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Chris Kondek & Christiane Kühl  Money: it came from outer space   fot. M. Zakrzewski
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Rok 2012 dla Fundacji Malta stał pod znakiem między- 

kulturowych relacji, niejednokrotnie przekraczających grani-

ce Europy. Zarówno Malta, jaki i Nostalgia przeniosły punkt 

ciężkości prezentowanych wydarzeń na inny kontynent, do 

Azji. Miniony rok był też dla nas początkiem ogromnego mię-

dzynarodowego przedsięwzięcia – House on Fire, które dzię-

ki dofinansowaniu z Unii Europejskiej pozwoli 10 partnerom  

z różnych części Europy realizować wspólne projekty te-

atralne przez kolejnych 5 lat. Na mocy współpracy między 

festiwalami: Warszawą Centralną i Maltą polscy widzowie 

mogli po raz pierwszy zobaczyć spektakl wybitnego nie-

mieckiego reżysera, Christopha Schlingensiefa, Via Intolle-

ranza II, zrealizowany w afrykańskim Burkina Faso.

Międzykontynentalna przygoda zaczęła się od Malta Festi-

val Poznań 2012. Program idiomu Akcje Azjatyckie / Asian 

Investments, przygotowany przez Stefana Kaegi przypo-

mniał, że Polska leży nie tylko w Europie, ale także na skraju 

wielkiej Azji. Przemiany kulturowe i polityczno-ekonomiczne 

w Chinach, Indiach czy w dawnych republikach ZSRR nie są 

już wydarzeniami na „dalekim wschodzie“; ich reperkusje 

odczuwamy codziennie pod postacią zmian kursów walut, 

cen czy obecności uchodźców.

For the Malta Foundation the year 2012 was marked by in-

tercultural relations that often went beyond the boundaries 

of Europe. Both Malta and Nostalgia shifted the emphasis 

of the featured events to another continent: to Asia. The 

past year also saw the launch of an extensive international 

project called House on Fire which, with the support of the 

European Union, will allow ten partners from different parts 

of Europe to work together on theatre projects for the next 

five years. Moreover, the collaboration between Malta and 

Warszawa Centralna Festival provided the Polish audience 

with an opportunity to see for the first time Via Intolleran- 

za II by the brilliant German director Christoph Schlingensief, 

created in Burkina Faso, Africa.

The intercontinental adventure began with Malta Festi-

val Poznań 2012. The programme of the Akcje Azjatyckie / 

Asian Investments Idiom, designed by Stefan Kaegi, remin-

ded us that Poland was situated not only in Europe, but also 

on the brink of the huge continent of Asia. The cultural, po-

litical and economic changes in China, India or the former 

Soviet Republics are not just events taking place in the “Far 

East” – we experience their consequences daily in the form 

I  WSTĘP |  FOREWORD

Kornel Mundruczó   
Hańba
fot. M. Zakrzewski

WSTĘP
 FOREWORD

Do historii przejdzie zapewne pierwsza w 22-letniej tra-

dycji „Malty” światowa prapremiera opery – Slow Man oraz 

powiązana z nią wizyta laureata literackiej nagrody Nobla, 

J.M. Coetzeego. Autor Powolnego człowieka przyjął nasze 

zaproszenie do napisania libretta na podstawie swej po-

wieści; muzykę do opery skomponował Nicholas Lens. To 

międzynarodowe przedsięwzięcie zyskało uznanie w oczach 

widzów i krytyków. Z radością przyjęliśmy informację  

o piątym miejscu przyznanym Slow Manowi przez słucha- 

czy radiowej „Trójki”, w plebiscycie na „Wydarzenie kultu-

ralne roku 2012”. 

Entuzjastycznie przyjęty został także koncert grupy FAITH 

NO MORE nad jeziorem Malta. Kalifornijska legenda rocka 

wystąpiła w ramach cyklu POZnań dla Ziemi. Oczarowana 

publiczność tak rozgrzała zespół, że po kilku minutach od 

zakończenia koncertu muzycy wrócili na scenę by zagrać raz 

jeszcze. 

Tegoroczna edycja Festiwalu była także symbolicz-

nym zamknięciem dwóch dekad wspaniałej współpracy  

z Lechem Raczakiem, dyrektorem artystycznym Malty od 

1993 roku, wybitną postacią polskiego teatru alternatyw-

nego. Niezmiernie cieszy że, jak powiedział Lech Raczak  

w jednym z wywiadów, „to jest pożegnanie z dyrektorowa-

niem Maltą, ale nie z Maltą”.

Nostalgia Festival Poznań obchodził w tym roku 5-lecie. 

W kameralnych wnętrzach kościoła oo. Jezuitów mogli-

śmy wsłuchać się w muzykę Azji Centralnej i Kaukazu, za-

topioną w kompozycjach G. I. Gurdżijewa. Pierwszego wie-

czoru dwóch młodych, utalentowanych jazzmanów: Piotr  

Orzechowski i Marcin Masecki, solo a w finale w duecie 

poddało utwory ormiańskiego mistyka awangardowej in-

terpretacji, ale zgodnie z europejskimi standardami – na for-

tepianie. W odpowiedzi armeńska grupa The Gurdjieff Folk 

Instruments Ensemble zabrała nas na wyprawę do muzycz-

nych korzeni Azji Wschodniej i Centralnej. Dzięki tradycyjnym 

instrumentom z tamtejszych regionów pięknie wybrzmiały 

barwy ukryte w azjatyckich melodiach ludowych. 

W jak daleką podróż w czasie, przestrzeni, wyobraźni  

wybierzemy się w roku 2013? Już dziś zapraszam Pań-

stwa na przyszłoroczne wydarzenia organizowane przez  

Fundację Malta.

Michał Merczyński 

dyrektor Fundacji Malta

of foreign currency exchange fluctuations, price changes or 

the presence of refugees.

An event which will make Malta Festival history is, undo-

ubtedly, its first ever opera production. The Nobel Prize win-

ning author J. M. Coetzee accepted our invitation to write a 

libretto based on his novel Slow Man and came to Poznań to 

be present during the world première of the work, together 

with composer Nicholas Lens. The international project was 

very well received by the audience and critics and we were 

very happy to learn that the listeners of Program Trzeci 

Polskiego Radia ranked Slow Man the opera the fifth major 

“Cultural Event in 2012”.

Another enthusiastically received musical event was the 

concert of FAITH NO MORE at Lake Malta. The legend of rock 

from California performed for us in the Poznań for the Earth 

series. The audience was so enthusiastic that some minutes 

after the end of the concert the band returned to the stage 

to play several more pieces.

This year’s Festival was also a symbolic end of the two 

decades of our wonderful collaboration with Lech Raczak, 

an outstanding figure in Polish alternative theatre and Mal-

ta’s Artistic Director from 1993. We are consoled by what 

Lech Raczak said in an interview: “I am saying goodbye to 

directing Malta but not to Malta itself”.

In 2012 Nostalgia Festival Poznań celebrated its fifth an-

niversary. In the welcoming interiors of the Jesuit Fathers’ 

Church we could listen to the music of Central Asia and the 

Caucasus immersed in the compositions of G. I. Gurdjieff. On 

the first night two talented young jazz musicians, Piotr Orze-

chowski and Marcin Masecki, performing solo and as a duet 

in the finale, subjected the Armenian mystic’s pieces to pia-

no interpretations that were avant-garde albeit consistent 

with European standards. In response The Gurdjieff Folk 

Instruments Ensemble from Armenia took us on a journey 

to the musical roots of Eastern and Central Asia using tra-

ditional local instruments to beautifully render the colours 

concealed in Asian folk melodies.

What voyage in time, space and our imagination will 

we take in 2013? I already wish to invite you to the fanta-

stic events which the Malta Foundation will bring to you  

next year.

Michał Merczyński 

Malta Foundation Director
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Ex Nihilo  Nal Boa   fot. M. Zakrzewski

Malta 2012 nie zaskakuje. W przypadku tej legendarnej imprezy 
to komplement: jak zawsze festiwal oszałamia programem, nie 
unika gorącej dyskusji na temat świata, w którym żyjemy, a jego 
oferta skierowana jest zarówno do koneserów, jaki do masowej 
publiczności.

Michał Danielewski, Rusza Malta Festival.  
Chodź, nie przegap!, „Gazeta Wyborcza”, 3.07.2012

Malta 2012 holds no surprises and in the case of this legendary 
event this is a compliment. As always the festival amazes us with 
its programme and does not evade heated discussions about the 
world we live in, whilst its proposal is targeted at connoisseurs 
and the mass audience alike.

Michał Danielewski, “Rusza Malta Festival.  
Chodź, nie przegap!”, Gazeta Wyborcza, 3.07.2012 

Wertując opasły program tegorocznego Malta Festival, trudno  
nie odnieść wrażenia artystycznej sytości. Organizatorzy postarali 
się, by impreza wabiła widzów różnorodnością oferty, stąd  
w menu znalazły się spektakle teatralne i taneczne, projekty  
performerskie, filmy, spotkania z twórcami, dyskusje i koncerty. 
Pięć festiwalowych dni nie pozostawi nam chwili wytchnienia.

Lucjan Strzyga, Gwiazdy na poznańskiej Malcie,  
„Polska The Times”, 18.06.2012

As you go through the bulky programme of this year’s Malta  
Festival you cannot avoid a sense of artistic satiety.  
The Organisers really made an effort to make the event attract 
viewers with its diversified proposal. Hence the menu  
includes theatre and dance shows, performance art projects,  
films, meetings with artists, discussions and concerts. 
The five festival days will not give us any respite.

Lucjan Strzyga, “Gwiazdy na poznańskiej Malcie”,  
Polska The Times, 18.06.2012

MALTA  
FESTIVAL 
 POZNAŃ
 3-7 VII 2012
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Malta Festival Poznań 2012 odbył się w dniach od 3 do  

7 lipca. Podczas pięciu festiwalowych dni, w kilkunastu prze-

strzeniach w centrum miasta Poznania oraz nad jeziorem 

Malta zaprezentowaliśmy ponad 150 wydarzeń (spektakli 

teatralnych i tanecznych, koncertów, pokazów filmowych, 

spotkań z artystami, słuchowisk Silent Malta, warsztatów, 

wykładów i dyskusji w ramach Forum), w których uczestni-

czyło ponad 40 000 widzów. 

„Malta Festival Poznań 2012 ma wiele twarzy i tożsamo-

ści” – napisał zapowiadając Festiwal jego dyrektor, Michał 

Merczyński. Na program performatywny składały się aż 

trzy główne nurty, odmienne formalnie i znaczeniowo. Wiele 

projektów prezentowanych w ramach idiomu: Akcje Azja-

tyckie / Asian Investments, opowiadając azjatycko-europej-

skie historie lokalne, dotykało problemów globalnych. Nurt  

Coetzee. Horyzonty przyniósł pierwszą w historii Festiwa-

lu Malta światową prapremierę opery Slow Man, do któ-

rej muzykę skomponował Nicholas Lens a libretto napisał  

J.M. Coetzee. Obecność noblisty w Poznaniu oraz kilka in-

nych wydarzeń skupionych wokół jego twórczości pozwo-

liły bliżej przyjrzeć się kwestiom, o których pisze w swoich 

powieściach. Prezentacja cyklu spektakli w reżyserii Lecha  

Raczaka, wieloletniego dyrektora artystycznego „Malty” pod- 

sumowała jego dwudziestoletnią przygodę z Festiwalem.

Międzynarodowy charakter mocno akcentowały w tym 

roku maltańskie koprodukcje, realizowane we współpra-

cy z najważniejszymi festiwalami teatralnymi w Europie, 

m.in. Wiener Festwochen czy Festival d’Avignon oraz udział  

„Malty” w unijnym projekcie House on Fire. Do historii przej-

dzie niewątpliwie jedyny w Polsce koncert zespołu Faith No 

More, który już tradycyjnie odbył się nad jeziorem Malta. 

Malta Festival Poznań 2012 lasted from 3 to 7 July. During 

the five festival days and within over a dozen spaces in the 

centre of Poznań and at Lake Malta, we presented over 150 

events comprising theatre and dance performances, con-

certs, film shows, meetings with artists, Silent Malta radio 

plays, workshops, lectures and Malta Forum discussions, 

attended by more than 40,000 participants.

“Malta Festival Poznań 2012 has many faces and identi-

ties” wrote the Festival Director, Michał Merczyński, in the 

introduction to the catalogue. The performing arts pro-

gramme consisted of three major themes which differed 

in form and meaning. Many of the Akcje Azjatyckie / Asian 

Investments Idiom projects touched upon global issues as 

they told local Asian and European stories. The Coetzee. 

Horizons theme featured the first ever Malta Festival world 

première of an opera. This was Slow Man to music by  

Nicholas Lens and libretto by J.M. Coetzee. The presence of 

the Nobel Prize winner in Poznań and several other events 

which focused on his oeuvre gave us the opportunity to take 

a closer look at the issues this distinguished author writes 

about in his novels. Furthermore, the staging of a series of 

shows directed by Lech Raczak, Malta’s long-term Artistic 

Director, comprised a review of the two decades he had de-

dicated to the festival. 

The international ambience was strongly emphasised this 

year by the Malta co-productions created in collaboration 

with some of the most important European theatre festi-

vals, for instance Wiener Festwochen and Festival d’Avi-

gnon, in addition to Malta’s involvement in the EU project, 

House on Fire. Finally, an event which will undoubtedly 

make the festival’s history was the concert of the band Faith  

No More, at Lake Malta.

1. 
Public Movement
Positions 

2. 
Faith No More 
koncert / concert
fot. M. Zakrzewski

 

1. 2.

Living Dance Studio  Memory   fot. M. Zakrzewski
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idiom: AKCJE  
AZJATYCKIE /

ASIAN  
INVESTMENTS

Rimini ProtokolL  Bodenprobe Kasachstan   fot. M. Zakrzewski

Mimo że jesteśmy uzależnieni gospodarczo od Azji jak od 
narkotyku, o życiu ludzi wytwarzających większość otaczających 
nas przedmiotów wiemy mniej, niż Europejczycy w czasach 
Kolumba wiedzieli o mieszkańcach Ameryki. […] Dlatego 
idea, aby jeden z nurtów Malty poświęcić tematyce azjatyckiej, 
była strzałem w dziesiątkę. Dobrym pomysłem było również 
zaproszenie w charakterze kuratora Stefana Kaegiego. Ten 
urodzony w Szwajcarii twórca teatru dokumentalnego ma rzadką 
wśród współczesnych artystów teatru umiejętność przyjmowania 
perspektywy Innego. […] Efekt przerósł oczekiwania - powstał 
konsekwentny, przemyślany, spójny program bliski aktualnym 
problemom. Jego siłą jest zmiana stereotypowego myślenia  
o Azji na Zachodzie. Zamiast egzotyki – opery pekińskiej, kabuki 
czy wschodnich sztuk walki – Kaegi zaproponował europejsko-
-azjatycki dialog skoncentrowany na wspólnych problemach 
z globalnym kapitalizmem, kryzysem systemu finansowego, 
przeludnieniem, eksploatacją taniej siły roboczej. 

Roman Pawłowski, Próbki azjatyckiego gruntu,  
„Gazeta Wyborcza”, 9.07.2012

Despite being as economically dependent on Asia as we would 
be on a drug, we know less about the lives of people who make 
the things that surround us than Europeans knew about America 
in Columbus’ times. … Therefore, the idea to dedicate one of the 
Malta themes to Asian issues absolutely hit the mark. It was also 
a good idea to invite Stefan Kaegi to curate. The Swiss-born non-
-fiction theatre artist has the ability of taking the perspective  
of the Other, which is rare among contemporary theatre creators. 
… The effect was far greater than we expected: a consistent, 
thoroughly structured and cohesive programme that focused  
on current problems. Its strength was the capacity to change the 
stereotypical perception of Asia in the West. Instead of exotics –  
the Beijing opera, kabuki or eastern martial arts – Kaegi proposed  
a European/Asian dialogue concentrated on common problems 
pertaining to global capitalism, the crisis of the financial system, 
overpopulation and the exploitation of cheap labour force.

