu – umiejętnie pro-
wadzonej rozmowy. Choć paradoks widza nie wygaśnie, namysł 
nad nim może pomóc zrozumieć to, co nas otacza, i zająć wo-
bec tego świadome stanowisko.

Dorota Semenowicz, Katarzyna Tórz 
dział programowy Malta Festival Poznań 
kwiecień 2016



Wtorek, 22 marca 2016

Zamachy w Brukseli. Gdy piszę ten tekst, docierają do mnie 
obrazy i słowa. Najdotkliwsze jest wrażenie, że do nich powoli 
przywykłam. Kilka miesięcy temu, po zamachach w Paryżu, by-
łam straszliwie pogubiona. Teraz czuję, że ta rzeczywistość jest 
mi już znana. Reakcje. Podejmowane kroki. Wygląda to mniej 
więcej znajomo. Zamachów boję się już mniej, i właśnie to mnie 
przeraża najbardziej.

Kasia Tórz, programerka współtworząca Malta Festival w Po-
znaniu, zaproponowała mi współpracę nad Idiomem w ramach 
edycji Festiwalu w 2016 r. Punktem wyjścia dla naszego duetu 
jest związek między aktorem, świadkiem i widzem. Czy ważne 
jest rozróżnienie tych poszczególnych ról, tych różnych sposo-
bów uczestnictwa? Szczerze mówiąc, teraz sama już nie wiem.

Widz pozostaje w bezpiecznym miejscu, nie obawia się o swoje 
życie. Jego połączenie z tym, co widzi, jest pośrednie, hipote-
tyczne – myślą, czuciem. Świadek znajduje się w środku akcji, 
spogląda z perspektywy jej epickiego centrum, którego może 
dotknąć i które może pochłonąć. Aktor, jako jedyny, uczestniczy 
w akcji, nie może zostać od niej odsunięty, jest za nią odpowie-
dzialny. Kto dzisiaj na stacji metra był widzem bądź świadkiem? 
I czy ma to jakiekolwiek znaczenie?

Moje doświadczenie mówi mi, że lepiej jest być tam, gdzie to-
czy się akcja. W nocy dzwoni telefon. Przed chwilą zakończy-
ła się nieplanowana operacja mojego brata. To, co znaleziono 
w jego brzuchu, to najprawdopodobniej rak. Jest przy nim mo-
ja mama i moja siostra. A ja jestem w domu i nie mogę wyjść. 
Dopiero rano pojechałam do szpitala. Nerwy, nudności, abso-
lutna niemoc, którą odczuwałam w nocy, to wszystko ustąpiło, 
gdy tylko weszłam do sali w szpitalu, zobaczyłam go, mogłam 
usiąść przy jego łóżku, trzymać go za rękę. Stawić czoła, spoj-
rzeć w oczy – tego nie da się zrobić na odległość. I tak pozwa-
lam się wciągnąć w racjonalne wiry. 

Zmarł mój przyjaciel. Jestem w jego domu, z jego żoną i dzieć-
mi. Przygotowujemy zupę, obieramy warzywa, gotujemy wodę. 
Działamy, robimy coś konkretnego. To pomaga.

Z dystansu możemy co najwyżej wyrobić sobie ogólne pojęcie. 
Radio, telewizja, internet. Blogi rosną w siłę. Wypowiadają się 
eksperci. Raz tylko spekulujemy, kiedy indziej wiemy na pew-
no. Politycy udają, że kontrolują sytuację, a tak nie jest. Nikt 

dokładnie nie wie, co ma się teraz wydarzyć. Wszyscy stoją 
pośrodku tejże chwili, pośrodku tego zagubienia. Stajemy się 
niewolnikami myśli, że wiemy, że obejmujemy rzeczywistość 
umysłem, a przecież wszystko jest pogrążone w chaosie.

Także w teatrze tworzymy pozory ogólnego zrozumienia sytu-
acji. Widownia jest skonstruowana w taki sposób, żeby wszyscy 
mogli wszystko widzieć, tak oto zapewniamy sobie ukojenie. 
Iluzyjność patrzenia z wieży obserwacyjnej. Zajmujemy miejsce 
na górze i obserwujemy z ciemności. Dla mnie, dzisiaj, wiara 
w to miejsce – oderwane od ziemi, ukryte w ciemności, usytu-
owane poza sceną – straciła swoją moc. Nie wierzę, że istnie-
je miejsce, w którym możemy się schronić, z którego możemy 
w spokoju się przyglądać. Jednocześnie brakuje mi go bardziej 
niż kiedykolwiek. Ciszy wokół mnie. Skupienia. Ustawienia 
ostrości na to, co ważne i zapomnienia o reszcie.

Czy możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy obserwatorami, 
z bezpiecznej pozycji i w pełni świadomie patrzącymi na świat? 
To bliskie epickiej tęsknocie Brechta. Oddech wiedzy i niewie-
dzy, wiary i niewiary, zapomnienia, przypomnienia i ponowne-
go zapomnienia. Zapomnienia o sobie jako widzu, rozmycia się 
w tym, co obserwuję na scenie. I zaraz wraca nagła świado-
mość, że istnieję, siedząc w ciemnościach na krześle, że akcja 
toczy się nie tylko na scenie, że ja też jestem jej częścią, gdy pa-
trzę i z setkami innych osób współtworzę audytorium.

Patrzeć to być w akcji. Przez przyglądanie się łączę się ze świa-
tem wokół siebie. Dotykam go swoimi oczami. Tak to odczu-
wam. Moje spojrzenie błądzi po pokoju. Krzesła, podłoga, okno. 
Czuję się połączona z zimną okienną szybą i tym, co za nią, 
z ogrodem, drzewami na zewnątrz. Odczuwam to tak, jakbym 
badała rzeczy obserwowane z oddali, prześlizguję się po nich, 
ostrożnie je muskam. Nadal siedzę na swoim krześle przy ku-
chennym stole. Jednak czuję więź z murem z cegieł po drugiej 
stronie ulicy, daleko od siebie. Moje oczy spoczywają na czer-
wieni gliny i liniach cementu. Wyobrażam sobie, jak to jest być 
tam, jak być tym murem.

Filmy, zdjęcia, słowa przelewają się przez Facebooka i serwisy 
internetowe. Zdjęcie pewnej kobiety wrzyna się w moją siat-
kówkę. Jest poturbowana, zdruzgotana. Ubranie w strzępach, 
górna część ciała obnażona. Czy chcę to widzieć? Czy wolno 
mi na to patrzeć?

Paradoks widza / The Paradox of the Spectator
tekst kuratorski 



Byung-Chul Han, współczesny filozof, porównuje nowocze-
snego człowieka do dzikiego zwierzęcia. Wszędzie czyha na 
nas niebezpieczeństwo. Jesteśmy niczym hieny, które na stepie 
zdobywają swój łup, zawsze czujne, nieustannie świadome za-
grożenia atakiem i pożarciem.

Widz zwalnia samego siebie z obowiązku natychmiastowego 
reagowania. Może się całkowicie otulić patrzeniem i nie pod-
dawać przemianie tego, co widzi. Przynajmniej nie w chwili pa-
trzenia. Możemy też odłożyć tę rolę, opuścić teatr i przejść do 
działania, wyburzyć mury, wybudować mosty. Gdy jednak za-
siadamy na widowni, wolno nam się przyglądać, poświęcać ca-
łą uwagę temu, co widzimy. Oddanie się roli widza, przyznanie 
sobie do niej prawo – staje się w ten sposób świadomym nie-
-działaniem. Wypadamy z toru toczącego się potencjału.

Dzisiaj jest inaczej. Pozwalam sobie nie być widzem. Czuję się 
świadkiem i czuję się w obowiązku, by przejść do działania. Od 
razu dzielę się tym, co widziałam, przekazuję to dalej, określam 
swoją pozycję, wskazuję na siebie (zobaczcie mnie – to widzia-
łam). Patrzycie na zachód słońca, a waszą uwagę odciągają od 
niego gotujące się ziemniaki, telefon, który dzwoni, dzieci, które 
chcą pójść do toalety. W tym czasie widzicie obrazy spustosze-
nia w Brukseli. Nie panujecie nad tą żałosną wielowątkowością. 
Robicie zdjęcie zachodowi słońca. Wrzucacie na Facebooka. 
Dowodzicie, że patrzyliście.