Roman Pawłowski, “Próbki azjatyckiego gruntu”,  
Gazeta Wyborcza, 9.07.2012
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Tegoroczna edycja Malta Festival Poznań skoncentrowana 

była wokół relacji europejsko-azjatyckich. Stefan Kaegi –  

kurator idiomu Akcje Azjatyckie / Asian Investments odkrył 

przed publicznością nieoczywiste wymiary wzajemnych sto-

sunków kulturowych i cywilizacyjnych, ale także gospodar-

czych i międzyludzkich.

Idiom jest rdzeniem programu festiwalowego od roku 

2010, przestrzenią analizy i prezentacji ważnych fenome-

nów kulturowych, społecznych i artystycznych. Idiom Akcje 

Azjatyckie / Asian Investments pokazał Azję w wielu od-

słonach, w sposób zaskakujący i niestereotypowy. Widzo-

wie festiwalu byli świadkami akcji i interwencji miejskich, 

instalacji, spektakli i performansów. Ich twórcy przyglądali 

się w nich wpływom Azji na światową politykę, analizowali 

wspólne dla Azji i Europy zjawiska społeczne, przywoływali 

prawdziwe historie ludzkie, ukazujące migracje, proces po-

szukiwania i odzyskiwania tożsamości, oraz życie codzienne 

mieszkańców Azji, która w rzeczywistości składa się z kilku-

dziesięciu odrębnych światów, choć stereotypowo jest ko-

jarzona przede wszystkim z Dalekim Wschodem.Mapa Azji, 

która wyłoniła się z idiomu obejmowała m.in.: Liban, Izrael, 

Kazachstan, Koreę Północną i Południową, Chiny, Afganistan, 

Indonezję i… Polskę.

The guiding theme of this year’s edition of Malta Festival 

Poznań was European and Asian relations. Stefan Kaegi,  

the Curator of the Idiom Akcje Azjatyckie / Asian Invest-

ments revealed to the audience the not so obvious dimen-

sions of our mutual cultural and civilisational connections, 

as well as the economic and interpersonal ones.

The Idiom has been the core of the festival programme 

since 2010, providing a space for the analysis and presen-

tation of major cultural, social and artistic phenomena. 

Akcje Azjatyckie / Asian Investments presented numerous 

renditions of Asia which were both surprising and non-ste-

reotypical. The festival viewers witnessed a wide array of 

actions, urban interventions and installations, in addition to 

numerous shows and performance art projects. Their cre-

ators explored Asia’s impact on international politics, analy-

sed the social phenomena that are common to both Asia and 

Europe, and recounted the stories of real people. The latter 

depicted migrations, the process of seeking and recovering 

one’s identity, as well as the everyday lives of Asians who, 

in reality, inhabit a wide array of distinct worlds despite be-

ing stereotypically associated with the Far East. The map of 

Asia which emerged from the Idiom included countries like 

Lebanon, Israel, Kazakhstan, North Korea and South Korea, 

as well as China, Afghanistan, Indonesia and… Poland.

Instead of watching exotic shows viewers in Poznań had 

the opportunity of being involved in a programme compri-

sing projects of documentary nature. Documentary the-

atre (also called non-fiction theatre) has, for many years, 

been the major interest of Stefan Kaegi, the Idiom Cura-

tor and the co-creator of the renowned artistic collective,  

Rimini Protokoll. Some of the projects presented during the 

Idiom were marked by general and political overtones, for 

instance Rabih Mroué’s and Lina Saneh’s 33 Rounds and Few 

Seconds about the suicide of a young Lebanese and the po-

litical situation in the Near East or the show Memory by the 

Chinese Living Dance Studio. Others, in contrast, focused 

on the individual and personal dimension, for example Ant 

Hampton’s installation/show, Elsewhere, Offshore. Part 1: 

Cue China about two Chinese workers, victims of an indu-

strial accident at a computer parts factory, whom the artist 

befriended over Skype. Quite often the general and personal 

dimensions overlapped showing the entanglement of the in-

dividual – a citizen, employee or resident – in economic and 

political affairs of global impact, for instance Bodenprobe 

Kasachstan by Rimini Protokoll.

One of the most important festival events turned out  
to be the programme’s safe bet: Bodenprobe Kasachstan  
by the renowned Rimini Protokoll.

Marta Kaźmierska, “Malta między znaczeniami”,  
Gazeta Wyborcza, 9.07.2012

The Idiom programme also provided a plane for the sta-

ging of European/Asian narratives that were of particular 

interest to Polish viewers. Commissioned by Malta Festival 

Poznań 2012, Artur Pałyga, one of the most talented and 

renowned Polish playwrights, wrote Bitwa o Nangar Khel. 
1. 
Chris Kondek &  
Christiane Kühl 
Money: it came  
from outer space 
fot. M. Zakrzewski

2. 
Dirk Fleischmann
mysaleshow
fot. K. Pictures

3. 
Ant Hampton  
Elsewhere 
Offshore. Part 1:  
Cue China
fot. M. Zakrzewski

W Poznaniu zamiast egzotycznych widowisk widzowie 

mogli włączyć się w program złożony z projektów o cha-

rakterze dokumentalnym. To właśnie teatr dokumentalny, 

nazywany też teatrem non-fiction od lat fascynuje Stefana 

Kaegi – kuratora idiomu, współtwórcę cenionego kolekty-

wu artystycznego Rimini Protokoll. Projekty prezentowane 

podczas Idiomu opowiadały i pokazywały historie zarówno 

o wymiarze ogólnym, politycznym (spektakl Rabiha Mroué 

i Liny Saneh 33 Rounds and Few Seconds o samobójstwie 

młodego libańskiego mężczyzny i sytuacji politycznej na 

Bliskim Wschodzie czy spektakl Memory chińskiej grupy 

Living Dance Studio), jak i prywatnym (spektakl-instala-

cja Anta Hamptona Elsewhere, Offshore. Part 1: Cue China  

o dwóch chińskich robotnikach, ofiarach wypadku podczas 

pracy w fabryce części komputerowych, z którymi artysta 

zaprzyjaźnił się przez Skype). Wielokrotnie, te dwa wymiary 

nakładały się na siebie, pokazując uwikłanie pojedynczego 

człowieka – obywatela, pracownika, mieszkańca – w sprawy 

ekonomiczne i polityczne o globalnym wymiarze (spektakl 

Bodenprobe Kasachstan Rimini Protokoll).

Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu okazał  
się jej programowy „pewniak" - spektakl Bodenprobe  
Kasachstan znanej grupy Rimini Protokoll. 

Marta Kaźmierska, Malta między znaczeniami,  
„Gazeta Wyborcza”, 9.07.2012

W programie Idiomu znalazło się też miejsce na euro-

pejsko-azjatyckie narracje bliskie polskiemu widzowi. Artur  

Pałyga, jeden z najbardziej uzdolnionych i cenionych polskich 

dramatopisarzy, na zamówienie Malta Festival Poznań 2012 

napisał sztukę Bitwa o Nangar Khel. Postscriptum, w któ-

rej oddał głos Afgańczykom – biernym uczestnikom wojny,  

w którą zaangażowani są także polscy żołnierze. Sztuka  

została po raz pierwszy publicznie przedstawiona podczas 

festiwalu, odbyła się także dyskusja z autorem oraz zapro-

szonymi przez niego aktorami. Wanda Wasilewska, dzien-

nikarka Radia Merkury Poznań, w Słuchowisku azjatyckim 

przedstawiła słuchaczom trzy poznańsko-azjatyckie pary, 

które poprzez swoje prywatne historie i wspomnienia po-

kazują wzajemne stosunki międzykulturowe, sukcesy i po-

rażki integracji oraz codzienne życie w Polsce. Oprócz tych 

produkcji, na zamówienie Malta Festival Poznań spektakl 

przygotował Wojtek Ziemilski, artysta zaliczany do grona 

najciekawszych i najbardziej utalentowanych reżyserów mło-

dego pokolenia. W ramach idiomu Akcje Azjatyckie / Asian  

Investments pokazał projekt Pokrewni, w którym punktem 

1. 2.

3.
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wyjścia jest fascynacja fenomenem jednego z najpopular-

niejszych nazwisk świata – Huang. W audiowizualnym spek- 

taklu występują polskie i azjatyckie aktorki mieszkające  

w Poznaniu.

Projektem szczególnym, wykraczającym poza ramy 

przestrzeni teatralnej było wyprodukowane przez Mal-

ta Festival Poznań – mysaleshow niemieckiego reżysera 

i artysty wizualnego Dirka Fleischmanna. Na zlecenie fe-

stiwalu nadzorował on produkcję zaprojektowanych przez 

siebie koszulek, które zarazem były koszulkami festiwalo-

wymi – typowym gadżetem reklamującym każdą edycję 

tego wydarzenia. Koszulki zostały wytworzone w strefie 

ekonomicznej Kaesong, położonej pomiędzy dwoma skon-

fliktowanymi krajami – Koreą Północną i Koreą Południową. 

Prezentacja w Poznaniu była kolażem filmu dokumentu-

jącego przebieg procesu produkcji, występu aktorów oraz 

pchlego targu z koreańskimi produktami, do którego zostali  

zaproszeni widzowie.

Postscriptum. In the play he gave the voice to the Afghans, 

the passive participants of a war involving the Polish milita-

ry. The play premièred during the festival and was followed 

by a discussion with the author and some of the actors. In 

Słuchowisko azjatyckie Wanda Wasilewska from Radio Mer-

kury Poznań presented three Polish/Asian couples from Po-

znań, whose personal stories and reminiscences illustrated 

their intercultural relationships, the successes and failures 

of integration and their everyday lives in Poland. Another 

show commissioned by Malta Festival Poznań was created 

by Wojtek Ziemilski, considered one of the most interesting 

and talented theatre directors of the younger generation. 

During the Akcje Azjatyckie / Asian Investments Idiom he 

showed a project entitled Relatives in which the starting po-

int was the fascination with the phenomenon of one of the 

most common surnames in the world: Huang. The audiovi-

sual performance featured Polish and Asian actresses who 

live in Poznań.

A special project which stretched beyond the confines of 

theatrical space was mysaleshow by German director and 

visual artist Dirk Fleishmann, produced by Malta Festival 

Poznań. The artist designed and supervised the production 

of Malta t-shirts, a gadget for advertising the festival. The 

t-shirts were manufactured in the Kaesong Economic Zone, 

situated between two conflicted countries: North Korea and 

South Korea. Dirk Fleishmann’s presentation in Poznań was 

a collage of a documentary which recorded the manufactu-

ring process, the performances of some actors and a flee 

market selling Korean products which the viewers were in-

vited to attend.

The Idiom also had its special introduction, a preview of 

its themes and discussions. This was provided by New Si-

tuations, a section of the programme which Malta Festival 

Poznań has been involved in since 2007. The Curator of the 

artistic action in the public spaces of Poznań was performer 

and artist Janusz Bałdyga, the co-founder and long-term 

collaborator of Akademia Ruchu.

Apart from projects pertaining to performing arts, which 

comprised the main part of the Idiom, the festival also fe-

atured an extensive film programme which, on every festi-

val night, attracted hundreds of viewers to the Ballet School 

Courtyard. The films enhanced the theatre programme sho-

wing Asia and Asia-related European issues in a surprising 

way which often challenged the Europeans’ sense of being 

morally and culturally superior to those parts of the world 

Swoistym preludium do Idiomu – zapowiedzią tematów  

i dyskusji, które toczyły się w jego ramach, były Nowe Sy-

tuacje – realizowane przez Malta Festival Poznań od roku 

2007. W tym roku kuratorem akcji w przestrzeniach pu-

blicznych Poznania był Janusz Bałdyga, performer, artysta, 

współtwórca i wieloletni współpracownik Akademii Ruchu. 

Partnerem programu Nowych Sytuacji był Uniwersytet 

Artystyczny w Poznaniu. Nowe Sytuacje od lat są jednym  

z nielicznych w Polsce przedsięwzięć, które promują mło-

dych artystów oraz ich działania w przestrzeniach publicz-

nych. Producentem projektów realizowanych w ramach 

Nowych Sytuacji jest Malta Festival Poznań.

Chociaż główną część Idiomu stanowiły projekty perfor-

matywne, nie zabrakło także bogatego programu filmo-

wego, który co wieczór przyciągał na dziedziniec Szkoły 

Baletowej setki widzów. Filmy stanowiły ważny suplement 

do programu teatralnego i ukazywały Azję oraz europejskie 

„sprawy” azjatyckie w sposób zaskakujący, często podwa-

żający moralną i kulturową wyższość, jaką Europejczycy 

żywią wobec części świata, będących niegdyś ich koloniami. 

W programie znalazły się filmy tak uznanych twórców jak 

m.in.: Urlich Seidl, Cao Fei, Harun Farocki czy Andrzej Fidyk.

Od kilku lat Malta Festival Poznań jest aktywnym part-

nerem w międzynarodowych koprodukcjach. Tak było także  

w roku 2012, kiedy to w programie znalazło się kilka pro-

jektów sygnowanych i wspartych finansowo przez najlep-

sze europejskie festiwale i ośrodki artystyczne. W ramach 

idiomu Akcje Azjatyckie / Asian Investments Malta Festival 

Poznań był koproducentem i producentem następujących 

spektakli:

• Dirk Fleischmann: mysaleshow,

• Ant Hampton: Elsewhere,  

 Offshore. Part 1: Cue China,

• Rabih Mroué & Lina Saneh:  

 33 Rounds and Few Seconds,

• Artur Pałyga: Bitwa o Nangar Khel. Postscriptum,

• Wanda Wasilewska: Słuchowisko azjatyckie,

• Wojtek Ziemilski: Pokrewni

which used to be their colonies. The programme included 

works by directors like Urlich Seidl, Cao Fei, Harun Farocki 

and Andrzej Fidyk.

Malta Festival Poznań has, for several years, been an acti-

ve partner in a number of international co-productions. This 

was also the case in 2012 when the festival programme in-

cluded several projects endorsed and supported financially 

by some of the best European festivals and artistic centres. 

Malta Festival Poznań co-produced or produced the following 

shows for the Akcje Azjatyckie / Asian Investments Idiom: 

•  Dirk Fleishmann: mysaleshow,

•  Ant Hampton: Elsewhere, Offshore. Part 1: Cue China,

•  Rabih Mroué & Lina Saneh: 33 Rounds and Few Seconds,

•  Artur Pałyga: Bitwa o Nangar Khel. Postscriptum,

• Wanda Wasilewska: Słuchowisko azjatyckie, 

•  Wojtek Ziemilski: Relatives

3.

1.

2.

1. 
Rabih Mroué  
& Lina Saneh  
33 Rounds  
and Few Seconds

2. 
Artur Pałyga  
Bitwa o Nangar Khel.   
Postscriptum

3. 
Program filmowy 
Film programme
fot. M. Zakrzewski
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Światowa premiera opery Slow Man […] to najbardziej  
niezwykłe wydarzenie tegorocznego festiwalu Malta w Poznaniu. 
[…] To przedstawienie pozbawione kiczowatego przepychu 
i ostentacyjnego blichtru o starannie zaplanowanej strukturze 
udowadnia, że opera nie jest artystycznym skansenem.

Magdalena Szpecht, Kulawy Romeo,  
„Tygodnik Powszechny”, 15.07.2012

The world première of Slow Man the opera … was the most  
spectacular event during this year’s Malta Festival Poznań … 
The show is completely deprived of kitschy grandeur and  
ostentatious gloss. Its thoroughly planned structure proves  
that opera is not an artistic living history museum.

Magdalena Szpecht, “Kulawy Romeo”,  
Tygodnik Powszechny, 15.07.2012 

Malta udowadnia, że John M. Coetzee to dziś najważniejszy 
pisarz świata. […] Laureat Nobla, debiutując na poznańskim 
festiwalu Malta jako librecista, poddał gruntownej rekonstrukcji 
swoją powieść „Powolny człowiek". […] - Przedstawienie  
niezmiernie mi się podobało – powiedział John M. Coetzee 
podczas poświęconego mu forum, otworzonego  
przez ministra Bogdana Zdrojewskiego. 

Jacek Cieślak, Milczący noblista,  
„Rzeczpospolita”, 9.07.2012

Malta Festival proves that John M. Coetzee is, at present, the 
world’s most important author. … Making his debut as librettist 
during the Malta Festival, the Nobel Prize winning author  
thoroughly reconstructed his novel Slow Man. …  
John M. Coetzee, during a forum dedicated to his work  
(opened by Minister Bogdan Zdrojewski), said that  
he liked the performance very much. 

Jacek Cieślak, “Milczący noblista”,  
Rzeczpospolita, 9.07.2012

TEATR_PERFORMANCE  
THEATRE_ 
PERFORMANCE

Lens / Coetzee / Kleczewska / Akiki  Slow Man   fot. M. Zakrzewski
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COETZEE. HORYZONTY

Wyjątkową częścią programu Malta Festival Poznań 2012 

była sekcja poświęcona wybitnemu pisarzowi, nobliście – 

Johnowi Maxwellowi Coetzee. Punktem kulminacyjnym,  

a zarazem najważniejszym momentem festiwalu była świa-

towa prapremiera opery Slow Man J.M. Coetzeego, z mu-

zyką Nicholasa Lensa. Inicjatorem i koproducentem opery 

jest Malta Festival Poznań. Oprócz kompozytora i libreci-

sty w przedsięwzięcie to zaangażowani byli wybitni polscy 

i światowi artyści – reżyserka Maja Kleczewska, dyrygent: 

Bassem Akiki, soliści: Claron McFadden, Mark S. Doss, Lani 

Paulson, artysta wideo: Wojciech Puś. Opera była wielkim 

wydarzeniem i spotkała się z pozytywnym przyjęciem. Zdo-

była piąte miejsce w plebiscycie "Trójki" w kategorii "Wyda-

rzenie kulturalne roku 2012", a Głos Wielkopolski uznał ją za 

"wydarzenie, które przyćmiło wszystkie premiery teatralne 

roku 2012 w Poznaniu". Slow Man jest koprodukcją Malta  

Festival Poznań i Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki  

w Poznaniu przy wsparciu finansowym Samorządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego.

Ważnym elementem programu była też polska premie-

ra spektaklu Hańba, na podstawie powieści J.M. Coetzeego,  

w reżyserii Węgra Kornéla Mundruczó. Spektakl jest kopro-

dukcją Malta Festival Poznań (wraz z tak istotnymi partnera-

COETZEE. HORIZONS

A very special element of the Malta Festival Poznań 2012 

programme was the part dedicated to the brilliant author 

and Nobel Prize winner, John Maxwell Coetzee. This cul-

minated in the world première of Slow Man the opera, to  

J.M. Coetzee’s libretto and music by Nicholas Lens. Malta  

Festival Poznań was the initiator and co-producer of the 

opera which, apart from the composer’s and librettist’s  

involvement, featured artists of national and international  

renown: director Maja Kleczewska, conductor Bassem 

Akiki, soloists Claron McFadden, Mark S. Doss and Lani Paul-

son, and video artist Wojciech Puś. The staging of the opera 

was a highly celebrated event which was very well received 

by critics and the audience. Slow Man was co-produced 

by Malta Festival Poznań and the Grand Theatre Poznań, 

with the financial support of the Local Government of the  

Wielkopolska Region.

An important element of the theatre programme was 

the Polish première of Disgrace, based on the novel by  

J.M. Coetzee and directed by Kornél Mundruczó from Hun-

gary. The show was a Malta Festival Poznań co-production 

with Wiener Festwochen, Festival d’Avignon, Kunsten-

FestivalDesArts, the Trafó House of Contemporary Arts, 

Hebbel am Ufer and Romaeuropa 2012. It also marked the 

mi jak: Wiener Festwochen, Festival d’Avignon, KunstenFe-

stivalDesArts, Trafó House of Contemporary Arts, Hebbel 

am Ufer, Romaeuropa 2012). Była to już druga obecność 

Kornela Mundruczó, jednego z najważniejszych europejskich 

reżyserów teatralnych, w Poznaniu (po ubiegłorocznej pre-

zentacji spektaklu It’s Hard to Be a God w ramach idiomu 

Wykluczeni).

Swoistym uzupełnieniem spektaklu Mundruczó była pro-

jekcja filmu Hańba z 2008 roku w reżyserii Steva Jacobsa,  

z pamiętną rolą Johna Malkovicha.

Z okazji premiery opery Slow Man oraz wizyty wybitne-

go pisarza w Poznaniu Malta Festival Poznań wraz z wy- 

dawnictwem Homini wydała książkę Wyostrzyć wzrok.  

J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka, pod redakcją Anny 

R. Burzyńskiej i Waldemara Rapiora.

LECH RACZAK 

22. edycja Malta Festival Poznań 2012 była pożegna-

niem z wieloletnim dyrektorem artystycznym Festiwalu. 

Lech Raczak – legenda polskiego teatru alternatywnego  

i współtworca Teatru Ósmego Dnia – sprawował tę funkcję  

w „Malcie” od 1993 roku. 

Festiwalowa publiczność miała zatem okazję zobaczyć  

trzy spektakle wyreżyserowane przez Lecha Raczaka  

major European theatre director’s second visit to Poznań, 

after last years staging of It’s Hard to Be a God during the  

Excluded Idiom.

Mundruczó’s show was, in a way, complemented by the 

screening of the film Disgrace (2008) directed by Steve  

Jacobs, with the memorable role of John Malkovich.

Furthermore, to accompany the première of Slow Man 

the opera and the eminent author’s visit to Poznań, Malta 

Festival Poznań and Homini Publishing House published the 

book Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polity-

ka, edited by Anna R. Burzyńska and Waldemar Rapior.

LECH RACZAK

The 22nd edition of Malta Festival Poznań was also a vale-

diction for Malta Festival’s long-term Artistic Director, Lech 

Raczak. The legend of Polish alternative theatre and cofoun-

der of Teatr Ósmego Dnia performed this festival function 

from 1993.

To celebrate this important event the Malta audience 

was given the opportunity to see three plays directed by 

Lech Raczak at Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legni-

cy and a première outdoor performance created for this 

year’s festival finale. The director’s artistic anniversary 

was also marked by the publication of Plac Wolności i inne  

1. 
Kornel Mundruczó  
Hańba 
fot. M. Zakrzewski

2. 
Lech Raczak
Czas Terroru
fot. K. Pictures

3. 
Lech Raczak
Marat/Sade
fot. M. Zakrzewski

4. 
Lech Raczak
Gloria Artis
fot. M. Zakrzewski

1.

2.

3. 4.

Niesamowita umiejętność budowania 
napięcia, byłem przerażony, zniesma-
czony, zachwycony, zauroczony... -  
to prawdziwe mistrzostwo  
w przykuwaniu uwagi, mówieniu 
wprost - BRAWO! 

 Jarek Balcar, 
 o spektaklu Hańba Kornéla Mundruczó 

An amazing ability to build tension.  
I was terrified and disgusted, thrilled  
and captivated… This was true maste-
ry in keeping the audience’s attention 
and saying things directly. BRAVO! 

 Jarek Balcar,  
 about Disgrace by Kornél Mundruczó 
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w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz pre- 

mierowe widowisko plenerowe przygotowane na finał festi-

walu. Z okazji jubileuszu ukazał się także pierwszy tom Pism 

Teatralnych Lecha Raczaka Plac Wolności i inne scenariusze 

teatralne 1982-2010.

W ramach prezentacji trylogii zrealizowanej przez Le-

cha Raczaka w Legnicy pokazano spektakle: Dziady Adama  

Mickiewcza (2007), Marat/Sade Petera Weisa (2008) oraz 

Czas terroru wg Róży Stefana Żeromskiego (2010). Insce-

nizacja dramatu Mickiewicza przyniosła, namysł nad mo-

ralną legitymizacją przywództwa. Marat/Sade analizował 

postawy wielkich wodzów, pokazując tragiczny rozdźwięk 

pomiędzy światem idei i materią życia. W Czasie terroru  

reżyser poddał refleksji dzieje polskich zrywów niepodległo-

ściowych zdzierając z nich ideologiczne retusze. Cała poka-

zana trylogia, wystawiała rachunek dwudziestoleciu wolnej 

Polski. 

Lech Raczak powrócił do tematu rewolucji w widowisku 

plenerowym Gry z czasem, które zamknęło Malta Festival 

Poznań 2012. Spektakl zrealizowany z udziałem kilkudzie-

sięciu aktorów (Asocjacja 2006, Poznań; Fundacja Ocelot, 

Złotoryja; Teatr Minatura, Gdańsk; Teatr Wiczy, Toruń) oraz 

muzyków (Landowski Brass Band, Orkiestra Dęta Swarzędz) 

składał sie z dwóch części – Odwach i Pręgierz – związnych  

z przestrzenią poznańskiego Starego Rynku. jak pisała prasa: 

„Raczak ograł swoim spektaklem hałaśliwy Stary Rynek.” 

Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie artyście Pieczęci 

Miasta Poznania. 

Podczas 22. edycji Malta Festival Poznań Lech Raczak zo- 

stał szczególnie doceniony i uhonorowany. Arysta otrzymał 

z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana 

Zdrojewskiego srebrny medal Gloria Artis przyznawany 

osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości arty-

stycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dzie-

dzictwa narodowego.

MALTA: TEATRY WIELKOPOLSKI

Program Malta: Teatry Wielkopolski włącza w strukturę fe-

stiwalu przedstawienia, które powstały w ośrodkach życia 

teatralnego w Wielkopolsce, ale często znajdują się poza 

zasięgiem zainteresowań widza z Poznania. Podczas "Mal-

ty" pokazaliśmy trzy istotne premiery ostatniego sezonu. 

Pierwszą z nich był spektakl Dwunastu gniewnych ludzi  

w wykonaniu Teatru Nowego im. Łomnickiego w Pozna-

niu. Reżyser Radek Rychcik – z pomocą dramaturga Jana  

Czaplińskiego – przeniósł na scenę scenariusz klasycznego 

filmu Sydneya Lumeta z 1956 r. Na deskach sceny Teatru 

Nowego gościliśmy także spektakl Teatru im. Fredry z Gnie-

zna Nie-Boska Komedia. Rzecz o krzyżu w reżyserii Piotra 

Kruszczyńskiego. Klasyczny tekst Krasińskiego posłużył tu- 

taj twórcom do skonstruowania na wskroś współczesnej 

wypowiedzi na temat fałszywej moralności, ksenofobii i reli-

gijnego fanatyzmu. Pokazany w Teatrze im. Bogusławskiego 

w Kaliszu spektakl Orkiestra „Titanic”, na podstawie tekstu 

Christo Bojczewa w reżyserii Rudolfa Zioło, opowiadający  

o grupie bezdomnych egzystujących na zapomnianym dwor-

cu, zyskał uznanie zarówno krytyków 52. Kaliskich Spotkań 

Teatralnych, jak i publiczności. 

POZNAŃ NA MALCIE 

Poznań na Malcie pozwala na włączenie lokalnych insty-

tucji i inicjatyw teatralnych w międzynarodowy program 

oraz zaprezentowanie gościom festiwalu sceny poznańskiej.  

W ramach 22. edycji festiwalu odbyła się premiera naj-

nowszego spektaklu Teatru Porywacze Ciał Udowodnij, że 

nie jesteś robotem, w której aktorzy Katarzyna Pawłowska  

i Maciej Adamczyk poszukiwali sposobu na to, jak „być kimś 

innym, niż każdy człowiek”. Mieliśmy także okazję zobaczyć 

najnowszy spektakl Teatru Polskiego w Poznaniu - Hamlet 

w reżyserii Pawła Szkotaka – dyrektora poznańskiej sceny 

oraz współzałożyciela Teatru Biuro Podróży. 

scenariusze teatralne 1982-2010, the first volume of his 

book, Pisma Teatralne, containing his own scripts for a num-

ber of plays. 

The trilogy of plays directed by Lech Raczak in Legnica 

included Adam Mickiewicz’s Dziady (2007), Peter Weis’  

Marat /Sade (2008) and Czas terroru based on Róża by 

Stefan Żeromski (2010). The staging of Mickiewicz’s drama 

featured, apart from a reconsideration of a generation’s hi-

story, a reflection upon the moral legitimisation of leader-

ship. In Marat/Sade Raczak analysed the stances of great 

leaders disclosing a tragic discord between the abstract 

world of ideals and the real matter of life. In Czas terroru 

he challenged the history of Polish surges for independence 

depriving them of their ideological gloss. The whole trilogy 

also reviewed the past two decades of Polish independence.

Lech Raczak revisited the subject of revolution in the out-

door performance Gry z czasem, a Malta Festival Poznań 

2012 production staged during the festival finale. The show, 

featuring several dozen actors (Asocjacja 2006 of Poznań, 

Fundacja Ocelot of Złotoryja, Teatr Minatura of Gdańsk 

and Teatr Wiczy of Toruń) and musicians (Landowski Brass 

Band and Orkiestra Dęta Swarzędz) consisted of two parts: 

Odwach and Pręgierz. Both related to the urban space of 

the Old Market Square in Poznań. They attracted a huge 

audience and, according to accounts in the press, “Raczak 

outplayed the noisy Old Market Square with his show.” The 

crowning moment of the event was the presenting of the 

Seal of the City of Poznań to the artist. Furthermore, Lech 

Raczak’s artistic oeuvre was also honoured during the festi-

val by the Minister of Culture and National Heritage, Bogdan 

Zdrojewski, who bestowed upon him the Gloria Artis Silver 

Medal awarded for outstanding artistic and cultural work or 

for the preservation of the national heritage and culture.

MALTA: THEATRES OF WIELKOPOLSKA

The programme Malta: Theatres of Wielkopolska incorpora-

tes into the festival structure shows created in various cen-

tres of theatre life in the Wielkopolska Region which often 

remain beyond the reach of viewers from Poznań. During 

Malta Festival Poznań 2012 we showed three of the latest 

season’s major premières. The first of these was Dwunastu 

gniewnych ludzi performed by Teatr Nowy im. Łomnickiego 

w Poznaniu. Director Radek Rychcik, assisted by dramatur-

ge Jan Czapliński, adapted the script of Sidney Lumet’s clas-

sic film Twelve Angry Men (1956). The stage at Teatr Nowy 

also hosted a show by Teatr im. Fredry of Gniezno entitled 

Nie-Boska Komedia. Rzecz o krzyżu directed by Piotr Krusz-

czyński. The signature text of prominent Polish romantic 

poet Zygmunt Krasiński served to construct an utterly con-

temporary communication about false morality, xenophobia 

and religious fanaticism. Staged in Teatr im. Bogusławskiego 

w Kaliszu, the show Orkiestra „Titanic”, based on a text by 

Hristo Boytchev and directed by Rudolf Zioło, told the story 

of a group of homeless people inhabiting an abandoned rail-

way station. It was well received by critics and the audience 

of the 52nd Kalisz Theatre Encounters. 