Znów przychodzi mi na myśl tamta noc, gdy mój brat leżał 
w szpitalu z diagnozą raka, a ja byłam w domu i nie mogłam 
wyjść. Nigdy nie zapomnę, jak moim ciałem szarpały nerwy. 
Chciałam coś zrobić, a nie mogłam nic. Więzimy siebie samych 
właśnie w tym uczuciu. Jesteśmy apatycznymi świadkami, bier-
nie zaangażowanymi, obecni, lecz sparaliżowani. Sprawiamy 
wrażenie uchwyconych niczym zając w świetle reflektorów 
przez wiedzę i widzenie na odległość.

Aktor, świadek, widz. Odgrywamy wszystkie te role jednocze-
śnie. Problemem jest właśnie niemożność rozróżnienia. Tak te-
raz to pojmuję. To paraliżująca świadomość. Nie mieć odwa-
gi, by określić własny stosunek do działania, nie wypowiadać 
się jasno na temat swojego zaangażowania. Z jednej strony to 
zrozumiałe, z drugiej – świadczy o braku samodyscypliny. Przy-
zwoleniu na oddanie się prozie życia.

„Jesteś swoim własnym schronieniem”. Przeczytałam to zdanie 
w wieku 18 lat w broszurze o buddyzmie, pisząc wypracowanie 
na lekcję historii. Nie opuszcza mnie ono od tamtej chwili. Je-
steś swoim własnym schronieniem. Mogę odpocząć, obserwu-
jąc. Mogę odpocząć, działając przez obserwowanie. Wszystko 
naraz mnie męczy. Jeśli jednak mam odwagę dokonać wybo-
ru, jeśli tylko mam odwagę przenieść się do epickiego centrum 
swoich własnych działań, mogę odpocząć, cokolwiek robię.

Paradoks widza

Paradoks widza jest paradoksem bycia daleko i  blisko  
jednocześnie. Odseparowania się od przedmiotów, osób 
i sytuacji, którym człowiek się przygląda, i jednocześnie 
nawiązywania z nimi więzi, gdy je śledzi. Te ruchy oddala-
nia się i przybliżania nastają podobnie. Widz odróżnia sie-
bie od innych i jednocześnie przez obserwację staje się ich 
częścią. Próbujemy stworzyć przejrzysty układ, pozycjonu-
jąc siebie jako obserwatorów świata przed nami, wiedząc, 
że to wszystko dzieje się wokół nas i nigdy nie będziemy 
dysponowali pełnym obrazem, nie będziemy sprawować 
kontroli. Jesteśmy w środku i na zewnątrz jednocześnie.  
Wyzwaniem jest zachowanie tej paradoksalnej sytuacji, tej 
przestrzeni zagubienia, bez rozwiązania. Wyzwaniem jest 
przejście przez nią, doświadczenie jej, odkrycie.

Wraz z zespołem Malty (osobami zajmującymi się progra-
mem, koordynacją, produkcją, komunikacją i edukacją) 
stworzyłam dla Was program, który na to pozwoli. Pozwo-
li Wam się zatrzymać w polu zagubienia, poruszać się po 
przestrzeni niewiedzy. Oddajemy do Waszej dyspozycji 
przestrzeń teatralną, dając możliwość zarówno doświad-
czenia w  niej wyczerpującego chaosu współczesnego 
świata, jak i znalezienia w niej schronienia. To jest dzisiaj 
wyzwanie.

Lotte van den Berg
tłumaczenie z języka holenderskiego: 
Agnieszka Bienias



MISS REVOLUTIONARY IDOL BERSERKER  
(Japonia) 
Noise and Darkness 

17, 18.06, 16:00, 20:00 (50’) / Scena Robocza 

Dwudziestu pięciu aktorów, piosenkarzy i tancerzy rozkręca 
teatralną maszynę, ukazując frenetyczny wymiar kultury kon-
sumpcyjnej. Twórcy odważnie mieszają środki, łączą powagę 
z komizmem, wytrącając widza z rutyny dnia codziennego. Za-
chwycając bogactwem barw i bodźców – wideoklipów, głośnej 
muzyki, haseł – wciągają widzów w szalone party. Spektakl nie 
jest zalecany osobom cierpiącym na astmę, epilepsję, klaustro-
fobię lub wrażliwym na światło stroboskopowe.

DRIES VERHOEVEN (Holandia)  
Ceci n’est pas

 
18–25.06, od 14:00 / ulica Półwiejska

Performatywna instalacja usytuowana w zatłoczonym punkcie 
miasta. W małych szklanych gablotach performerzy zastygają 
w niepokojących sytuacjach, przypominając muzealne ekspona-
ty za dźwiękoszczelną szybą. Przez serię 10 codziennie zmienia-
jących się tableaux vivants artysta bada kolektywne lęki i tema-
ty tabu współczesnych europejskich społeczeństw. Onieśmiela 
i zaskakuje widza, dając mu możliwość spojrzenia na rzeczywi-
stość z innej perspektywy.

LOTTE VAN DEN BERG (Holandia) 
Building Conversation

 
18–26.06, 16:00 (360’) / 
miejsce zbiórki: plac Wolności 

Rozmowa jako dzieło sztuki. Van den Berg czerpie inspirację 
z technik konwersacyjnych z całego świata (odwołuje się za-
równo do tradycji plemion południowoamerykańskich, jak i do 
teorii współczesnych filozofów europejskich) i adaptuje je w ko-
lejnych odsłonach projektu. W jaki sposób z sobą rozmawia-
my i jak moglibyśmy to robić inaczej? Kiedy w rozmowie jeste-
śmy widzem, a kiedy aktorem? Jak wpływa to na wypowiadane 
przez nas myśli i zajmowane przez nas stanowiska? Na Malcie 
zaprezentujemy trzy typy konwersacji: Rozmowa bez słów, Roz-
mowa agonistyczna, Parlament rzeczy. 

LOTTE VAN DEN BERG (Holandia) 
Wasteland

 
24, 25.06, 19:00 (60’) / 
miejsce zbiórki:  most Biskupa Jordana 

Spektakl rozgrywa się w otwartej przestrzeni, w miejscu zapo-
mnianym przez ludzi, opuszczonym, na ziemi niczyjej. Widzo-
wie obserwują z oddali dziewięć bezbronnych postaci prze-
mierzających świat, poddających się prawom życia i śmierci. 
Okrucieństwo nie ma tu ani przyczyn, ani konsekwencji. Spek-
takl jest opowiadany w obrazach, w niepokojącej, hipnotycznej 
ciszy. Projekt inspirowany powieścią „Hańba” J.M. Coetzeego.

Paradoks widza / The Paradox of the Spectator 
program



JULIAN HETZEL (Niemcy, Holandia) 
Obstacle – Sculpting Fear

 
25, 26.06, 20:00 (70’) / CK Zamek

Na każdy aspekt rzeczywistości mamy dziś aplikację. Nie zmok-
niemy, nie zgubimy się, o niczym nie zapomnimy. Wiemy już 
wszystko, bo cały świat znajduje się w chmurze danych. Nie 
musimy się o nic bać. Julian Hetzel – reżyser, muzyk i artysta 
sztuk wizualnych – bada w swoim projekcie piękno katastrofy. 
Jak reaguje na nią ciało i wzrok ludzi? Co się dzieje, gdy rzeczy-
wistość nas zaskakuje? Projekt składa się ze spektaklu i z inter-
wencji w przestrzeni publicznej. 

ANT HAMPTON (Wielka Brytania) 
The Extra People  
koprodukcja Malta Festival Poznań

26, 27.06, od 17:00 do 20:30 co pół godziny (90’) / 
aula Collegium Da Vinci

Przedstawienie site-specific. Część widzów zajmuje miejsca  
na widowni, a druga część – na scenie, na której wykonuje  
polecenia podawane przez słuchawki (następnie widzowie  
zamieniają się rolami). Projekt nie wymaga od publiczności sce-
nicznego doświadczenia ani inwencji twórczej, a jednak widzo-
wie, realizując polecenia, stają się współtwórcami spektaklu. 
Bohaterem przedstawienia jest też sam teatr, przede wszyst-
kim jako instytucja o określonej strukturze zachowań. 