POZNAŃ AT MALTA

Poznań at Malta serves to include local theatre institu-

tions and initiatives in the festival’s international program-

me and to present the Poznań scene to the festival gu-

ests. The 22nd edition of Malta Festival Poznań featured 

the première of the latest show by Teatr Porywacze Ciał, 

Udowodnij, że nie jesteś robotem, in which actors Kata-

rzyna Pawłowska and Maciej Adamczyk sought a way 

to be “someone else than every person”. We could also 

see the latest performance by Teatr Polski w Poznaniu:  

Hamlet, directed by Paweł Szkotak, the Director of Teatr Polski  

and co-founder of Teatr Biuro Podróży.

Teatr Porywacze Ciał  
Udowodnij, że nie jesteś  
robotem
fot. K. Pictures
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Fenomenalny koncert. […] Publiczność była zachwycona, dostała 
dokładnie to, czego chciała. Już początek koncertu sprawił,  
że w zasadzie wszyscy leżeliśmy na deskach: „Midlife Crisis",  
„Ricochet", „From Out Of Nowhere", „Evidence" – taka  
składanka, zagrana na najwyższych obrotach, musiała powalić 
każdego. A kiedy w „Evidence" Patton zaczął śpiewać  
po polsku [...], ekstaza była pełna.

Michał Danielewski, Faith No More nad Maltą -  
moc była z nimi!, „Gazeta Wyborcza”, 6.07.2012

A brilliant concert. … The audience was thrilled getting  
exactly what they came for. Right from the start, the show  
drove us wild. Midlife Crisis, Ricochet, From Out Of Nowhere, 
Evidence – such a set performed with maximum power could be 
nothing but breathtaking. And when in Evidence Patton started 
singing in Polish … , people were simply ecstatic.

Michał Danielewski , “Faith No More nad Maltą -  
moc była z nimi!”, Gazeta Wyborcza, 6.07.2012 

Miodem na serce był koncert Faith No More. Wokalista Mike 
Patton to Caruso epoki rocka. Zażądał białej sceny wyściełanej 
bukietami kwiatów i pojawił się na niej w białym garniturze, 
w kapeluszu, z laseczką. […] za morze słoneczników Patton 
odwdzięczył się wiązanką największych hitów -„Midlife Crisis", 
„Ashes To Ashes" i „Last Cup of Sorrow". Słysząc, jak 12 tysięcy 
fanów skanduje ich słowa, przedłużył show do trzech godzin.

Jacek Cieślak, Teatr biznesu na tablecie,  
„Rzeczpospolita”, 6.07.2012

A source of delight was the concert of Faith No More. Singer 
Mike Patton is the Caruso of the rock era. He demanded a white 
stage lined with flowers and appeared sporting a white suit,  
hat and cane. … Patton expressed his gratitude for the sea  
of sunflowers with a set comprising [the band’s] greatest hits:  
Midlife Crisis, Ashes to Ashes and Last Cup of Sorrow.  
When he heard the 12,000 fans chant the lyrics he extended  
the concert to three hours.

Jacek Cieślak, “Teatr biznesu na tablecie”,  
Rzeczpospolita, 6.07.2012

MUZYKA 
     MUSIC   

„Evidence” po polsku - nawet  
w snach bym się tego nie  
spodziewał! Genialny koncert! 

 Michał Baraniak 

Re-we-la-cja! Prawdopodobnie  
koncert mojego życia:-)

 Magdalena Królczyk

Boski głos, boski Patton.  
Bóg wokalistyki bez dwóch zdań. 

 Magdalena Duchnowska

Evidence in Polish – I wouldn’t  
have expected it even in my  
dreams! A brilliant concert! 

 Michał Baraniak

Fan-tas-tic! Probably  
the concert of my life :-)

 Magdalena Królczyk

Divine voice, divine Patton.  
The god of singing,  
without any doubt.

 Magdalena Duchnowska

Faith No More  koncert / concert   fot. M. Zakrzewski
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Malta nazywana jest od kilku lat „najbardziej muzycznym 

spośród festiwali teatralnych” i „najbardziej teatralnym 

festiwalem muzycznym”. Symbioza tych dwóch dziedzin 

pozwala na budowę bogatego programu i przyciąganie pu-

bliczności w różnym wieku. Nie tylko spektakle, ale także 

koncerty na nowo „odkrywają” przestrzenie miejskie i nadają 

im letni, festiwalowy charakter.

W tym roku największymi wydarzeniami muzycznymi by- 

ły niewątpliwie koncerty plenerowe na mecie Jeziora Malta – 

4 lipca 2012 odbył się porywający występ legendarnego 

zespołu Faith No More, a dwa dni później, 6 lipca 2012, wie-

logodzinny muzyczny maraton z koncertami zespołów z róż-

nych zakątków Europy i Azji, prezentujących muzykę romską 

w jej różnych brzmieniach i tradycjach. 

Dzięki spektakularnej, pełnej kwiatów scenografii, zna-

komitemu brzmieniu oraz podwójnym bisom, koncert ze-

społu Faith No More pod wodzą charyzmatycznego Mike’a 

Pattona przejdzie do historii Malty oraz koncertowego lata 

2012. Koncert Między Azją a Europą: muzyka romska ukazał 

bogate i bardzo istotne wspólne dziedzictwo Europy i Azji. 

W upalny piątkowy wieczór na scenie wystąpili: słynna śpie-

waczka flamenco Carmen Linares, muzycy z Indii – Dhoad 

Gypsies of Rajasthan, z Egiptu – The Musicians of the Nile, 

Turcji – Hasan Yarımdünya, Węgier – Parno Graszt, oraz mło-

dzi muzycy z Poznania – Tsigunz Fanfara Avantura.

Nocnym muzycznym sercem Poznania jest podczas 

Malty Pasaż Kultury – klub festiwalowy, zlokalizowany na 

środku Starego Rynku. Każdego dnia uczestnicy festiwalu 

mogli przyjść na dwa koncerty wschodzących i uznanych 

artystów sceny alternatywnej z całego świata – w klubie 

wystąpili m.in.: słynna tokijska grupa Anli Pollicino, która 

zgromadziła setki fanów na kilka godzin przed koncertem; 

Japończyk - Dj Kentaro, mistrz turntablizmu (czyli wirtuoz 

gramofonu wykorzystywanego jako instrument muzyczny) 

i współpracownik kultowej londyńskiej wytwórni płytowej 

For several years Malta has been enjoying the reputation of 

being “the most music-orientated among theatre festivals” 

and “the most theatre-orientated among music festivals”. 

The symbiosis of these two fields provides for the construc-

tion of an extensive programme and the attracting of au-

diences representing different age groups. The urban space 

is, furthermore, “rediscovered” not only by theatre projects 

but also by live concerts which invest it with a summer and 

festive ambience.

This year the major musical events were, undoubtedly, 

the outdoor concerts at Lake Malta Finishing Line. These in-

cluded the fabulous performance of the legendary Faith No 

More on 4 July 2012 and, on 6 July 2012, the several-hour-

-long musical marathon featuring artists from various parts 

of Europe and Asia presenting Roma music in its various so-

unds and traditions. 

A spectacular stage set filled with flowers, a fantastic 

performance and a double encore turned the concert of  

Faith No More, with charismatic frontman Mike Patton, into 

a major highlight both in the history of Malta Festival and the 

concert season of summer 2012. Two days later, the con-

cert Between Asia and Europe: Roma Music showed the pro-

fuse and very important legacy shared by Europe and Asia. 

The stars of the hot Friday night were: the famous flamenco 

singer Carmen Linares from Spain, The Dhoad Gypsies of 

Rajasthan from India, The Musicians of the Nile from Egypt, 

Hasan Yarımdünya from Turkey and Parno Graszt from Hun-

gary, as well as a group of young musicians from Poznań, 

Tsigunz Fanfara Avantura.

On Malta Festival nights the Festival Club in the Cul-

ture Walkway, situated in the very centre of the Old Mar-

ket Square, was the musical heart of Poznań. Every night 

the festival audience and guests enjoyed two concerts by 

emerging and acclaimed artists from the alternative scene, 

among them the famous group from Tokyo, Anli Pollicino 

1. 
Między Azją a Europą:  
muzyka romska 
koncert | concert

2. 
Anli Pollicino  
koncert | concert

3. 
Silent Disco 
koncert | concert 
fot. M. Zakrzewski

2. 3.

Czeka nas niebywałe dotąd na polskich scenach spotkanie  
z wielkimi postaciami muzyki romskiej - z wielu stron świata. 
[…] Przyznam, że osobiście najbardziej czekam na pojawienie się 
w Poznaniu słynnych Musicians Of The Nile, którzy przed laty 
nagrywali wspaniałe, głośne płyty dla oficyny Real World  
Petera Gabriela czy dla firmy Ocora. 

Tomasz Janas, Wielka muzyka nad Maltą,  
„Gazeta Wyborcza”, 26.06.2012

We can look forward to an encounter, unprecedented  
on Polish stages, with some great Roma music stars from many 
parts of the globe. … I must admit that, personally, I am waiting 
for the famous Musicians Of The Nile who, some years ago, 
recorded several wonderful and acclaimed albums  
on Peter Gabriel’s Real World label and on Ocora.

Tomasz Janas , “Wielka muzyka nad Maltą”,  
Gazeta Wyborcza, 26.06.2012

Było wspaniale!  
Bawiłam się cudnie! 

 Paulina Krakowiak

It was great!  
I had a wonderful time!

 Paulina Krakowiak

1.
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Ninja Tune oraz młode polskie zespoły, które podbiły serca 

publiczności i krytyków: Ballady i Romanse czy Kari Amirian.

Po wieczornych koncertach klub już tradycyjne, do rana 

tętnił życiem w rytmie Silent Disco.

MIŁOBĘDZKA

Projektem specjalnym na Malta Festival Poznań były 

wydarzenia z okazji osiemdziesiątych urodzin Krystyny  

Miłobędzkiej. O swoim pisarstwie wielkopolska poetka  

i autorka sztuk teatralnych dla dzieci, mówi: „Język jest dla 

mnie tworzywem, którym posługujemy się tak jak ołówkiem, 

farbą, plasteliną. Jest ruchomy, nie bierze się tylko z jakiegoś 

gotowego zapasu. Ja takiego gotowego zapasu wszystkich 

słów nie mam. Znajduję je w momencie zapisywania.” Pod-

czas koncertu Miłobędzka / Zimpel Tyle tego Ty, w Galerii  

u Jezuitów, Krystyna Miłobędzka przeczytała swoje wiersze, 

do których tłem muzycznym były kompozycje Wacława 

Zimpla, wykonane przez Klausa Kugla (instrumenty per-

kusyjne), Wojtka Traczyka (kontrabas) i Wacława Zimpla 

(klarnet, fujara, harmonium). Koncert stanowił prezentację 

wydanej przez Fundację Malta płyty o tym samym tytule. 

Można jej było posłuchać także na bezprzewodowych słu-

chawkach podczas Silent Malty, codziennie w Pasażu Kultury 

i w parku Mickiewicza. 

Ponadto, nawiązując do teatralnych scenariuszy poetki, 

wspólnie z Centrum Sztuki Dziecka przygotowaliśmy warsz-

taty twórcze dla dzieci, podczas których metodą improwiza-

cji i zabawy w skojarzenia uczestnicy tworzyli kolaże języko-

we i scenki teatralne.

(who attracted hundreds of fans several hours before their 

concert even started); also from Japan, the acclaimed turn-

tablist (i.e. a virtuoso of the gramophone used as a musical 

instrument) Dj Kentaro, who works with the famous London 

label Ninja Tune, and young Polish artists who are currently 

winning the hearts of fans and critics: Ballady i Romanse and 

Kari Amirian.

Traditionally, after the concerts, the fun at the Festi-

val Club continued until the small hours to the rhythms  

of Silent Disco.

MIŁOBĘDZKA

Another special Malta Festival Poznań project comprised 

events which celebrated the eightieth birthday of Krystyna 

Miłobędzka, a poet and children’s playwright from Poznań. 

She says of her poetry: “To me language is matter which 

we use as we would use a pencil, paints or plasticine. It 

is movable coming from more than just a readily availa-

ble supply. I, for one, do not have such a supply of words.  

I find them when I am writing them down.” During the con-

cert Miłobędzka / Zimpel Tyle tego Ty at Galeria u Jezuitów, 

Krystyna Miłobędzka read her poetry accompanied by the 

compositions of Wacław Zimpel, performed by Klaus Kugel 

(percussion instruments), Wojtek Traczyk (double bass) and 

Wacław Zimpel (clarinet, pipe and harmonium). The con-

cert promoted a CD of the same title, released by the Malta  

Foundation. It was also possible to listen to the record on 

wireless headphones everyday during Silent Malta, at the 

Culture Walkway and in Mickiewicz Park.

Furthermore, in reference to the poet’s theatre scripts, 

together with the Children’s Art Centre we organised a cre- 

ative workshop for children, during which, based on impro- 

visation and association games, they created linguistic  

collages and drama scenes.

1. 2.

1. 
Dj Kentaro 
koncert | concert

2. 
Miłobędzka / Zimpel
Tyle tego Ty
fot. M. Zakrzewski

I I   MALTA FESTIVAL POZNAŃ |  MALTA FESTIVAL POZNAN



2625

RAPORT ROCZNY |  ANNUAL REPORT 2012

Już po raz siódmy, dzięki współpracy Art Stations  

Foundation i Fundacji Malta, powstał unikalny w ska- 

li kraju program prezentacji tańca współczesnego 

Stary Browar Nowy Taniec na Malcie. Kuratorka 

programu, Joanna Leśnierowska, tworząc tegorocz-

ną odsłonę projektu kierowała się chęcią zwrócenia uwagi 

na ludzi, którzy stoją za prezentowanymi choreografiami. 

Z przymrużeniem oka, odnosząc się do tematu wiodącego 

festiwalu, w tekście programowym zapowiedziała: „wierzę, 

że za każdym t-shirtem „made in China”, każdym gestem, 

wyborem, spektaklem, stoi człowiek bogaty w indywidu- 

alną historię.” 

Wśród rozbudowanego programu w szczegolności nale-

ży wskazać projekt berlińskiej choreografki Izabelle Schade 

Music, będący wynikiem artystycznej kolaboracji kolekty-

wu Practicable. Spektakl oparty na praktyce Body-Mind 

Centerning był próbą artystycznego przekładu koncepcji 

muzycznych na strukturę choreograficzną. Istotne były 

także projekty węgierskiej tancerki i choreografki Eszter 

This year, for the seventh time, the collaboration between 

Art Stations Foundation and the Malta Foundation produ-

ced a programme for the presentation of contemporary 

dance, Old Brewery New Dance at Malta, which is a project 

of unique scale in Poland. The programme Curator, Joanna 

Leśnierowska, was guided by a wish to draw the audience’s 

attention to the people behind the choreographies staged. 

Referring somewhat humorously to the festival’s guiding 

theme she said: “I believe that behind every >>made-in- 

China<< t-shirt, behind every gesture, choice and perfor-

mance, there is an individual who is rich in his or her own 

personal story.” 

The extensive Dance programme featured many impor-

tant projects, for instance Music by choreographer Izabelle 

Schade from Berlin. The outcome of an artistic collaboration 

of the Practicable collective based on the Body-Mind Cen-

tring approach, the show aimed to transpose concepts from 

music into a choreographic construction. Another signifi-

cant project was Dance for Nothing by Hungarian dancer and 

Salomon oraz nauczyciela improwizacji Davida Zambrano. 

Dance For Nothing Eszter Salomon był taneczną trans-

krypcją wykładu Johna Cage’a „Lecture for Nothing” z 1959 

roku. Soul Project Davida Zambrano to siedem niezwykłych 

solowych improwizacji tancerzy z Mozambiku, Słowenii, 

Grecji, Słowacji, USA i Wenezueli, granych w przypadkowej 

kolejności wśród publiczności. Maltańska publiczność miała 

okazję zobaczyć lauratów Prix Jardin d’Europe 2010, czyli 

europejskiej nagrody tanecznej dla młodych choreogra-

fów.W nagrodzonym spektaklu Maria Baroncea, Eduarda  

Gabia, Dragana Bulut - E.I.O widzowie współtworzą pokaz  

za każdym razem na nowo decydując, czy chcą być jego 

czynnymi uczestnikami, czy biernymi obserwatorami. 

Szwajcarski artysta Chris Leuenberger w Masculinity skon-

centrował uwagę widzów na tworzonym przez współczesne 

media obrazie społecznej wspólnoty, a chilijski artysta-per-

former Rodrigo Sobarzo de Larraechea w Mining na wła-

snym ciele jako ruchomej granicy pomiędzy przeszłością  

a przyszłością.

Kuratorka programu zadbała, aby choreografowie i tan-

cerze ze świata konfrontowali się z tancerzami i choreogra-

fami kojarzonymi w dużej mierze z Poznaniem i Starym Bro-

warem. Zaprezentowano choreografie Renaty Piotrowskiej 

Unknown.Seans, Agaty Maszkiewicz Polska, Janusza Orlika 

Live on stage oraz Joanny Leśnierowskiej Rekonstrukcja. 

Dodatkowo odbył się pokaz spektaklu Josha, będący wyni-

kiem artystycznej współpracy choreografki Marty Ladjasz-

ki, muzyka Zsolta Varga oraz samej Joanny Leśnierowskiej. 

Pokazom spektakli towarzyszyły warsztaty dla profestjo-

nalistów Dynamika Dialogu prowadzone przez słoweńskiego 

nauczyciela Jurija Konjara w ramach programu Alternatyw-

nej Akademii Tańca 2012. 

choreographer Eszter Salomon. This was a transcription of 

John Cage’s Lecture for Nothing (1959) into dance. David  

Zambrano’s Soul Project comprised seven extraordinary 

solo improvisations by dancers from Mozambique, Slovenia, 

Greece, Slovakia, the USA and Venezuela, performed in ran-

dom order among the audience. We also had the opportuni-

ty to see Maria Baroncea, Eduard Gabia and Dragana Bulut in 

E.I.O which won the Prix Jardin d’Europe 2010 (the European 

Dance Award for Young Choreographers). Each staging of 

this performance is co-created by members of the audience 

who choose between being its active participants or passi-

ve observers. In Masculinity Swiss artist Chris Leuenberger 

brought the viewers’ attention to the social phenomena of 

togetherness as depicted in the mass media, whilst in Mining 

Chilean artist/performer Rodrigo Sobarzo de Larraechea 

used his own body to visualise the ever advancing boundary 

between the past and the future.

The Curator also created an opportunity for the interna-

tional dancers and choreographers to confront their work 

with that of their Polish colleagues who are associated, to 

a major extent, with Poznań and with Stary Browar. This in-

cluded the choreographies of Renata Piotrowska who pre-

sented Unknown.Seans, Agata Maszkiewicz with Polska,  

Janusz Orlik with Live on stage and Joanna Leśnierowska 

with Rekonstrukcja. Moreover, the programme also inclu-

ded a performance of Josha which is the result of an artistic 

collaboration between choreographer Márta Ladjánszki, 

musician Zsolt Varga and Joanna Leśnierowska. The shows 

were accompanied by coaching for dance professionals en-

titled Dynamics of Dialogue conducted by Slovenian teacher 

Jurij Konjar as part of the Alternative Dance Academy 2012.

1. 
David Zambrano
Soul Project

2. 
Janusz Orlik
Live on Stage

3. 
Agata Maszkiewicz
Polska
fot. Jakub Wittchen

1.

2. 3.

TANIEC
DANCE
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Program Nowych Sytuacji stanowi swoisty prolog 

festiwalu wprowadzający w tematykę idiomu, któ-

ry każdorazowo staje się polem oryginalnych wy-

powiedzi artystycznych w przestrzeni publicznej. 

Corocznie dział programowy festiwalu wraz z kura-

torem dokonuje wyboru kilku artystów i projektów, 

a których premiery odbywają się w ramach maltań-

skiego prologu. 

Dla kuratora tegorocznej edycji Nowych Sytuacji – 

Janusza Bałdygi – hasło idiomu Akcje Azjatyckie / Asian  

Investments było sygnałem prowokującym do zdefiniowa-

nia przestrzeni pomiędzy Europą a Azją jako świadomości 

różnic kulturowych, ekonomicznych i politycznych. W Nowe 

Sytuacje włączyli się zarówno pedagodzy uczelni, jej mło-

dzi absolwenci, jak i studenci Uniwersytetu Artystycznego  

w Poznaniu. Prezentacja wydarzeń rozpoczęła się już w kwiet- 

niu i trwała nieprzerwanie aż do festiwalu, na początku lipca 

2012 roku.

Cykl otwierały dwa projekty debiutujących artystek. 

Aleksandra Piotrowska w projekcie Za miskę ryżu nawiązała 

do tematu rynkowej wartości ludzikiej pracy. W przestrze-

ni ulicy Półwiejskiej artystka ułożyła zarys ludzkiej postaci  

z setki materiałowych laleczek. Każda z nich wypełniona 

była ryżem w ilości równej objętości jednej miseczki, czyli 

ilości, która dla wielu azjatykckich pracowników jest odpo-

wiednikiem zapłaty za całodzienną pracę. W tym samym 

czasie w parku Mickiewicza Adrianna Borucka w ramach 

akcji Ptaki wschodu podjęła się próby przygotowania tysiąca 

papierowych żurawi. Wykonane przez nią oraz przypadko-

wych uczestników akcji ptaki wysłane zostały pod losowo 

wybrany azjatycki adres jako przekaz szczęścia, którego 

sybolem jest żuraw.

The New Situations programme is a prologue to the Festival 

which introduces the audience to the theme of the Idiom and 

becomes the plane for unique artistic communication within 

public space. Every year the festival programmers and cu-

rators select several artists whose projects are created and 

premièred with the support of the Malta Foundation.

For Janusz Bałdyga, the Curator of this year’s New Si-

tuations, the Idiom catchphrase: Asian Investments was  

a signal that triggered the necessity of defining the space 

between Asia and Europe perceived as an awareness of their 

cultural, economic and political differences. New Situations 

2012 involved teachers, graduates and students of the 

University of Fine Arts in Poznań. The presentation of the 

particular events commenced in April and lasted uninterrup-

tedly until the start of the festival in early July.The series 

opened with projects by two young artists. In Za miskę ryżu  

Aleksandra Piotrowska referred to the subject of the mar-

ket value of human labour. Within the space of Półwiejska 

Street the artist arranged an outline of a human figure using 

hundreds of small rag dolls. Each doll was filled with as 

much rice as is required to fill a bowl, which often equals 

to the pay an Asian worker receives for a whole day’s work. 

At the same time, in Mickiwicz Park, Adrainna Borucka or-

ganised the action Ptaki wschodu in which she attempted 

to create, together with incidental participants, a thousand 

paper cranes. The birds thus produced where then sent to 

a randomly chosen address in Asia as a message of good 

fortune which the crane symbolises.

The project Flow/Przepływ was a one-day-long arti-

stic journey seen from two perspectives: Polish artist, 

Łukasz Trusewicz’s, and his Chinese colleague, Ting-Tong  

Chang’s. The two travelled around Poznań by coach stop- 

Pojekt Flow/Przepływ był jednodniową podróżą arty-

styczną widzianą z dwóch perspektyw: polskiego artysty 

Łukasza Trusewicza oraz chińskiego artysty Ting-Tong 

Chang’a. Uczestnicy akcji przemieszczali się po Poznaniu au-

tobusem, zatrzymującym się na wybranych przez artystów 

przystankach. Poprzez akcje przeprowadzane w tych miej-

scach, artyści komentowali zarówno wydarzenia wspócze-

sne, jak i historyczne korzenie owych miejsc.

Akcja artystyczna Galerii Niewielkiej Made in China sta-

nowiła satyryczny komentarz do globalnych uwarunko-

wań komunkacji i gospodarki. Artyści Maciej Kurak i Max  

Skorwider dokonali przeróbki samochodu azjatyckiej mar-

ki, wykorzystując jego karoserię jako podstawę lektyki, 

która włączyła się do ruchu w godzinach komunikacyjnego  

szczytu. Trzykrotne pojawienie się tej „chińskiej podróbki”  

na ulicach miasta nieodmiennie wzbudzało entuzjazm prze-

chodniów i zdzwinienie kierowców.

W przestrzeni Starego Browaru zaprezentowana zos- 

tała interaktywna instalacja multimedialna w kształcie  

kontynentu euroazjatyckiego, skonstruowana przez artys- 

tów z kolektywu Masz_IN Mateusza Marchwickiego  

i Szymona Kabałę. Do każdego z elementów trójwymiarowej 

struktury Network został przypisany dźwięk instrumen-

tu związany z danym regionem kontynentu, dzięki czemu 

publiczność za pomocą ruchu dłoni mogła wygrać własne 

brzmienie Eurazji.

Szczególnym wyzwaniem była podróż Daniela Koniusza, 

Katarzyny Postaremczak i Tomasza Koszewnika do chiń-

skiego miasta Urumqi uznawanego za geometryczny środek 

Azji. W projekcie Import/Export prezentowanym w muszli 

koncertowej w Parku Wilsona artyści dokonali importu tkan-

ki dźwiękowej miasta Urumqi i nałożyli ją na sferę dźwięków 

europejskiego Poznania. 

Pokazywana na placu Starego Rynku praca Marii  

Szydłowskiej Made in przedstawiała figurę Matki Boskiej 

wykonaną z przedmiotów codziennego użytku produko-

wanych w Chinach. Poprzez takie niecodzienne zestawienie 

tematu i materiału artystka dotknęła problemu codziennej 

fetyszyzacji religijności. 

Malta Festival Poznań 2012 była producentem wszyst- 

kich projektów realizowanych w ramach programu Nowe 

Sytuacje 2012.

ping at selected sites where their artistic actions provided 

a commentary to recent events and to the historic roots of 

the locations.

Made in China, an artistic action by Galeria Niewielka 

was a satirical commentary to the global determinants of 

economics and transport. Artists Maciej Kurak and Max  

Skorwider converted a car of Asian make using its chassis 

as a platform for a litter which joined the downtown traffic 

during rush hours. The appearance of the litter in this con-

text produced invariably enthusiastic responses from pede-

strians and astonished drivers.

The space of Stary Browar provided a venue for a mul-

timedia installation in the shape of the Eurasian conti-

nent constructed by members of the Masz_IN collective,  

Mateusz Marchwicki and Szymon Kabała. Each element of 

the 3D structure called the Network corresponded to the 

sound of an instrument associated with a given region. 

Using these elements and sounds viewers could play their 

own Eurasian tunes.

The outcome of Daniel Koniusz’s, Katarzyna Postarem-

czak’s and Tomasz Koszewnik’s journey to the Chinese city 

of Urumqi, considered the geometric centre of Asia, was 

presented in the bandshell in Wilson Park. The artists im-

ported the sound texture of Urumqi and overlaid it on the 

sound realm of the European city of Poznań.

Presented in the Old Market Square, Made in by Maria 

Szydłowska showed a figure of the Blessed Virgin created 

from commonplace objects manufactured mainly in China. 

In this unusual juxtaposition of subject and material the ar-

tist touched upon the issue of the everyday fetishisation of 

religiousness.

Malta Festival Poznań was the producer of all the New 

Situations 2012 projects.

1. 
Galeria Niewielka 
Made in China 
fot. M. Zakrzewski

2. 
Aleksandra Piotrowska 
Za miskę ryżu 
fot. Agnieszka Bułacik

3. 
Maria Szydłowska  
Made in
fot. M. Zakrzewski
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Silent Malta to nietypowa propozycja słuchania mu-

zyki w miejscach publicznych przez słuchawki. Do 

programowania dziennej wersji Silent Disco już po 

raz drugi zaproszeni zostali dziennikarze Programu 

Trzeciego Polskiego Radia. W dwóch lokalizacjach 

(Klubie Festiwalowym na Starym Rynku oraz parku 

Mickiewicza), na dwóch niezależnych kanałach (lite-

rackim i muzycznym) maltańska publiczność usły-

szeć mogła słuchowiska wybrane przez Barbarę Marcinik 

oraz sety muzyczne zestawione przez Agnieszkę Szydłow-

ską. W programie literackim Silent Malty znalazły się nastę-

pujące słuchowiska Teatru Polskiego Radia i Sceny Teatralnej 

Trójki: Łóżko Wojciecha Fułka, Hibakusha Dany Łukasińskiej, 

Kapitan Wspaniały powraca Dawida Zane Mairowitza, Moja 

ABBA Tomasza Mana oraz Zimny bufet Zyty Rudzkiej. Nie-

spodzianką przygotowaną dla najmłodszych było słuchowi-

sko Śnieżka nagrane i czytane przez dziennikarzy radiowej 

Trójki z okazji 50-lecia rozgłośni.

Projektem przygotowanym jako część tegorocznego Idio-

mu: Akcje Azjatyckie / Asian Investments, a prezentowanym 

w ramach Silent Malty było Słuchowisko azjatyckie Wandy 

Wasilewskiej – dziennikarki Radia Merkury Poznań.

W ramach Silent Malty zaprezentowane zostały także 

fragmenty płyty Miłobędzka / Zimpel Tyle tego Ty, wydanej 

przez Fundację Malta.

Silent Malta is a unique proposal of listening to music in pu-

blic areas through headphones. This was the second time 

we invited broadcasters from Program Trzeci Polskiego 

Radia (also known as Trójka) to programme the daytime 

version of our Silent Disco. In two locations, at the Festival 

Club in the Old Market Square and in Mickiewicz Park, two 

independent channels (a literary and a musical one) were 

available to listeners who could choose between radio plays 

selected by Barbara Marcinik or Agnieszka Szydłowska’s 

musical sets. The Silent Malta literary programme included 

the following radio plays from Teatr Polskiego Radia and 

Scena Teatralna Trójki: Łóżko by Wojciech Fułek, Hibakusha 

by Dana Łukasińska, Kapitan Wspaniały powraca by David 

Zane Mairowitz, Moja ABBA by Tomasz Man and Zimny bufet 

by Zyta Rudzka. A surprise for the youngest listeners was 

the radio play Śnieżka recorded by Trójka presenters to ce-

lebrate the fiftieth anniversary of their radio station.

A Silent Malta radio project which was created for this 

years Idiom, Akcje Azjatyckie / Asian Investments, was Słu-

chowisko azjatyckie by Wanda Wasilewska, a Radio Merkury 

Poznań journalist.

Silent Malta also featured fragments of the CD Miłobędz-

ka / Zimpel Tyle tego Ty, released by the Malta Foundation.

Istotną częścią programu Malta Festival Poznań jest FORUM 

– przestrzeń dyskusji, wymiany poglądów i poszerzenia pola 

doświadczeń. W tym roku dwudniowa konferencja zosta-

ła podzielona na dwie części. Pierwszy dzień pod hasłem:  

Coetzee. Horyzonty poświęcony był osobie i twórczości  

J.M. Coetzeego – rano odbył się panel dyskusyjny z udzia-

łem wybitnych literaturoznawców: prof. Jerzego Kocha, 

prof. Dereka Attridga, prof. Davida Attwella i prof. Przemy-

sława Czaplińskiego, po południu tłumnie zgromadzona pu-

bliczność była świadkiem rozmowy z twórcami opery Slow 

Man – J.M. Coetzeem, Nicholasem Lensem, Mają Kleczewską  

i Basemem Akiki. 