PROGRAM FILMOWY 
19–28.06 / dziedziniec Szkoły Baletowej, plac Wolności

Zapraszamy również na dziedziniec Szkoły Baletowej, gdzie będzie można obejrzeć wybrane przez Lotte van den Berg filmy.   
Będą to m.in. obrazy Gusa van Santa, Michaela Hanekego, Andrieja Tarkowskiego i Wernera Herzoga. Na placu Wolności  
w ramach Idiomu zobaczymy natomiast sześć odcinków holenderskiego programu telewizyjnego „Tegenlicht / Backlight”. Cykl 
skupia się na problemach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Wyróżnia się oryginalną formą łączącą poetykę opowiada-
nia historii z publicystyką. 

WARSZTATY „THE SPECTATORS GROUP” 

20–26.06

„The Spectators Group” to projekt Wojtka Ziemilskiego, Sodji Lotker i Lotte van den Berg towarzyszący Idiomowi Paradoks widza. 
Warsztaty polegać będą na wspólnym oglądaniu spektakli, codziennych dyskusjach z użyciem różnych technik konwersacji i spa-
cerach miejskich. Oprócz widzów teatralnych do udziału w grupie zachęcamy osoby, które zajmują się oglądaniem zawodowo,  
np. pracowników ochrony, techników laboratoryjnych, ornitologów czy malarzy. Poszukujemy widzów, którzy tak jak my są ciekawi,  
co tak naprawdę dzieje się, gdy patrzymy i widzimy. Warsztaty zakończy publiczna prezentacja ich efektów. 

Nabór do „The Spectators Group” trwa do 29 maja. Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w języku angielskim.



LOTTE VAN DEN BERG

Znakiem rozpoznawczym mojego teatru 
jest jego esencja: teatr dzieje się na żywo, 
tu i teraz. Nie można go wyłączyć albo po 
prostu zmienić kanału. Tutaj jesteś w sa-
mym centrum, jesteś częścią akcji. Widzo-
wie i aktorzy znajdują się w tej samej prze-
strzeni, zdecydowali się na to i zależą od 
siebie nawzajem. Mój teatr wyrasta z głę-
bokiej wiary w ludzkie spotkanie. Fakt, że 
możemy odsłonić w nim swoją bezbron-
ność, będąc razem z innymi, jest dla mnie 
bardzo krzepiący. 
Lotte van den Berg, www.lottevandenberg.nu

„Building Conversation” jest dokładnie 
tym, co uznaję za teatr. Często mówimy, 
że teatr to przestrzeń spotkań, ale wydaje 
mi się, że coraz rzadziej wykorzystujemy 
możliwość porozumienia i rozmowy,  
jakie oferuje.  
Lotte van den Berg, fragment rozmowy  
z Daan’t Sas, Münchner Kammerspiele

Największy lęk budzi w nas nie śmierć,  
ale bezużyteczność naszego życia. 
W „Wasteland” lęk staje się nama- 

calny nie po to, by ranić lub potępić,  
ale po to, by dać pocieszenie.  

Lotte van den Berg, fragment rozmowy  
z Daan’t Sas, Münchner Kammerspiele

Kiedy pracowałam nad programem Malty 
i myślałam o paradoksie widza wróciłam 

do miejsca, które tak bardzo kocham  
– miejsca zajmowanego przez widza.  

Możesz tam odpocząć, rzeczy, na które 
patrzysz przychodzą do ciebie, nie musisz 

natychmiast iść do nich. Istniejesz tam 
w inny, mniej obciążony sposób.  

Zawsze odczuwałam tę przestrzeń jako 
sferę komfortu i właśnie dlatego kilka lat 

temu poczułam potrzebę opuszczenia jej. 
Pomyślałam, że powinnam przestać robić 
teatr, że już mi on nie wystarcza, że chcę 

iść w zupełnie inną stronę. Ktoś kiedyś po-
wiedział, że ekstaza to miejsce obok rze-
czy, trzecia przestrzeń. Czasami przypo-

mina to właśnie zmierzanie dokądś,  
ale nie wprost. Rozgrywanie czegoś po-

przez coś. Tak rozumiem możliwość  
porzucenia teatru, odpowiadania  

na to wszystko, co dzieje się wokół  
innymi środkami. 

Lotte van den Berg, fragment rozmowy z Katarzyną Tórz. 
Wywiad w całości ukaże się w gazecie teatralnej  

„Didaskalia”, nr 133 / 2016 (czerwiec 2016)

Van den Berg ciągle mierzy się w swoich pracach z rozproszoną ziemią niczyją teatral-
nego gatunku. Aktorskie działania, słowa, narrację redukuje do minimum. Spogląda 

w przeciwnym kierunku niż poprzednie pokolenia, które najpierw musiały radykalnie 
wyzwolić się z dramatu. Jak jej rówieśnicy z teatru holenderskiego i flamandzkiego, 

wraca do granic, które dawno już przekroczono, i przecina je podczas krótkiej  
wycieczki. Nieufność wobec teatru reprezentacji już się przyjęła, nie potrzebuje  

już ani walki, ani prowokacji, ani demonstracji. Stała się oczywista. 
Florian Malzacher, „Ludzie, którzy przyglądają się ludziom”, 

„Didaskalia” nr 113/2013



DRIES VERHOEVEN

Nie chcę wpływać na opinię widza jak 
moralista. Uważam, że, konceptualizując 
i opisując obrazy, powinienem stać obok 

niego. Rozumiem, o co chodziło buddy-
stom z piciem herbaty z pękniętej czarki, 

ale ja jestem tylko Holendrem, który ma 
w domu dizajnerską kuchnię. Chcę poka-
zać widzowi, jak narodziła się w nim i we 
mnie niechęć, to czego jako społeczność 
nie chcemy widzieć w 2013 roku. Kropka. 

Niezależnie od tego, czy to dobrze, czy źle.
Dries Verhoeven, fragment tekstu reżysera  

na temat projektu „Ceci n’est pas”

„Ceci n’est pas” jest projektem, który 
przede wszystkim opowiada o reakcji  

widza. Poprzez skonfrontowanie go  
z szokującym obrazem, chcę wywołać 

w nim poczucie winy. I postawić przed py-
taniem: „czy i jak długo będę tutaj stał?” 
Dries Verhoeven, fragment rozmowy z Martinem Hercegiem 

„Badische Zeitung”, 28.11.2014

ANT HAMPTON

Interesujące wydało mi się przepracowa-
nie popularnego poglądu mówiącego, że 

teatr jest przestrzenią dla zbiorowości. 
W dzisiejszych czasach jesteśmy jednak 
bardziej odizolowani niż myślimy. Chcia-

łem stworzyć publiczność, która pokazuje 
to w najbardziej wyrazisty sposób. 

Ant Hampton fragment rozmowy z „FringeArts”

MISS REVOLUTIONARY BERSERKER

Staram się odtworzyć japońską eksplozję kulturalną. Uważam, że jeśli tego nie zrobię, 
nie będziemy mogli pokazać tego, kim naprawdę jesteśmy jako mieszkańcy Tokio  

w 2015 roku. Nasze życia wypełnia wciąż wzrastająca liczba stacji telewizyjnych, gazet 
i magazynów, miliony stron internetowych, smartfony, twitty i wiele więcej, więc nie 

ma możliwości, żebyśmy zobaczyli albo wchłonęli cały ten otaczający nas obłęd infor-
macji.Odtwarzam ten świat pokazując przestrzeń pełną chaosu, w której dzieje się zbyt  

wiele, by widzowie mogli to przyswoić. 
Toko Nikaido, założycielka Miss Revolutionary Berserker,  

fragment rozmowy z Masashi Nomura, „Performing Arts Network Japan”, 28.4.2015



TEATR: SPOTKANIE Z AKTOREM

18.06, 17:00 
Aktor jest świadomy obecności widzów, czy zapomina o nich 
na czas przedstawienia? Czy jego praca to po prostu kompo-
zycja gestów, mimiki, intonacji i modulacji głosu? Czy praca ak-
tora jest mechaniczna, czy otwiera na proces duchowy? Jakie 
miejsce w tym procesie zajmuje widz? Jak aktor przygotowuje 
się do roli w teatrze, a jak w filmie? 