Drugi dzień Forum przebiegł pod hasłem Azja.doc. Dzien-

nikarz i podróżnik Max Cegielski rozmawiał z zaproszonymi 

gośćmi o różnych wymiarach doświadczania Azji – społecz-

no-politycznym, osobistym a także artystycznym (w roz-

mowie z twórcami projektów prezentowanych w ramach 

idiomu). W Forum Azja.doc udział wzięli: Radosław Pyffel, 

Justyna Nakonieczna, Grzegorz Stern, Wanda Wasilewska, 

Wojtek Ziemilski, Stefan Kaegi, Ant Hampton i Dirk Fleisch-

mann. Forum prowadzone było w języku polskim i angiel-

skim; jego dokumentacja, poszerzona o teksty merytorycz-

ne, reportaże i eseje fotograficzne, zostanie opublikowana 

w roku 2013.

Ważną częścią dyskursywnego programu Malta Festi-

val Poznań były też spotkania z artystami odbywające 

się po spektaklach, każdorazowo przyciągające wielu wi-

dzów, pozwalające na wymianę wrażeń i osobisty kontakt  

z twórcami.

1. 
Forum: Coetzee.  
Horizons 
fot. M. Zakrzewski

2. 
J.M. Coetzee  
fot. K. Pictures 

Silent Malta 
park Mickiewicza
fot. M. Zakrzewski 

An important feature of the Malta Festival Poznań 

programme is the FORUM which provides a venue 

for discussions and the exchanging of views and 

impressions. This year the two-day-long conferen-

ce was divided into two parts. The first day entitled 

Coetzee. Horizons was dedicated to the person and 

oeuvre of J.M. Coetzee. In the morning there was a discus-

sion panel attended by distinguished literature experts: 

Prof. Jerzy Koch, Prof. Derek Attridge, Prof. David Attwell 

and Prof. Przemysław Czapliński. In the afternoon the au-

dience members witnessed a discussion with the creators 

of Slow Man the opera: J.M. Coetzee, Nicholas Lens, Maja  

Kleczewska and Basem Akiki.

The second day of the Forum was entitled Azja.doc. 

Journalist and traveller Max Cegielski discussed the socio-

political, personal and artistic dimensions of experiencing 

Asia with Radosław Pyffel, Justyna Nakonieczna, Grzegorz 

Stern, Wanda Wasilewska, Wojtek Ziemilski, Stefan Kaegi, 

Ant Hampton and Dirk Fleischmann. The Forum was held in 

Polish and English. Its records, enhanced with writings per-

taining to the subject matter, reportages and photographic 

essays, will be published in 2013.

The discursive programme of Malta Festival Poznań also 

included meetings with the artists which followed their 

performances and attracted numerous viewers willing to 

exchange their impressions and to make direct contact with 

the creators of the shows.

SILENT 
MALTA
SILENT 
MALTA

FORUM  
FORUM

1. 2.
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For several years, the Malta Foundation has been expanding 

its publishing activities which commenced with a focus on 

performing arts to gradually encompass a wider area of 

interest. The books we publish provide an intellectual con-

text for the events presented during Malta Festival Poznań 

whilst their permanence extends far beyond the festival  

timeframes.

RIMINI PROTOKOLL. Experts of the Everyday (title of the 

Polish translation: RIMINI PROTOKOLL. Na tropie codzienno-

ści), edited by Miriam Dreysse and Florian Malzacher, provi-

des problem-based insight into the oeuvre of the artistic col-

lective which Stefan Kaegi, the Curator of the Malta Idiom, 

hails from. The publication combines various forms: essays, 

syntheses, interviews and breakdowns, in addition to colour 

photographs. These pertain to the individual projects as well 

as the strategies used by the members of Rimini Protokoll 

in their effort to “make theatre without theatre” in order to 

turn everyday life into an experimental field that is appe-

aling on stage. The co-publisher of the Polish translation is 

Fundacja Korporacja Ha!art.

Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka, 

edited by Anna R. Burzyńska and Waldemar Rapior, refers to 

the series of Malta Festival events dedicated to the oeuvre 

of J.M. Coetzee. It is aimed at stimulating a discussion aro-

und the questions posed by the Nobel Prize winner’s novels. 

It opens with interviews with intellectuals and researchers, 

including Przemysław Czapliński, Marek Krajewski and  

Jerzy Szacki, as well as artists who have been inspired by 

Percevalem, Krzysztofem Warlikowskim). W kolejnej czę-

ści reprezentujący różne dziedziny sztuki twórcy propo-

nują szkice, zapisy ruchu, fotografie do wybranych przez 

siebie fragmentów twórczości pisarza. Książkę zamyka, 

po raz pierwszy przetłumaczona na polski, mowa noblow-

ska J.M. Coetzeego. Publikacja została wydana wspólnie  

z Wydawnictwem Homini.

Miłobędzka / Zimpel Tyle tego Ty to projekt zrealizo-

wany z okazji osiemdziesiątych urodzin poetki, Krystyny  

Miłobędzkiej. Na publikację składają się: płyta z wierszami 

czytanymi przez autorkę, do których tłem muzycznym są 

kompozycje Wacława Zimpla w wykonaniu Klausa Kugla 

(instrumenty perkusyjne), Christiana Ramonda (kontrabas) 

i Wacława Zimpla (klarnet) oraz książeczka z kilkunastoma 

wierszami poetki w dwóch językach: polskim i angielskim. 

Książka Granice wykluczenia. Między estetyką a etyką / 

The boundaries of exclusion. Between aesthetics and 

ethics, pod redakcją Doroty Semenowicz i Katarzyny Tórz, 

jest zapisem Forum o tym samym tytule, które odbyło się 

podczas Malta Festival Poznań 2011, w ramach idiomu: Wy-

kluczeni. Publikacja wydana w języku polskim i angielskim, 

w formie e-booka, zawiera teksty zaproszonych gości, m.in. 

Anat Pick, Valerie Gérard, W. J. T. Mitchella, Andrzeja Ledera,  

Szymona Wróbla, oraz zapis toczących się na FORUM dys-

kusji. Publikacja pozwala zastanowić się nad wielowymiaro-

wością i wieloznacznością stanu wykluczenia. 

Plac Wolności i inne scenariusze teatralne 1982-2010  

to pierwszy, wydany wspólnie z Wydawnictwem Miejskim 

Posnania, tom Pism teatralnych Lecha Raczaka, wielolet-

niego dyrektora artystycznego Festiwalu Malta. Publikacja 

zawiera autorskie scenariusze jego spektakli zrealizowanych 

z aktorami różnych zespołów teatralnych w Poznaniu, Le-

gnicy, i we włoskiej Catanii. Większość z nich oglądaliśmy 

podczas kolejnych edycji Festiwalu Malta. 

Kąt Kultura to miejsce w Pasażu Kultury, które podczas 

Malta Festival Poznań pełniło funkcję księgarni i czytelni. 

Prezentowaliśmy w nim polskie wydawnictwa książkowe,  

a także czasopisma kulturalne, które swoją tematyką na-

wiązują do kwestii interpretowanych na Malcie. Chcieliśmy 

w ten sposób wypromować najciekawsze polskie publikacje, 

poszerzyć kontekst festiwalowych wydarzeń. Kąt Kultura 

był wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Malta i księgarni 

Bookarest.

this prose, for instance Maja Kleczewska, Luk Perceval and 

Krzysztof Warlikowski. In the subsequent part various ar-

tists propose sketches, movement recordings, set designs 

and photographs relating to fragments of J. M. Coetzee’s no-

vels of their choice. The book ends with J.M. Coetzee’s Nobel 

lecture translated, for the first time, into Polish. The Malta 

Foundation published the book with Wydawnictwo Homini.

Miłobędzka / Zimpel Tyle tego Ty is a project created to 

celebrate the eightieth birthday of poet Krystyna Miłobędz-

ka. It comprises a record featuring poems read by the au-

thor who is accompanied by the compositions of Wacław 

Zimpel, performed by Klaus Kugel (percussion instruments),  

Christian Ramond (double bass) and Wacław Zimpel (cla-

rinet), in addition to a booklet with several poems by  

Miłobędzka in Polish and in English.

Granice wykluczenia. Między estetyką a etyką / The Bo-

undaries of Exclusion. Between Aesthetics and Ethics, edi-

ted by Dorota Semenowicz and Katarzyna Tórz, documents 

the Malta Festival Forum in 2011 which accompanied the 

Excluded Idiom. The book is in Polish and English, in e-book 

format. It contains texts by the participants of the forum, 

including Anat Pick, Valerie Gérard, W. J. T. Mitchell, Andrzej 

Leder, Szymon Wróbel. It also features transcripts of the 

discussions held during the Forum. The publication provides 

for reflection upon the multidimensionality and non-obvio-

usness of exclusion.

Plac Wolności i inne scenariusze teatralne 1982-2010 

is the first volume of Pisma teatralne by Lech Raczak, the 

Malta Festival’s Artistic Director of many years. The book 

features his own scripts for shows staged with actors from 

various theatre companies from Poznań, Legnica (Poland) 

and Catania (Italy). We had the opportunity to see most 

of these performances during the subsequent editions of  

Malta Festival.

Culture Corner is a place in the Culture Walkway which, 

during Malta Festival Poznań, serves as a bookshop and re-

ading room. In 2012 it presented Polish books and cultural 

magazines which touched upon subjects pertaining to the 

Asian issues interpreted in the particular festival projects. 

This was aimed at the promoting of the most interesting Po-

lish publications and at attending to the needs of the Culture 

Walkway visitors because we fully agree with Umberto Eco 

that “people who read books live twice.” The Culture Cor-

ner was a shared project of the Malta Foundation and the  

Bookarest Bookshop.

Od kilku lat Fundacja Malta rozwija działalność wy-

dawniczą, początkowo koncentrując się na sztukach 

performatywnych, z roku na rok poszerzając jednak 

obszar zainteresowań. Książki budują kontekst inte-

lektualny dla prezentowanych podczas Malta Festi-

val Poznań wydarzeń, choć ich żywotność znacznie 

wykracza poza czas festiwalu. 

Przetłumaczona na język polski książka RIMINI 

PROTOKOLL. Na tropie codzienności, pod redakcją Miriam 

Dreysse i Floriana Malzachera, problematyzuje twórczość 

tytułowego kolektywu artystycznego, z którego wywodzi 

się Stefan Kaegi, kurator maltańskiego Idiomu. Publikacja 

łączy różne formy narracyjne – eseje, syntezy, wywiady, ze-

stawienia a także kolorowe fotografie. Dotyczą one zarów-

no poszczególnych projektów, jak i strategii artystycznych 

stosowanych przez członków Rimini Protokoll, który podej-

muje próbę „od-teatralizowania teatru” na rzecz uczynienia 

codzienności fascynującym dla sceny polem doświadczeń. 

Współwydawcą książki jest Fundacja Korporacja Ha!art.

Wyostrzyć wzrok. J.M. Coetzee: sztuka, świat i polityka, 

pod redakcją Anny R. Burzyńskiej i Waldemara Rapiora, na-

wiązuje do cyklu festiwalowych wydarzeń, poświęconych 

twórczości J.M. Coetzeego. Celem publikacji jest dysku-

sja wokół pytań, jakie stawiają powieści noblisty. Książkę 

otwierają wywiady z akademikami (m.in.: Przemysławem 

Czaplińskim, Markiem Krajewskim, Jerzym Szackim) oraz 

artystami, którzy na przestrzeni ostatnich lat inspiro-

wali się prozą noblisty (m.in.: Mają Kleczewską, Lukiem  

Wyostrzyć wzrok.  
J.M. Coetzee:  
sztuka, świat i polityka 

RIMINI PROTOKOLL.  
Na tropie codzienności

Miłobędzka / Zimpel 
Tyle tego Ty 
fot. K. Pictures
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As always, Malta Festival Poznań was complemen-

ted by a series of accompanying events. A special 

programme for the youngest viewers entitled Art 

Seeks the Toddler was created by the Children’s Art 

Centre. Another programme section, Malta Encore, 

presented some of the festival projects in two other 

cities in the Wielkopolska Region: Konin and Luboń. 

Other accompanying events included meetings 

with authors Monika Piasecznik (regarding her book  

Rytuały superformuły. Karlheinz Stockhausen: Licht.  

Die Sieben Tage der Woche) and Dorota Sajewska 

(regarding her book Pod okupacją mediów), as well 

as a performance by Czech artist Milan Loviška,  

entitled Esctopia.

The focus of this year’s Art Seeks the Toddler was on 

three words: night, light and sound. During the five festival 

days the young audience members saw performances by 

companies from Poznań (Centrum Sztuki Dziecka Kulu-lu-

-lu and Teatr Atofri Lulajka) and from other parts of Poland  

(Teatr Baj Śpij and Teatr Małego Widza Julka i kulka).

Malta Encore in Konin featured two shows by artists who 

hail from and have grown together with the festival: Zapis 

automatyczny by Teatr Porywacze Ciał and Smacznego by 

Teatr Strefa Ciszy, as well as one of the New Situations 

projects, Ptaki Wschodu by Adrianna Borucka. Lech Raczak 

came to Konin with Thermidor roku 143, created with Teatr 

Miniatura from Gdańsk. The concert of Ballady i Romanse 

concluded the programme in Konin. Malta Encore in Luboń 

presented Republika Bolko Kantor by Teatr Cieszyńskie Stu-

dio Teatralne and More Heart Core, a monodrama by Maciej 

Adamczyk from Teatr Porywacze Ciał.

1. 
Adrianna Borucka 
Ptaki wschodu
fot. Agnieszka Bułacik

2. 
Warsztaty dla Dzieci 
fot. M. Zakrzewski 

Jak co roku Festiwal skupiał wokół siebie szereg wydarzeń 

towarzyszących. Specjalny program dla najmłodszych 

widzów pod nazwą Sztuka Szuka Malucha przygotowało 

Centrum Sztuki Dziecka. Natomiast w miastach Wielkopol-

ski – Koninie i Luboniu – już po raz trzeci zaprezentowano 

twórczość zespołów goszczących na festiwalu w ramach 

programu Malta na Bis. Wśród imprez towarzyszących zna-

lazły się także spotkania autorskie (wokół książek: Moniki 

Piasecznik Rytuały superformuły. Karlheinz Stockhausen: 

Licht. Die Sieben Tage der Woche i Doroty Sajewskiej Pod 

okupacją mediów) oraz performance czeskiego artysty  

Milana Loviški, pt. Esctopia.

Tegoroczny program Sztuka Szuka Malucha skoncentro-

wany był wokół trzech słów: noc, światło i dźwięk. W ciągu 

pięciu festiwalowych dni najmłodsi widzowie obejrzeli spek-

takle w wykonaniu zarówno zespołów z Poznania (Centrum 

Sztuki Dziecka Kulu-lu-lu, Teatr Atofri Lulajka), jak i z Polski 

(Teatr Baj Śpij, Teatr Małego Widza Julka i kulka). 

W ramach programu Malta na Bis w Koninie zaprezento-

wano spektakle: Zapis automatyczny Teatru Porywacze Ciał 

oraz Smacznego Teatru Strefa Ciszy, jak i nowosytuacyjną 

akcję Adrianny Boruckiej Ptaki Wschodu. Lech Raczak przy-

wiózł do Konina spektakl Thermidor roku 143 przygotowany 

z Teatrem Miniatura z Gdańska. W finale konińskiego progra-

mu usłyszeliśmy koncert zespołu Ballady i Romanse. W ra-

mach programu Malta na Bis w Luboniu pokazano spektakl 

Republika Bolko Kantor Teatru Cieszyńskie Studio Teatralne 

oraz monodram Macieja Adamczyka z Teatru Porywacze 

Ciał o tytule More Heart Core.