WSPÓLNOTA: SPOTKANIE  
Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM

19.06, 17:00 
Reportaż to kreacja, obserwacja, uczestnictwo? Ile czasu 
potrzeba, by uchwycić mechanizmy działania ludzi i społe-
czeństw? Jak sprawić, by czytelnik przeżył to, co reportaży-
sta w bezpośrednim kontakcie z bohaterami? Gościem Malty 
będzie Wojciech Jagielski – pisarz, dziennikarz PAP, w latach 
1991–2012 reporter „Gazety Wyborczej”, zajmujący się proble-
matyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. Autor m.in. 
„Modlitwy o deszcz” (2012), „Nocnych wędrowców” (2010), 
„Wszystkich wojen Lary” (2015). 

19.06, 18:30 czytanie performatywne książki Wojciecha Jagiel-
skiego „Modlitwa o deszcz”, reżyseria: Joanna Bednarczyk, stu-
dentka III roku reżyserii w Krakowie
Rozmowa i czytanie organizowane są wspólnie z Instytutem Książ- 
ki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

WSPÓLNOTA: MIGRANCI

20.06, 17:00
Dlaczego migranci i migrantki wybierają Polskę? Jak się tu 
czują? Z jakimi problemami się stykają? Jak wspomóc ich in-
tegrację? Gośćmi Malty będą: Marta Mazuś – autorka książki 
„Król kebabów i inne zdarzenia polsko-obce”; Myroslava Keryk  
– ukraińska historyczka, socjolożka, specjalistka do spraw spo-
łeczności ukraińskiej w Polsce; Nidal Kalboneh – palestyński 
muzyk i kompozytor mieszkający w Poznaniu; Wojciech Ziemil-
ski – reżyser, autor projektów teatralnych z udziałem migrantów. 

MIASTO: PUSTOSTANY

21.06, 17:00
Ile jest pustostanów w Poznaniu? Jak przywrócić im użytecz-
ność? Jakie są dobre praktyki ich tymczasowego zagospodaro-
wania? Jaką rolę może odgrywać urząd miasta? Gośćmi Malty 
będą: Jakub Głaz – krytyk architektury, publicysta, członek gru-
py OTWARTE, Anna Karłowska – urbanistka, założycielka fun-
dacji Napraw Sobie Miasto (Katowice) i urzędnika miejskiego 
(Poznań uczestniczy w unijnym projekcie REFILL, którego ce-
lem jest wdrażanie rozwiązań związanych z tymczasowym wy-
korzystaniem pustostanów).

Forum
rozmowy na placu Wolności

Jak co roku programowi artystycznemu Malty towarzyszy Forum, czyli rozmowy, w których w sposób przekrojowy rozważamy 
główny temat festiwalu. W tym roku jest nim relacja między widzem, aktorem i świadkiem – zmienność pozycji, z których patrzy-
my na świat. Kwestiom tym przyjrzymy się z punktu widzenia osób zawodowo uczestniczących i obserwujących: z perspektywy  
aktora, reportażysty, fotoreportera, reżysera filmowego, dziennikarza śledczego. Porozmawiamy też o tym, czego nie dostrzegamy: 
o opuszczonych i ukrytych przestrzeniach w mieście i o ludziach, którzy, choć w nim mieszkają, pozostają niezauważeni – imigran-
tach. Spotkania poprowadzą dziennikarze radiowej „Trójki”: Barbara Marcinik, Agnieszka Szydłowska, Michał Nogaś. Rozmowom 
będą towarzyszyć performatywne czytania książek, których autorami są zaproszeni do Forum goście. Wszystkie rozmowy odby-
wają się na placu Wolności, wstęp jest wolny.



MIASTO: SPOTKANIE Z MARCINEM KĄCKIM

22.06, 17:30
Czego w mieście nie chcemy widzieć i dlaczego? Stabuizowa-
ne historie, miejskie zależności, ludzkie dramaty. Jak je odkry-
wać? Z jakich sieci uwikłań je wyrywać? Na czym polega pra-
ca dziennikarza śledczego? Co jest w tej pracy najtrudniejsze? 
Gościem Malty będzie Marcin Kącki – dziennikarz „Gazety Wy-
borczej”. Zajmuje się dziennikarstwem śledczym, społecznym 
i historycznym. Opublikował m.in. książki „Maestro. Historia 
milczenia” (2015) i „Białystok” (2015).

22.06, 18:30 czytanie performatywne książki „Białystok”  
Marcina Kąckiego
adaptacja, reżyseria: Maciej Podstawny  
muzyka: Anna Stela  
realizacja: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

AUTOBIOGRAFIA: SPOTKANIE Z PIOTREM SIE-
MIONEM

23.06, 17:30 
Pisarz jako widz, aktor i świadek własnego życia? Czy dziennik 
i powieść autobiograficzna jest ucieczką przed produkowaną 
seryjnie przez nasz świat fikcją? Autobiografia uchodzi za ga-
tunek literacki bazujący na szczerości aktu narracyjnego. Jest 
głosem osobowości, opowieścią? Czy ten gest może być po-
zbawiony autokreacji? Gościem Malty będzie Piotr Siemion – 
pisarz i prawnik. Autor książek: „Niskie Łąki” (2000), „Finimon-
do” (2004), „Dziennik roku Węża” (2015). 

23.06, 18:30 czytanie performatywne książki „Dziennik roku 
Węża” Piotra Siemiona
reżyseria: Jakub Skrzywanek, student II roku PWST w Krakowie 
realizacja: Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

FOTOGRAFIA: SPOTKANIE Z WOJCIECHEM 
GRZĘDZIŃSKIM

24.06, 17:00 

Od portretów znanych osób i zdjęć znajomych, po fotografo-
wanie wojny i miejsc zbrodni. Czy za aparatem łatwiej się ukryć, 
by obserwować innych? Czy zdjęcie jest obiektywną relacją 
z wydarzeń, czy wypowiedzią fotografa? Gościem Malty będzie 
Wojciech Grzędziński, który jako fotoreporter wojenny pra-
cował w Libanie, Gruzji, Sudanie Południowym i Afganistanie. 
W latach 2011–2015 szef zespołu fotografów w Kancelarii Pre-
zydenta RP i fotograf osobisty Prezydenta RP.
 

ARCHIWUM: SPOTKANIE Z JANEM KOMASĄ

25.06, 17:00 
Jaki wgląd w przeszłość daje archiwum? Jak filmowcy korzysta-
ją z materiałów archiwalnych? Czy burzą ich pierwotny sens? 
Jak daleko posuwają się w procesie kreacji? Jakich narzędzi 
używają do zrealizowania tego procesu? Gościem spotkania 
będzie Jan Komasa – reżyser filmowy, twórca m.in. „Sali sa-
mobójców” (2011), „Miasta 44” (2014). Autor multimedialnego 
wydarzenia, przygotowywanego przez Malta Festival Poznań 
na 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956.

MIASTO: ARCHITEKTURA DLA KULTURY

27.06, 17:00 
Czy architektura pełni rolę kulturotwórczą? Jak łączy zagad-
nienia społeczne i kulturowe? Jak wizje architekta wpisują się 
w strategie rozwoju miasta, z jakimi konfliktami interesów ar-
chitekt musi się mierzyć? Gośćmi spotkania będą: Jędrzej So-
larski – wiceprezydent Poznania nadzorujący m.in. inwestycje 
w kulturze; Maria Godlewska – architekta pracująca w Polsce 
i we Francji, architekt z Biura Architektonicznego WWAA i Mi-
chał Merczyński – dyrektor Malta Festiwal Poznań. 



26. Malta Festival Poznań otworzy spektakl „The Color of Time” 
– parada, do której będzie mógł dołączyć każdy, w każdej chwili. 
Ulice i place Poznania ogarnie magiczny klimat wspólnego 
świętowania! 