WYDA- 
RZENIA  
TOWARZY-
SZĄCE 
ACCOM-
PANYING 
EVENTS

1. 2.
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For many years, one of Malta’s major focuses has been 

on working with other cultural institutions. These activities 

extend the festival’s life and its impact, in addition to wide-

ning its contexts and providing for international exchange.

HOUSE ON FIRE

House on Fire (HoF) is a five-year partnership between ten 

European theatres and theatre festivals. The partners, apart 

from Malta Festival Poznań, include: Empresa de Gestao de 

Equipamentos e Animacao Cultural (Portugal), Koproduk-

tionshaus Wien GmbH (Austria), London International Festi-

val of Theatre (UK), Théâtre Garonne (France), Vzw Kaaithe-

ater (Belgium), Divadlo Archa o.p.s. (Czech Republic) and 

Hebbel-Theater Berlin GmbH (Germany).

House on Fire’s main objective is to support artists who, 

through their art, contribute to public debate on current 

social, cultural and economic issues that are of concern to 

European communities. Within the network of House on Fire 

members it is expected that 50 international creations will 

be produced, each one to be presented by various co-or-

ganisers, totalling well over 350 presentations. House on 

Fire’s great strength is the capacity to ensure the mobility 

of the events.

Moreover, House on Fire will organise 10 thematic pro-

grammes in 10 European countries. Multidisciplinary and 

international in nature, these events will provide yet another 

contact platform for theatre directors, choreographers, 

writers, visual artists, philosophers, academics, critics, poli-

ticians and culture managers from all over Europe.

House on Fire has secured EU funding for five years 

in the Culture Programme, lasting from 1 June 2012 to 31 

May 2017. Regarding Malta Festival Poznań the first shows  

Jednym z istotnych elementów „Malty” jest od lat 

współpraca z innymi instytucjami kultury na całym 

świecie. Takie działania wydłużają życie festiwalu 

oraz obszar jego oddziaływania, ale też pozwalają 

na poszerzenie kontekstów oraz międzynarodową 

wymianę doświadczeń.

HOUSE ON FIRE 

House on Fire (HoF) to pięcioletni projekt współpracy po-

między 10 europejskimi teatrami oraz festiwalami teatral-

nymi. W skład grupy poza Malta Festival Poznań wchodzą 

m. in.: Empresa de Gestao de Equipamentos e Animacao 

Cultural (Portugalia), Koproduktionshaus Wien GmbH (Au-

stria), London International Festival of Theatre (Wielka Bry-

tania), Théâtre Garonne (Francja), Vzw Kaaitheater (Belgia), 

Divadlo Archa o.p.s. (Czechy), Hebbel-Theater Berlin GmbH 

(Niemcy).

Głównym celem House on Fire jest wspieranie artystów, 

którzy poprzez swoją sztukę zabierają głos w publicznej 

debacie na temat aktualnych problemów społecznych, kul-

turalnych i ekonomicznych, nurtujących europejskie spo-

łeczności. 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.

Ponadto, House on Fire zorganizuje 10 programów tema-

tycznych w 10 krajach europejskich. Wydarzenia te, z zało-

żenia wielodyscyplinarne i międzynarodowe, będą kolejną 

platformą spotkań: reżyserów teatralnych, choreografów, 

PROJEKTY
SPECJALNE 

SPECIAL
PROJECTS

dramaturgów, artystów wizualnych, filozofów, naukowców, 

krytyków i menadżerów kultury z całej Europy. 

House on Fire uzyskał pięcioletnie dofinansowanie Unii 

Europejskiej w ramach programu Kultura, który trwa od  

1 czerwca 2012 do 31 maja 2017. Owoce współpracy arty-

stów zaangażowanych w HoF, na Malta Festival Poznań bę-

dzie można zobaczyć już w 2013 roku.

CHRISTOPH SCHLINGENSIEF VIA INTOLLERANZA II

26 września 2012, na Dużej Scenie Teatru Dramatyczne-

go w Warszawie, w ramach Międzynarodowego Festiwalu 

Teatralnego WARSZAWA CENTRALNA 2012: Mistyfikacje 

został zaprezentowany spektakl Christopha Schlingensiefa 

Via Intolleranza II. Malta Festival Poznań była współorgani-

zatorem tego wydarzenia. Przedstawienie po raz pierwszy 

zostało zaprezentowane w Polsce.

Via Intolleranza II to ostatni spektakl Schlingensiefa, uwa-

żanego za jednego z najciekawszych i najbardziej oryginal-

nych twórców sceny europejskiej ostatnich dekad. Zmarły 

przedwcześnie, w 2010 roku, reżyser teatralny, operowy 

i filmowy był artystą o zaangażowanej postawie wobec 

świata, wrażliwym na los wykluczonych i pominiętych.  

W swoich projektach odnosił się wprost do tego, co dzieje 

się wokół – iluzoryczności demokracji, manipulacji ideolo-

gicznej mediów, fałszywych, przemilczanych obszarów eu-

ropejskiej moralności, wykluczenia z życia publicznego ludzi 

starych, niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych. 

Spektakl Via Intolleranza II nawiązuje do słynnej opery 

Luigi Nono – Intolleranza 1960 z 1961 roku, która była wy-

razem stanowczego sprzeciwu artysty wobec rasizmu, 

nietolerancji i nadmiernej władzy państwa. Odwołując się 

do dzieła Nono i przetwarzając je, Schlingensief zastanawia 

się, jak przesłanie tego wybitnego wytworu kultury europej- 

skiej może być odczytane w kontekście afrykańskim. Nie 

chodzi mu jednak o pouczanie Afryki, lecz o stawianie istot-

nych pytań, m. in. o to czy my, Europejczycy, jesteśmy  

w stanie pomóc „Innym”, skoro nie radzimy sobie z własny-

mi problemami.

W 2011 roku Fundacja Malta, wraz z wydawnictwem  

Ha!art, wydała książkę Christoph Schlingensief. Sztuka bez 

granic, która jest pierwszym, tak obszernym opisem twór-

czości reżysera dostępnym w języku polskim. 

resulting from collaboration between artists involved in  

HoF will be presented in 2013.

CHRISTOPH SCHLINGENSIEF’S VIA INTOLLERANZA II

On 26 September 2012, Scena Duża of Teatr Drama-

tyczny in Warsaw presented Christoph Schlingensief’s  

Via Intolleranza II, during the International Theatre Festival 

WARSZAWA CENTRALNA 2012: Mystifications. Malta Festi-

val Poznań was the co-organiser of the Polish première of 

Schlingensief’s last play.

Schlingensief, who died prematurely in August 2010, was 

regarded one of the most remarkable European theatre  

artists of the past several decades. As a theatre, opera 

and film director he displayed a greatly involved attitude 

towards the world and was sensitive to the fates of the exc-

luded and the overlooked. His projects directly referred to 

current matters: the illusionary nature of democracy, the 

ideological manipulations of the media, the false and conce-

aled areas of European morality, as well as the exclusion of 

the elderly, the disabled, the homeless and the unemployed 

from public life. 

Via Intolleranza II was inspired by the famous opera by 

Luigi Nono, Intolleranza 1960 (1961) which was a strong sta-

tement against racism, intolerance and unwarranted state 

control. By referring to Nono’s piece and processing it in his 

own play Schlingensief explored what happened when the 

message contained in this outstanding work of European 

culture was shifted to Africa with a focus not on teaching 

Africa, but on asking important questions, for instance we-

ather we as Europeans are capable of helping “Others” if we 

cannot cope with problems of our own. 

In 2011, the Malta Foundation and Ha!art published the 

book Christoph Schlingensief. Sztuka bez granic (English ti-

tle: Christoph Schlingensief. Art without Borders) which is 

the first such extensive review of Schlingensief’s oeuvre 

available in Polish.

Christoph  
Schlingensief 
Via Intolleranza II
fot. Aino Laberenz
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The twenty-second edition of Malta Festival Poznań was 

promoted in a number of ways. The visual promotional 

campaign was based on this year’s guiding motif: multicolo-

ured containers. The information campaign focused on the 

promoting of the whole festival and its selected elements, 

with particular emphasis on the concert of Faith No More. 

The festival motif was consistently repeated and processed 

in all the information media and in relation to all the promo-

ted events. Consequently, this created a cohesive message 

which strongly merged the particular festival sections.

The outdoor campaign lasted for one and a half months 

and reached five among the major cities and agglomera-

tions in Poland, i.e. Warsaw, Krakow, Tri-City, Wrocław and 

Poznań. It availed of various kinds of media, for instance lar-

ge-format grids, backlit posters and “Traffic” poster pillars. 

The thorough selection of locations and the visual appeal of 

the materials made the campaign highly visible.It is intere-

sting to note that AMS, who was commissioned to organise 

the backlit poster campaign, received numerous inquiries 

about the availability of the posters when the campaign was 

over. The festival was also promoted on television and ra-

dio, in the press, on the Internet and in the nationwide chain 

of Empik Stores. A month-long campaign featuring twenty-

-second-long announcements of the festival was held on 

Trójka, whilst on the regional TVP Poznań and Telewizja WTK 

Dwudziesta druga edycja Festiwalu Malta pro- 

mowana była wielotorowo. Kampania promocyjno- 

informacyjna w sferze wizualnej została oparta  

o tegoroczny motyw przewodni – wielokolorowe 

kontenery, a w warstwie informacyjnej skupiała 

się na promocji zarówno całego festiwalu jak i jego 

wybranych elementów, ze szczególnym uwzględ-

nieniem koncertu zespołu Faith No More. Motyw 

festiwalowy był konsekwentnie powtarzany i prze-

twarzany na wszystkich nośnikach informacji i w od- 

niesieniu do wszystkich promowanych wydarzeń, 

dzięki czemu powstał spójny przekaz silnie wiążący 

poszczególne części festiwalu. 

Półtoramiesięczna kampania outdoorowa objęła swoim 

zasięgiem pięć spośród najważniejszych miast i aglome-

racji w Polsce (Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Wrocław  

i Poznań) i została przeprowadzona na takich nośnikach jak 

siatki wielkoformatowe , citylighty  oraz słupy ogłoszeniowe 

typu Traffic. Staranny dobór lokalizacji nośników oraz wizu-

alna atrakcyjność eksponowanych materiałów zapewniły 

dużą widoczność kampanii. Działania promocyjne przepro-

wadzone zostały również w radiu, telewizji, prasie, Interne-

cie i w sieci salonów Empik. Miesięczna kampania festiwa-

lu pojawiła się na antenie radiowej Trójki, a w TVP Poznań 

i regionalnej telewizji WTK przeprowadziliśmy kampanię  

PROMOCJA I  
KOMUNIKA-
CJA 
PROMOTION 
AND COM-
MUNICA-
TION

fot. K. Pictures

fot. K. Pictures

dwutygodniową. W maju i w czerwcu festiwal był reklamowany  

w prasie: w ogólnopolskim i poznańskim wydaniu Gazety 

Wyborczej oraz w Polityce, Didaskaliach i Tomie Kultury. 

Dużą popularnością cieszyły się też konkursy, w których 

nagrodami były bilety na koncert i spektakle. Konkursy te 

zorganizowaliśmy w takich mediach jak Gazeta Wyborcza, 

Dziennik Zachodni, Fakt, Trójka, Radio Zachód, Radio Łódź, 

Antyradio, Radio TOK FM, Radio ROXY, Gazeta.pl, Telewizja 

WTK. Od końca maja do początku lipca w serwisie „Kultu-

ra” portalu Gazeta.pl działał maltański serwis dedykowa-

ny, prowadzone też były liczne akcje promocyjne w innych 

serwisach tematycznych tego portalu (m.in. wyborcza.pl, 

wiadomosci.gazeta.pl, Wysokieobcasy.pl, CJG Polska) oraz 

w serwisach lokalnych. W ogólnopolskiej sieci salonów  

Empik eksponowane były plakaty, pocztówki i spoty telewi-

zyjne reklamujące festiwal i koncert zespołu Faith No More. 

Kolejnymi nośnikami promocyjnymi były druki festiwa-

lowe. Dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog z opisem 

wszystkich wydarzeń oraz notami biograficznymi artystów 

sprzedawany był w najważniejszych księgarniach w Pozna-

niu, w biurze festiwalowym oraz na maltańskiej stronie inter-

netowej (gdzie jest nadal dostępny). Został też rozesłany do 

wszystkich liczących się instytucji kultury w Polsce, a także 

do instytutów kultury polskiej za granicą. Ulotki programo-

we, pocztówki oraz plakaty i afisze były eksponowane przez 

cały czerwiec w poznańskich księgarniach, kawiarniach, klu- 

bach, kinach, a także w centrach informacji turystycznej 

Wielkopolski, Pocztówki reklamujące koncert Faith No More 

były również dystrybuowane w Krakowie i we Wrocławiu.

television stations there was a two-week-long campaign fe-

aturing thirty-second-long spots. In May and June the festi-

val was advertised in the press: in the Poznań and national 

editions of Gazeta Wyborcza, in Polityka, Didaskalia and Tom 

Kultury. 

Very popular were the competitions in Gazeta Wyborcza, 

Dziennik Zachodni and Fakt, as well as Trójka, Radio Zachód, 

Radio Łódź, Antyradio, Radio TOK FM and Radio ROXY, the 

web portal Gazeta.pl and Telewizja WTK, where readers, vie-

wers or listeners could win tickets for the festival shows 

and concerts. From late May to early July, the Kultura servi-

ce on Gazeta.pl provided a dedicated Malta service, in addi-

tion to numerous promotional activities in the other servi-

ces on this portal, for instance in wyborcza.pl, wiadomosci.

gazeta.pl, Wysokieobcasy.pl, CJG Polska. Malta was also 

widely mentioned in Gazeta’s local services. The nationwi-

de chain of Empik Stores displayed posters, postcards and 

television spots which advertised the festival and the Faith 

No More concert.

Another important promotional medium comprised the 

printed materials. The bilingual festival catalogue (in Polish 

and English) contained descriptions of all the festival events 

and biographic notes of all the artists. It was sold in major 

bookshops in Poznań, the festival office and on the festival 

website (where it is still available). The catalogue was also 

part of the information package for accredited journalists 

and was sent to all the major Polish culture institutions 

abroad. The programme flyers, posters and bills were di-

splayed for the whole of June in bookshops, cafés, student 
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clubs and cinema theatres in Poznań, as well as in tourist 

information centres in Poznań and Wielkopolska, in addition 

to all the festival venues during the festival. The postcards 

which promoted the Faith No More concert were also distri-

buted in Krakow and Wrocław.

Similarly to previous years, the Internet was an important 

medium for communicating with our audience. Community 

portals like Facebook, YouTube or Vimeo allowed us to qu-

ickly provide the latest information about Malta events to 

thousands of festival fans. Special applications and ticket 

competitions encouraged the users of these portals to fol-

low our profiles. This year, the Malta Festival Poznań profile 

on Facebook had over 12,200 fans, whilst Malta videos on 

Vimeo enjoyed over 65,000 hits. Our website, www.malta-

-festival.pl, was adapted to the visual identification of this 

year’s festival. New photographs, announcements and vide-

os, as well as interesting press features and reviews were 

added every day, complementing practical festival-related 

information. In 2012 the website had over 245,000 hits. 

Furthermore, for the second time we made special iPhone 

and Android applications available to the audience. Of gre-

at convenience was also the mobile version of the website 

adapted to the small screens of mobile phones. More than 

5,000 users availed of the latter option during the festival.