Widowisko z udziałem muzyków, tancerzy i aktorów wyreżyse-
rowała francuska grupa Artonik, czyli Alain Beauchet i Caroline 
Selig. Spektakl odwołuje się do tradycji hinduistycznego święta 
Holi, które obchodzone jest przede wszystkim w Indiach. W in-
terpretacji zespołu Artonik to transowy, roztańczony happe-
ning, wciągający w akcję zwykłych ludzi. Setki osób w różnym 
wieku – dzieci, rodzice, studenci, emeryci – biorą udział w ta-
neczno-teatralnej paradzie, która przechodzi przez kolejne „sta-
cje”, by dotrzeć do finalnego miejsca, gdzie następuje eksplozja 
dźwięków i kolorów. Tęczowe kolory są symbolem wybaczenia 
i nowego początku, oznaczają różnorodność i pojednanie.

Jak mówi Alain Beauchet: „Pomysł pojawił się w 2011 roku, gdy 
we Francji trwała dyskusja na temat partii ekstremistycznych, 
cudzoziemców, ksenofobii, prawa do małżeństw homoseksu-
alnych (…). Sytuacja była tak agresywna i brutalna, że chcieli-
śmy ustawić się w sytuacji odwrotnej – być radośni, otwarci, 
spotykać się, gromadzić, zapraszać do udziału wszystkich a nie 
mówić «jego nie chcę» i zamykać się”. Reżyser dodaje: „Spek-
takl jest dla wszystkich, przede wszystkim dla „niepubliczności” 
– czyli dla osób, które nie chodzą do teatru. Ponieważ nie mają 
pieniędzy, ponieważ nie rozumieją, ponieważ nie mają wystar-
czająco eleganckiej koszuli”.

Uliczny pochód „The Color of Time” będzie bezpłatny 
i otwarty. Współtworzyć go będzie 70 wolontariuszy z Pol-
ski. Zapraszamy wszystkich chętnych – dzieci w wieku 
od 9 lat, młodzież, dorosłych i seniorów. Zgłoszenia można 
przesyłać mailowo na adres contact@malta-festival.pl, w tytule 
maila wpisując „ARTONIK”, podając swoje imię, nazwisko i wiek,  
lub telefonicznie do Marty Seredyńskiej, tel. 607 350 828,  
do dnia 30 maja.

Artonik (Francja) 
The Color of Time
 
17.06, 18:00 (75’) / start: ul. 27 Grudnia / 
wstęp wolny

Wszystkie kolory świata 
na otwarcie Malta Festival Poznań!



Jeden z najważniejszych europejskich reżyserów, który w 2007 
roku na Dziedzińcu Różanym Zamku pokazał niezapomniane 
„Urlo”, wraca w czerwcu na Malta Festival Poznań. Tym razem 
pokaże spektakl „Orchidee”.

Jak mówi Delbono, spektakl wyrasta z „witalnego, wszechogar-
niającego pragnienia, by mimo wszystko wciąż pisać i mówić 
o miłości”. „Orchidee, jak wszystkie moje przedstawienia, jest 
próbą zatrzymania czasu, w którym żyję. Zatrzymania mojego 
czasu, czasu mojego zespołu, ludzi towarzyszących mi od wielu 
lat, ale też czasu, w którym wszyscy żyjemy – Włosi, Europej-
czycy, obywatele świata. Czasu zamieszania, w którym ja, my, 
wielu z nas, tak myślę, czujemy się zagubieni.” – dodaje reżyser.

Pippo Delbono od 1997 roku realizuje cykl projektów teatral-
nych we współpracy z aktorami profesjonalnymi i z artystami 
amatorami o różnym stopniu upośledzenia umysłowego. Tak 
powstała Compagnia Pippo Delbono. Jej przedstawienia ma-
ją cechy karnawału. Współistnieją w nich sacrum i profanum, 
prawda i zmyślenie, ekstaza i wyciszenie, zapadanie się w ot-
chłań i powrót do rzeczywistości, płacz i śmiech. Swoją twór-
czość teatralną Pippo Delbono prezentuje na najważniejszych 
festiwalach i w teatrach na całym świecie. W 2009 roku zo-
stał uhonorowany wyróżnieniem Nowe Rzeczywistości Teatral-
ne, przyznawanym w ramach Europejskiej Nagrody Teatralnej 
twórcom kreującym nowy język teatru.

Poznańskie pokazy „Orchidee”, jednego z najnowszych spek-
takli teatralnych reżysera, będą piątą wizytą Pippo Delbono 
na festiwalu Malta. W lipcu reżyser będzie gościem festiwalu  
Nowe Horyzonty, gdzie odbędzie się retrospektywa jego twór-
czości filmowej.

Compagnia Pippo Delbono (Włochy) 
Orchidee 

22, 23.06, 19:00 (120’) / CK Zamek

Pippo Delbono wraca 
na Malta Festival Poznań



Tegoroczny idiom Malta Festival Poznań w centrum zain-
teresowań stawia rolę widza, aktora, świadka, zadając pytania 
o pozycje, z których przyglądamy się światu. Nasze bycie w mie-
ście możemy czytać za pomocą tych samych ról: czasem biernie 
je przemierzamy i podglądamy z dystansu, innym razem jeste-
śmy mimowolnymi świadkami, zdarza się też, że działamy, wcie-
lając się w miejskich aktywistów. Tym bardziej wyda nam się to 
interesujące, gdy przyjmiemy, że nie tylko postrzeganie miasta, 
lecz także cała nasza aktywność w jego obrębie są warunko-
wane miejscem, z którego patrzymy. Jeśli odległość od przed-
miotu poznania uznamy za podstawowy parametr lokalizujący 
nas względem obiektu, to wzrok potraktujemy jako nieocenione 
narzędzie pozwalające nam identyfikować i wybierać tak treści 
poznania, jak i własne role. Choć niekiedy świat sam je nam na-
rzuca. W tym roku proponujemy przyjrzeć się miastu i naszej 
(nie)obecności w nim z punktu widzenia krótkowidza. 

Krótkowzroczność wyraża dwuznaczność samego aktu pa-
trzenia. Z jednej strony wymaga od nas przybliżania – pracy 
wzroku potrzebnej do wyraźnego widzenia poszczególnych ele-
mentów rzeczywistości. Z drugiej strony pozwala na osiągnię-
cie ostrości i głębi obrazu niemożliwej do powtórzenia przez 
osobę „zdrową”. Gubiąc codzienny dystans, chcemy wyjść poza 
siebie w poszukiwaniu nowych nawyków patrzenia. Tegorocz-
ny program Generatora Malta opieramy na prostej binarności 
– tego, co w mieście widziane / niewidziane oraz widzialne  
/ niewidzialne. Co to oznacza? Zdajemy sobie sprawę, że do-
świadczenia miasta nie są wspólne dla wszystkich jego miesz-
kańców. Chcemy naświetlić i poddać refleksji przestrzenie, nar-
racje i osoby, które wychodzą poza codzienne pole widzenia. 
Zadamy pytania o przyczyny ich nieobecności w dyskursach 
i doświadczeniach oraz postaramy się w trakcie wspólnej pracy 
wyposażyć się w narzędzia pozwalające na nieszablonowe eks-
ploracje. W środku dociekań stawiamy siebie samych, miesz-
kanki i mieszkańców Poznania, których status jako uczestników 
miejskiego życia dziś często sprowadza się do ról funkcjonal-
nych: użytkowników lub konsumentów. 

Chcemy zachęcić wszystkie osoby do wejścia w relacje 
z tym, co niedostępne i niezauważone, by wymknąć się sche-
matom narzuconym miastu przez rutynę, ruch uliczny, prędkość 
biznesu, konsumpcyjny styl życia. Nasze działania podzieliłyśmy 
na kilka obszarów tematycznych, które sugerują kierunki wspól-
nych poszukiwań, lecz zostawiają szeroki margines dla własnych 
skojarzeń, opowieści, pytań i działań.

Joanna Pańczak, Agnieszka Różyńska
zespół kuratorski Generatora Malta 2016 

Idea Generatora Malta: 
krótkowzroczność 



W centralnym miejscu Poznania, na zaproszenie festiwalu, 
Jola Starzak i Dawid Strębicki ponownie zaprojektowali zie-
lone mikromiasto sztuki, w którym skupi się większość fe-
stiwalowych działań plenerowych. Istotą proponowanych 
w ramach Generatora Malta wydarzeń jest nawiązanie 
dialogu z widzami, zachęcenie ich do aktywnego udziału 
w życiu publicznym i wydarzeniach artystycznych. Chcemy 
stworzyć przestrzeń przyjazną zarówno dla gości festiwa-
lu, jak i dla wszystkich użytkowników miasta, bez wzglę-
du na wiek czy status społeczny. Plac Wolności będzie żył 
przez kilkanaście godzin na dobę. Wszystkie wydarzenia 
będą bezpłatne.

TEATR I MUZYKA
Wieczorami ujmiemy rzeczywistość w komiczny, literacki na-
wias. Do szalonej zabawy literackimi wyobrażeniami zapro-
szą nas m.in. Teatr Improwizowany Klancyk, Teatr Dramatycz-
ny w Wałbrzychu czy Teatr Narodowy w Warszawie. Spotkamy 
się z Chłopcem Bahdaja i lekko nadpsutą Atmosferą wierszy  
Leśmiana, usłyszymy poemat dygresyjny improwizowany na ży-
wo, poezję, prozę i skecze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie-
go w oprawie muzycznej, a także kultowe słowa: „Kocham pana, 
panie Sułku!”. Pokażemy humor absurdalny, czasem sentymen-
talny lub refleksyjny, reaktywując zapomnianą sztukę kabaretu 
literackiego ze skeczami, piosenkami i muzyką na żywo. Wie-
czorami Generator Malta stanie się też muzycznym sercem Po-
znania. Polską premierę swojej nowej płyty będzie tu miał por-
tugalsko-niemiecki Moullinex. Pierwszy raz w Polsce wystąpi 
australijski Ginger And The Ghost. Nowe albumy zaprezentują 
Ballady i Romanse z głośnymi „Córkami Dancingu”, Julia Marcell 
oraz Muchy.

NOWE NAWYKI PATRZENIA
Zanim wyjdziemy w miasto z niecodziennymi przewodnikami 
i artystami Generatora Malta, przećwiczymy na placu „Nowe 
nawyki patrzenia”. W cyklu znajdą się m.in. warsztaty reporter-
skie z Marcinem Kąckim, fotograficzne z Wojciechem Grzę-
dzińskim, z  fotografii otworkowej z grupą POTWORKI, an-
tydyskryminacyjne z Magdą Szewciów i dźwiękowe z grupą  

ZA DUSZNO. 
AKTYWNIE I SMACZNIE
Zadbamy nie tylko o oko i ucho. Poranne rozgrzewki po raz 
pierwszy poprowadzą artyści idiomowi i tancerze programu 
Stary Browar Nowy Taniec na Malcie. Nie zabraknie też jo-
gi i rodzinnych warsztatów ruchowych. Spalone kalorie bę-
dzie można uzupełnić w polowej restauracji Concordia Taste. 
W niedziele już tradycyjnie śniadania serwować będą pasjo-
naci kuchni. Z inicjatywy Kuchni Ichniej tym razem przygotują 
potrawy wpływające na emocje oraz sporządzone ze składni-
ków pochodzących z kooperatyw spożywczych. Performatyw-
ną kolację przy długim stole zaprojektują wspólnie szef kuchni  
Concordia Taste, choreografka Krystyna Szydłowska i muzyk 
Dawid Dąbrowski.

EWOLUCJA NA „R”
Odniesiemy się też do roli, jaką w ostatnich miesiącach odgry-
wa plac Wolności, gdzie odbywają się demonstracje i gdzie 
ścierają się poglądy. Zapraszamy na cykl działań „ewolucja na 
R” wyposażających uczestników w „narzędzia” do publicznego 
wyrażania siebie i swej woli. Temat traktujemy z przymrużeniem 
oka, w końcu główną „bronią” protestujących jest coraz czę-
ściej ironia. Wspólnie z SARP Poznań planujemy architektonicz-
ny lab, w ramach którego architekci i dizajnerzy przygotują pro-
jekty zagospodarowania placu Wiosny Ludów dla swobodnej 
wypowiedzi. Studio graficzne Bękarty zaprosi nas do tworzenia 
transparentów i innych form dzielenia się myślą w przestrze-
ni miasta, a warszawski Teatr Improwizowany Klancyk popro-
wadzi warsztaty improwizacyjne grające z formułą publicznych 
wystąpień i dialogu.

Generator Malta
na placu Wolności

Już po raz czwarty podczas Malta Festival Poznań plac Wolności będzie sercem festiwalowego życia. Tu zaczynać się będą i koń-
czyć spacery miejskie oraz „Building Conversation” Lotte van den Berg. Tu zaprosimy widzów na rozmowy z artystami, pisarzami 
i aktywistami o gorących tematach wokół „Paradoksu widza”. Tu będziemy ćwiczyć „Nowe nawyki patrzenia” na miasto. Tu będzie-
my zaczynać festiwalowy dzień rozgrzewką i śniadaniem i tu go będziemy kończyć koncertami, spektaklami, pokazami filmowymi 
i Silent Disco. 



NIE JEDNA SZTUKA NA BALKONIE
Zaczniemy od wyostrzenia wzroku na okolice placu Wolno-
ści. W ramach projektu „Miopia” Krzysztof Łukomski i zapro-
szeni przez niego artyści i projektanci ze School of Form zago-
spodarują balkony i elewacje budynków wokół placu. Sytuacja 
będzie wyjątkowa, gdyż obiekty i interwencje, które przygotu-
ją będzie można dojrzeć, tylko skupiając wzrok lub przykłada-
jąc do oka lornetkę lub lunetę. Kurator projektu nie tylko stawia 
pod znakiem zapytania nasze relacje z przestrzenią, ale też kon-
frontuje nas z tradycyjnym myśleniem o dziele sztuki jako obiek-
cie wyeksponowanym na tle białej ściany galerii.
 
SPACERY PO (NIEWIDZIANYM) MIEŚCIE 
Jednym z kluczowych punktów programu będzie cykl space-
rów „Niewidziane miasto”. Zaprosiłyśmy niecodziennych prze-
wodników, pasjonatów różnych dziedzin m.in. mikrobiologii, 
botaniki, socjologii czy architektury, by pokazali nam miasto 
ze swojej perspektywy. Wspólnie spróbujemy odwrócić zasa-
dę, podług której to mapa reguluje nasze doświadczenie prze-
strzeni. Z Jadalnią Warszawa sprawdzimy stan roślin jadalnych 
w śródmieściu, Franek Sterczewski zaprowadzi nas do mia-
sta-utopii, czyli niezrealizowanych projektów architektonicz-
nych, Benek Ejgierd zdradzi tajniki nocnego życia, z Michałem  
Podgórskim poszukamy wytworów oddolnej działalności 
mieszkańców, alternatywnych wobec wielkomiejskiej estety-
ki, a z Lucyną Marzec i Adrianną Sołtysiak odwiedzimy miejsca, 
w których historię Poznania zmieniały kobiety.
 
CZŁOWIEK BEZ MIASTA?
Miejski horyzont poszerzą nam etiudy filmowe realizowa-
ne w ramach projektu „Pola widzenia”. Migranci i migrant-
ki m.in. z Arabii Saudyjskiej, Palestyny, Indii, Ukrainy, USA, 
Rosji i Brazylii pokażą w nich Poznań ze swojej, zwykle mar-
ginalizowanej, a przecież ważnej w zglobalizowanym świe-
cie, perspektywy. Filmy już od kilku tygodni tworzą wspól-
nie migranci i poznańscy filmowcy pod okiem wybitnego 
dokumentalisty i operatora Bogdana Dziworskiego (przy 
wsparciu Migrant Info Point i Poznań Film Commission).  

POZNAŃ ZE SZCZYTÓW
Spojrzymy też na miasto z góry. W ramach drugiej edycji „Ko-
rony Poznania”, która cieszyła się w zeszłym roku ogromną po-
pularnością, otworzymy, zwykle zamknięte dla przechodniów, 
szczyty biurowców i hoteli. Zobaczymy Poznań m.in. z perspek-
tywy Okrąglaka, Eskulapa, Targów Poznańskich czy Nobel To-
wer. Po raz pierwszy uwolnimy też widoki z dachów i tarasów 
prywatnych mieszkań. Cykl zakończymy pokazem filmowym na 
dachu kamienicy przy placu Kolegiackim. 
 
LUKA W MIEŚCIE
W sieć percepcyjnych interwencji złapiemy także pustostany, 
które przez nikogo nieużywane, znikają z pola widzenia i stają 
się widmami, czasem w samym centrum miasta. Wojtek Urbań-
ski, współtwórca zespołu RYSY, skomponuje serię brzmień na 
pomieszczenia byłego budynku Szpitala Miejskiego im. Józefa 
Strusia przy ul. Szkolnej. Zespół kakofoNIKT zaprosi do wspól-
nego śnienia w pustostanie podczas całonocnego eksperymen-
tu – 8-godzinnej muzyczno-wizualnej podróży. 
 
Z PERSPEKTYWY KOŁA
Sprawdzimy również miasto „Z perspektywy koła”. Wspólnie 
z Rowerowym Poznaniem, Kolektywem Kąpielisko i poznański-
mi cyklistami zaatakujemy dziury w drogach rowerowych bom-
bami nasiennymi a podczas kultowego wyścigu goldsprint wy-
łonimy najszybszego, poznańskiego rowerzystę.

Generator Malta w mieście
Antidotum na miejską krótkowzroczność

Aby coś poznać trzeba uruchomić wszystkie zmysły – czasem ruszyć się z miejsca, poszukać, poeksperymentować, a czasem 
przystanąć i w skupieniu obserwować otoczenie. Dlatego, w ramach tegorocznego programu Generatora Malta, zamiast dawać 
wykłady ex cathedra będziemy wspólnie spacerować, oglądać, podsłuchiwać dźwięki i ciszę, odkrywać ruch Poznania, a także miej-
skie historie i opowieści ich bohaterów. 



Wolno Dzieciom  
na Malcie

Wolno Dzieciom to wezwanie do współtworzenia społeczno-
ści z jej najmłodszymi obywatelami. Wśród skrzyżowań nakazów 
i zakazów miejskiej dżungli głos dzieci jest istotnym czynnikiem 
budowania nowych ścieżek wolności. Pola nieograniczonej wy-
obraźni i świeże spojrzenie pozbawione schematów wydają się 
kluczowe dla dyskusji o społeczeństwie obywatelskim i mieście.

Program Wolno Dzieciom na Malcie po raz trzeci zaprasza na 
plac Wolności, tym razem zgłębiając paradoks widza z per-
spektywy dziecka. Codziennie od 11:00 do 19:00, dla dzieci i ich 
opiekunów, czynna będzie przestrzeń pełna wielozmysłowych 
zabaw i opowieści nie z tej ziemi, pod opieką animatorów. Po 
szkole, w dni powszednie z inicjatywy artystów: Aleksandry 
Winnickiej i Marcina Piątyszka, ochotnicy będą tworzyć plane-
tę Freedo – trójwymiarową instalację pełną jaskiń i zamków, 
tętniącą energią twórczą. Dostępu do niej będą bronić zagadki 
i wyzwania stworzone przez dzieci – mieszkańców planety.
Pamiętając o rozwoju dzieci podczas pierwszych lat życia, przy-
gotowaliśmy warsztaty dla najmłodszych i ich rodziców. Nad 
ich sensoryką i motoryką będzie pracować Grupa Zabawowa 
„Farbuszki”, natomiast o świadomość ciała oraz wyciszenie za-
dbają Hanna Kanecka i Aleksandra Bożek-Muszyńska.

Weekendy w strefie Wolno Dzieciom to nie czas na odpoczy-
nek od wyobraźni. W sobotę Zofia Małkowicz zaprosi rodzinne 
ekipy do pobrania i zbadania próbek miejskiej tkanki. Posłużą 
one do stworzenia nowego pomnika miasta. W sobotnie poran-
ki, pod okiem Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej i dzięki uprzej-
mości Duńskiego Instytutu Kultury odbędziemy filmową podróż 
po temacie miłości trudnej i odważnej, zakończoną warsztata-
mi. W niedziele Teatr Sytuacje Grupa zaprezentuje „Dziwne 
Zwierzęta” a Zielona Grupa zaprosi do wspólnego opowiada-
nia historii. Niedzielne popołudnia zwieńczą rodzinne warsztaty 
CZYTOGRUSZKI, na których m.in. powstaną magiczne peleryny 
niewidzialności.
 
 

Czwarty sezon  
w ogrodach  
społecznościowych

Już czwarty sezon wspólnie z mieszkańcami i lokalnymi partne-
rami uprawiamy ogrody społecznościowe na Wildzie i Łazarzu. 
Zielone skwery powstały w ramach pierwszej edycji Generato-
ra Malta, wprowadzając do Poznania temat zagospodarowywa-
nia miejskich nieużytków poprzez uprawę roślin. Poprzez regu-
larność, upór, setki spotkań i podejmowanych działań, miejsca 
te zyskały swoją odrębną tożsamość jako Ogród Wilda i Ogród 
Łazarz. Dzisiaj inicjatywę w nich przejmują zawiązane w cią-
gu czterech lat wspólnoty sąsiedzkie i lokalni liderzy. W mię-
dzyczasie idea ogrodów znalazła też kolejnych zwolenników – 
w Poznaniu powstało kilka nowych miejsc. 

Z dużą satysfakcją przyglądamy się tym procesom, planując jed-
nocześnie kolejne działania. W przyszłym roku chcemy całkowi-
cie przekazać rolę gospodarzy mieszkańcom, do czego przygo-
towujemy się w trwającym już sezonie. 

W Ogrodzie Łazarz, mieszkańcy, przy wsparciu Generatora 
Malta, będą wymyślać i wprowadzać w życie własne pomy-
sły w ramach projektu „Sąsiedzi”. To część programu „Włącz 
Łazarz. Nowi bohaterowie”. Wcześniej, na warsztatach pro-
jektowych poznają niezbędne narzędzia do ich realizacji. Pod-
czas pierwszego w Poznaniu pikniku inicjatyw sąsiedzkich, na 
którym będziemy gościć też kilka wspólnot z całej Polski, wy-
mienimy się dobrymi praktykami. Kontynuujemy też ukocha-
ne przez mieszkańców plenerowe pokazy filmowe i koncerty.  
Zagra m.in. Asia i koty. 

W Ogrodzie Wilda będzie muzycznie i botanicznie. W Noc 
Muzeów wystąpi Make Like a Tree, według rankingu BBC – 
„gwiazda ukraińskiej muzyki eksportowej”. Między drzewami 
zawisną też jego zdjęcia z podróży dookoła świata, z których 
czerpie muzyczne inspiracje. Podczas Malty koncert zagra war-
szawski duet Cukierki. Regularnie odbywają się w ogrodzie 
warsztaty. Z gdańską fundacją Generacja stworzymy przeno-
śne ogrody w słoikach, w Zielniku Miejskim skatalogujemy ro-
śliny Wildy, a relaksować będziemy się przy sennych dźwiękach 
projektu „Sleepin”. Gościć będziemy też Biennale Nieużytków 
pracujące nad ożywieniem w mieście miejsc opuszczonych.



Komasa / Mikołajczyk / Kwadrofonik  

KSENOFONIA / KSENOPHONY
symfonia dla Innego 
WIDOWISKO MULTIMEDIALNE 
POZNAŃSKI CZERWIEC 1956

28.06, 22:00 / plac Mickiewicza / wstęp wolny
produkcja: Malta Festival Poznań

„To był pełny, odpowiedzialny, obywatelski ruch, gdzie lu-
dzie wychowani w pragmatycznej kulturze regionu uzna-
li, że to, co się dzieje w Państwie jest nieprzyzwoite i że 
trzeba się postawić” – mówi Jan Komasa, który wyreżyse-
ruje multimedialne widowisko na 60. rocznicę Poznańskiego 
Czerwca 1956. 28 czerwca o godz. 22.00 na placu Mickiewicza  
Malta Festival Poznań, na zaproszenie Miasta Poznania, przed-
stawi opowieść o pierwszym buncie przeciw władzy komuni-
stycznej, krwawo stłumionym przez wojsko.

Jan Komasa jest autorem koncepcji artystycznej wydarzenia 
i jego scenariusza. To jeden z najbardziej utalentowanych i ce-
nionych twórców polskiej kinematografii, urodzony w Pozna-
niu i nadal związany z tym miastem. O reżyserze głośno było 
za sprawą filmów „Sala samobójców”, w którym „żywy” obraz 
łączył się z komputerową animacją, oraz głośnego „Miasta 44”, 
w którym reżyser mierzył się w hollywoodzkim stylu z legendą 
Powstania Warszawskiego. W 2014 roku Komasa otrzymał pre-
stiżowy Paszport „Polityki”.

Maltańskie widowisko będzie fuzją obrazu, tańca i muzyki. Re-
żyser zaprosił do współpracy Mikołaja Mikołajczyka – chore-
ografa, który przez wiele lat związany był z poznańskim Polskim 
Teatrem Tańca oraz Teatrem Wielkim (jako solista). Muzy-
kę stworzą Bartek Wąsik i Miłosz Pękala z Kwadrofonik (rów-
nież nagrodzonego Paszportem „Polityki”) we współpracy  
z Royal String Quartet. Elektronika inspirowana twórczością  
Juliusa Eastmana spotka się z perkusją, fortepianami i kwarte-
tem smyczkowym na żywo. Stronę wizualną, taneczną i mu-
zyczną spektaklu dopełni technologia, która stworzy wrażanie 
terroru inwigilacji.

Już 10 lat temu, w 50. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956,  
Festiwal Malta wystawił plenerowe widowisko. Spektakl w re-
żyserii Izabeli Cywińskiej nawiązywał do jej głośnego przed-
stawienia „Oskarżony: Czerwiec pięćdziesiąt sześć” z 1981 
roku. Tegoroczne wydarzenie opowie o strajku sprzed 60 lat  
językiem współczesnego widza. Plenerowy, otwarty i bezpłatny 
spektakl będzie zarazem finałem Malta Festival Poznań 2016.

Jan Komasa reżyseruje 
multimedialne widowisko na 60. rocznicę 
Poznańskiego Czerwca 1956



JAN KOMASA

Chciałem zaproponować coś, co nie  
będzie martyrologicznym widowiskiem. 
Zaproponowałem wydarzenie, które  
będzie od A do Z artystyczne i zrozumiałe 
pod każdą szerokością geograficzną, bo 
będzie wyrażone za pomocą tańca, a nie 
słów, które można różnie interpretować. 
wypowiedź dla Malta Festival Poznań

 

 
Ciągle jest potrzeba dominacji – zawsze 
przychodzą ci, którzy wiedzą lepiej, zmu-
szają nas do myślenia według jakiegoś 
schematu. My próbujemy, ale nam nie 
wychodzi. Część z nas jest konformistami 
i udaje, że żyje się dobrze. Inna część się 
buntuje, rodzi się opór, który wyraża się 
w różny sposób. Czasem także krwawo. 
wypowiedź dla Malta Festival Poznań

 
Chciałbym, żeby to była uniwersalna opo-
wieść, opowieść o rewolucji. Tę rewolu-
cję można interpretować społecznie, ale 
można też interpretować ją intymnie, jako 
zmaganie się z własnymi demonami  
i ze strachem. 
wypowiedź dla Malta Festival Poznań

MIKOŁAJ MIKOŁAJCZYK

Gdybym miał opowiedzieć ruchem samą 
historię, to nie miałoby sensu. Chcę jed-
nak opowiedzieć ruchem emocje, które 

towarzyszyły ludziom wtedy i które towa-
rzyszą nam zawsze, gdy nie możemy  

złapać oddechu, gdy nie mamy możliwo-
ści samorealizacji, gdy grupa nas zżera, 
przelatuje po nas walcem, nie pozwala 
nam w jakikolwiek sposób istnieć. Taki  

wewnętrzny bunt jest wpisany  
w ruch i taniec. 

wypowiedź dla Malta Festival Poznań

Na plan pierwszy wysunęła się niewin-
ność. Nie wiem dlaczego. Zawsze mi się 

wydawało, że to dojrzałość jest materia-
łem na ruch, na emocje, na taniec.  

A tu nagle okazało się, że niewinność 
 nas po prostu rozjechała jak walec. 

wypowiedź dla Malta Festival Poznań



BARTEK WĄSIK

Mówi się, że muzyka Eastmana to jest taki maksymalny minimalizm, czyli muzyka  
bardzo repetytywna, głośna, mająca wejść w człowieka, jakby w same jego trzewia,  

muzyka, która ma człowieka poruszyć. 
wypowiedź dla Malta Festival Poznań

Jego kompozycje są ekstremalne. W tym utworze chodzi o to, by grać jak najszybciej 
i jak najgłośniej. Szkieletem jest tu czas. W nutach zaznaczone jest, co w danej minu-

cie ma zagrać każdy z pianistów. Ale to tylko sugestie, bo każdy dźwięk można zagrać 
w różnych wariantach. Tylko chwilami zgrania można zgrać wszystkich pianistów 

 i dlatego musimy mieć wspólny zegar. Ten utwór nigdy nie brzmi tak samo. (…)  
To minimalizm, ale maksymalny. Brzmi jak nadchodząca katastrofa. 

fragment rozmowy Bartka Wąsika z Kajetanem Kurkiewiczem, „Gazeta Wyborcza Poznań”, 31.3.2016 

MICHAŁ MERCZYŃSKI

Użyjemy metafor i języka współczesnej sztuki. Chcemy pokazać świeżą interpretację 
tamtych wydarzeń i dotrzeć także do młodych ludzi 

fragment rozmowy Michała Merczyńskiego z Kajetanem Kurkiewiczem, „Gazeta Wyborcza Poznań”, 31.3.2016 



Karnety i wejściówki
17 maja o godz. 12.00 rusza sprzedaż:
– karnetów w cenie 60 zł, w ramach których można zobaczyć 
5 wydarzeń oraz zarezerwować bezpłatne wejściówki
– wejściówek w cenie 15 zł na pojedyncze wydarzenia.

Bezpłatne wejściówki 
wydawane będą w Centrum Informacji Miejskiej w Poznaniu, 
ul. Ratajczaka 44, w dwóch pulach: 1 i 13 czerwca.

Wstęp wolny 
obowiązuje na „Ksenofonię / Ksenophony” (widowisko mul-
timedialne Poznański Czerwiec 1956), „The Color of Time” 
(plenerowe otwarcie festiwalu), Generator Malta oraz wiele 
innych wydarzeń Malta Festival Poznań  

Szczegółowe informacje o wstępie na wydarzenia  
Malta Festival Poznań dostępne są na www.malta-festival.pl  
w zakładce BILETY.  

Materiały prasowe
w wersji elektronicznej oraz zdjęcia można znaleźć na:
www.malta-festival.pl/pl/press/download
W celu otrzymania materiałów filmowych
prosimy o kontakt:
press@malta-festival.pl / +48 785 371 431

Akredytacja dla mediów
rozpocznie się 20 maja i potrwa do 3 czerwca.
Akredytacja będzie dostępna na stronie internetowej  
Malta Festival Poznań w zakładce DLA MEDIÓW. 

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter  
oraz informacje o akredytacjach dla mediów
napisz na: press@malta-festival.pl

Kontakt dla mediów
Mikołaj Bylka
rzecznik prasowy
+48 603 173 344
rzecznik@malta-festival.pl

Pytania i prośby o teksty, zdjęcia i nagrania dotyczące
poprzednich i bieżącej edycji festiwalu prosimy kierować
do biura prasowego:
Klaudyna Bajkowska
koordynatorka biura prasowego 
press@malta-festival.pl
+48 785 371 431



wydarzeń

artystów 
i aktywistów

krajów

lokalizacji

241

780 
     

 21

 58

program festiwalu na www.malta-festival.pl
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