An important element of the festival promotion compri-

sed t-shirts and bags. This year’s t-shirts were produced 

within one of the artistic projects comprising the Akcje 

Azjatyckie / Asian Investments Idiom. They were designed 

by Dirk Fleischmann, a German artist who lives in Seoul, 

who had them manufactured in the special industrial area 

Podobnie jak w latach ubiegłych ważnym sposobem kon-

taktu z publicznością była komunikacja internetowa. Dzięki 

portalom społecznościowym typu Facebook, YouTube czy 

Vimeo mogliśmy szybko przekazywać najświeższe informa-

cje dotyczące maltańskich wydarzeń kilkudziesięciu tysią- 

com wielbicieli festiwalu. Do śledzenia naszych profili zachę-

cały m. in. specjalne aplikacje oraz konkursy biletowe. Pro-

fil Malta Festival Poznań na Facebooku zgromadził ponad 

12 200 fanów, a filmy maltańskie na Vimeo miały w ciągu 

minionego roku ponad 65 000 odsłon. Strona internetowa 

www.malta-festival.pl została dostosowana do identyfikacji 

wizualnej tegorocznej edycji festiwalu. Codziennie wzboga-

cana o zdjęcia, zapowiedzi i relacje filmowe, ciekawe arty-

kuły i recenzje prasowe, a także praktyczne informacje dla 

uczestników festiwalu była w ciągu ostatniego roku odwie-

dzana ponad 245 000 razy. Już po raz drugi udostępniliśmy 

publiczności aplikację na telefony typu iPhone i Android, któ-

ra pełniła rolę wirtualnego przewodnika uczestnika. Znacz-

nym udogodnieniem była też mobilna wersja strony inter-

netowej, dostosowana do niewielkich ekranów telefonów 

komórkowych. W czasie festiwalu korzystało z niej ponad  

5 000 użytkowników.

Specjalną rolę w promocji festiwalu odgrywały koszulki 

oraz torby. Tegoroczne koszulki powstały w ramach jedne-

go z projektów artystycznych wchodzących w skład idio-

mu Akcje Azjatyckie / Asian Investments. Zaprojektował 

je i wyprodukował w specjalnej strefie ekonomicznej – ob-

szarze przemysłowym Kaesong w Korei Północnej - Dirk  

Fleischmann, niemiecki artysta mieszkający w Seulu. 4 i 5 

lipca, w spektaklu mysaleshow Fleischmann zaprezentował 

historię ich powstawania.

Ekologiczne torby festiwalowe stały się maltańską tra-

dycją. Od 2011 r. wykonywane są z banerów reklamowych, 

które promowały festiwal w poprzedzającym roku. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu materiał, który mógłby stać się od-

padem, został przekształcony w trwały i użyteczny gadżet 

promocyjny.

Istotnym elementem działań promocyjnych jest współ-

praca z naszymi patronami medialnymi. Gazeta Wybor-

cza, Polityka, Didaskalia, Teatr, Trójka, TVP2, TVP Poznań,  

Gazeta.pl, AMS i Empik są liderami w swoich sektorach,  

a ich grupy docelowe doskonale pokrywają się z grupą do-

celową festiwalu. W ogólnopolskim dodatku do Gazety Wy-

borczej – Co jest grane w Polsce - który jest przewodnikiem 

po najważniejszych wydarzeniach kulturalnych lata, oprócz 

naszych reklam pojawił się 2,5 stronicowy tekst redakcyjny 

przedstawiający wybrane wydarzenia festiwalowe. Wspól-

nie z tygodnikiem Polityka wydaliśmy 8-stronicowy dodatek 

specjalny, który był przewodnikiem programowym. 5 tysię-

cy egzemplarzy tego dodatku było rozdawanych w czasie 

festiwalu i cieszyło się ogromną popularnością wśród pu-

bliczności. Wraz z radiową Trójką, już po raz drugi, tworzy-

liśmy jedno z ważnych wydarzeń Festiwalu – Silent Maltę. 

(zobacz: s. 29) 

Malta Festiwal Poznań był obszernie zapowiadany w Pro-

gramie Trzecim, a dzięki obecności ekipy naszego radiowego 

patrona na całym festiwalu, nadawane były codzienne rela-

cje i zapowiedzi oraz liczne rozmowy z artystami. Gościliśmy 

również ekipę telewizyjnego programu WOK – Wszystko  

o kulturze - która w codziennych programach emitowanych 

w TVP2 przedstawiała najciekawsze wydarzenia festiwa-

lowe. Na zamówienie TVP2 zarejestrowany został również 

koncert Między Azją a Europą: Muzyka Romska, którego 

retransmisja na antenie telewizyjnej Dwójki miała miejsce  

15 i 18 lipca. 

Jednak duże zainteresowanie festiwalem przejawiały nie 

tylko media patronackie. Obszerny reportaż z festiwalu  

przygotowała redakcja nadawanego w TVP Info progra-

mu TU KULTURA. Informacje o festiwalu i rozmowy z jego  

twórcami pojawiały się również w TVP1, Polsacie i TVN24 

oraz telewizjach lokalnych i regionalnych. Największy  

dziennik regionalny – Głos Wielkopolski intensywnie zapo-

wiadał Maltę.

Od momentu ogłoszenia programu do zakończenia fe-

stiwalu, w mediach ukazało się ponad 2 500 różnego ro-

dzaju informacji na temat Malta Festival Poznań. W 2012 r.  

przyznaliśmy akredytacje ponad 150 dziennikarzom i foto- 

reporterom, a szczegółowe informacje o festiwalu były  

of Kaesong in North Korea. On 4 and 5 July, in mysaleshow 

Fleischmann presented the story of how the t-shirts were 

produced.

The environment-friendly festival bags have become  

a Malta tradition. Since 2011, these have been made from 

the advertising banners which promoted the previous festi-

val. This solution ensures that materials which would have 

otherwise become waste are transformed into attractive, 

lasting and useful promotional gadgets.

Of major significance in the promotion of Malta Festival 

Poznań is our collaboration with our Media Partners: Gazeta 

Wyborcza, Polityka, Didaskalia, Teatr, Trójka, TVP2, TVP Po-

znań, Gazeta.pl, AMS and Empik, who are leaders in their re-

spective sectors with target groups parallel to those of the 

festival. Both the promotional campaigns we undertook to-

gether, as well as their individual editorial activities ensured 

Malta’s manifest presence in the media. Co jest grane w Pol-

sce, Gazeta Wyborcza’s nationwide extra which was a guide 

of the major cultural events in the summer, featured our ad-

vertisements and a two-and-a-half-page-long editorial pre-

senting selected festival events. Together with the weekly 

magazine Polityka we released an eight-page-long extra 

which comprised a programme guide that was also used by 

journalists from other press titles. The 5,000 copies of this 

extra which we also received to distribute individually were 

handed out during the festival to audience members. For the 

second time, the Trójka radio station joined forces with us to 

create an important festival event, Silent Malta. 

Malta Festival Poznań was extensively announced in Trój-

ka, whilst the presence of our Radio Patron’s reporters at 

the festival resulted in daily coverage, including reports, 

fot. K. Pictures

fot. K. Pictures

fot. K. Pictures
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doniesień prasowych

Over 2,500 mentions in the press

odsłon w ciągu roku  
na filmowym portalu VIMEO

hits (throughout the whole year)  
on the VIMEO film portal

odwiedzin rocznie na  
www.malta-festival.pl

Over 245,000 hits  
(throughout the whole year)  
on www.malta-festival.pl

widzów spoza Poznania

of viewers from outside of Poznań

średnia wieku maltańskiej publiczności

average age of Malta participants

widzów odwiedziło klub festiwalowy 

of viewers visited the festival club 

MALTA  
FESTIVAL 
POZNAŃ 
2012  
W LICZ-
BACH
SOME  
MALTA  
FESTIVAL 
POZNAŃ 
2012  
STATISTICS

MAL-
TAŃSKA 
PUBLICZ-
NOŚĆ *
THE  
MALTA 
AUDIEN-
CE 

widzów 

viewers

zespołów (w tym  
aż 40 zagranicznych)

companies (including  
40 from other countries)

maltańskich produkcji 

Malta productions

polskich prapremier  
i 1 prapremiera światowa

Polish premières  
and 1 world première

widzów uczestniczyło  
w ponad 4 edycjach Festiwalu

of viewers took part in more  
than 4 Festival editions

publiczności porusza się w trakcie 
Festiwalu komunikacją  
miejską lub rowerową

of viewers used public transport  
or bicycles during the Festival

40 000

65

19

15

44% 

29

75% 

27,5% 

60%

* Dane pochodzą z raportu z badań Publiczność   
 Malta Festival Poznań 2012, przygotowanego  
 przez Instytut Socjologii UAM. 

* Data from the report Publiczność Malta   
 Festival Poznań 2012 [The Audience of Malta   
 Festival Poznań 2012], AMU Institute of Sociology

announcements and interviews with the artists. Our guests 

were also the reporters of the television programme WOK – 

Wszystko o kulturze, who presented the most interesting 

festival events on TVP2. TVP2 also commissioned the re-

cording of the concert Between Asia and Europe: Roma Mu-

sic. This was retransmitted on 15 and 18 July.

Our Media Patrons were not the only ones to display an 

interest in the festival. An extensive report aired in the tele-

vision programme TU KULTURA on TVP. Information about 

the festival and interviews with the artists also appeared on 

TVP1, Polsat, TVN24 and on many local and regional tele-

vision stations, as well as all the major radio stations and 

web portals. Furthermore, the largest regional daily paper, 

Głos Wielkopolski, was strongly involved in the announcing 

of Malta Festival and its coverage.

In total, from the moment of announcing the festival 

programme until its end, over 2,500 various items of fe-

stival-related information appeared in the press. In 2012 we 

accredited some 150 journalists and news photographers, 

whilst detailed information about the festival was regular-

ly distributed to approximately 800 addresses from our 

nationwide, regional and local media database, and also to 

some 3,500 subscribers of our newsletter.

Based on ticket sales and audience assessments during 

free admission events, we estimate that Malta Festival  

Poznań 2012 was attended by over 40,000 viewers.

regularnie przesyłane do liczącej ok. 800 adresów bazy  

dziennikarzy mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokal-

nych oraz ok. 3 500 subskrybentów naszego newslettera.

Według naszych szacunków, opartych na sprzedaży bi-

letów i ocenie liczebności publiczności na wydarzeniach 

otwartych, Malta Festiwal Poznań 2012 odwiedziło ponad 

40 000 widzów.

fot. K. Pictures 

fot. K. Pictures
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Już po raz czwarty przyjęliśmy zaproszenie Instytu-

tu Socjologii UAM do badań dotyczących maltańskiej 

publiczności i uczestnictwa w kulturze. Dzięki kadrze 

dydaktycznej oraz studentom socjologii, sprawdzi-

liśmy kim są oraz jakie mają opinie i preferencje ci, 

dla których tworzymy Festiwal. Wywiady kwestio-

nariuszowe zostały przeprowadzone na 455-osobo-

wej próbie uczestników Malta Festival Poznań 2012. 

Zrealizowano również 15 wywiadów pogłębionych  

w dwóch grupach: osób systematycznie uczestni-

czących w Festiwalu i osób, które biorą w nim udział 

okazjonalnie lub wcale. Ponadto przeprowadzono 

38 obserwacji w 18 miejscach festiwalowych.

Jak wynika z badań, nasza publiczność jest sto-

sunkowo młoda; najliczniejszą grupę stanowią 

20-25-latkowie (36,9%), a średnia wieku wynosi 

29 lat. Ponad 44% widzów przyjeżdża na Festiwal 

spoza Poznania. Publiczność maltańska to przede 

wszystkim studenci i osoby z wyższym wykształ-

ceniem, o dominujących profilach humanistycznym 

(25%) i społecznym (19%). 

Tegoroczny festiwal przyciągnął dużą liczbę nowej pu-

bliczności – 31,5% osób wzięło udział w „Malcie” pierwszy 

raz. Festiwal ma też swoich stałych bywalców – dla ponad 

27,5% uczestników była to już conajmniej 4 lub 5 edycja. 

„Malta” stanowi miejsce spotkań i wspólnego świętowania.  

Ponad 90% badanych uczestniczyło w tegorocznych wy-

darzeniach w towarzystwie przyjaciół lub partnerów.  

This was the fourth time we accepted the invitation of the 

Adam Mickiewicz University Institute of Sociology to take 

part in a Malta audience and participation in culture study. 

The Institute’s teaching staff and students assisted us in fin-

ding out who the people we created the Festival for were, in 

addition to learning their opinions and preferences. Together, 

we conducted questionnaire-based interviews on a sample 

of 455 participants of Malta Festival Poznań 2012. We also 

conducted 15 in-depth interviews in two groups: the Festival 

regulars and those who attended it from time to time or did 

not attend it at all. Furthermore, we performed 38 observa-

tions at 18 Festival venues.

The research showed that our audience was relatively 

young with the largest group comprising people aged from 

20 to 25 years (36.9%) whilst the average age was 29 

years. Over 44% of the viewers came to see the Festival 

from places other than Poznań. The Malta audience compri-

sed mainly students and people holding higher education de-

grees, primarily in fields pertaining to the humanities (25%) 

and social studies (19%).

Taking into account the Festival’s long history, in 2012 it 

attracted a uniquely large group of newcomers: 31.5% of 

the study group took part in Malta for the first time. But 

the Festival also has its regulars with over 15% of partici-

pants claiming that this was their fourth or fifth edition. The 

Malta Festival provided a venue for meetings and spending 

time together with partners and friends for over 90% of 

the respondents who, regardless their place of residence, 

PUBLICZ-
NOŚĆ  
MALTA  
FESTIVAL 
POZNAŃ 
2012
THE  
AUDIENCE 
OF MALTA 
FESTIVAL 
POZNAŃ 
2012

fot. K. Pictures
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expressed a high opinion of the Festival atmosphere, artistic 

level and varied programme. 

The most popular categories in the Festival programme 

were theatre/performance and music. The most anticipated 

events were, according to the respondents, the première of 

Slow Man the opera, meetings with artists (including the No-

bel Prize winning author J.M. Coetzee), the concert of Faith 

No More and Kornél Mundruczó’s show Disgrace.

Members of the study group obtained information about 

Malta Festival Poznań mainly from the Internet (48%), from 

their families and friends (39.5%), from posters (32.5%) 

and from Facebook (27%) (each respondent could choose 

three options). Nearly 70% availed of the Festival website 

www.malta-festival.pl. The website features which impres-

sed them the most were its appearance and quality of infor-

mation. Once again, the Festival guiding motif, i.e. containers 

(presented within the urban space on traditional posters, 

banners and backlit posters), enjoyed positive reviews.

Over 75% of the respondents visited the Festival Club 

at the so-called “Culture Walkway”. They considered this 

an initiative that was needed by and advantageous also to 

Poznań. They also declared that a club situated in the city 

centre animated it and could contribute to increasing the 

number of Malta participants. Some respondents suggested 

that the Walkway should be widened in the future. They 

also noticed that the restaurant and pub gardens in the Old 

Market Square sometimes made some of the events at the 

Festival Club inaudible.

Regarding the organisation of the Festival, the respon-

dents were the most impressed with the impact it had on 

Poznań claiming that it was “an event which was definite-

ly advantageous to the city”. They were also pleased with 

the possibility of reaching the specific venues by means of 

public transport and the convenience of the Festival dates. 

Furthermore, they appreciated the Festival personnel de-

scribing the staff members and volunteers as “competent”, 

“helpful” and “friendly”.

Respondenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, dobrze 

oceniali atmosferę i klimat festiwalu, jego poziom artystycz-

ny i zróżnicowanie repertuaru. 

Największą popularnością w festiwalowym programie 

cieszyły się kategorie: teatr/performance oraz muzyka. 

Najbardziej wyczekiwanymi przez badanych wydarzenia-

mi były: premiera opery Slow Man, spotkania z twórcami  

(w tym z noblistą J.M. Coetzeem), koncert zespołu Faith No 

More oraz spektakl Kornéla Mundruczó Hańba. 

Informacje dotyczące Malta Festival Poznań badani czer-

pali przede wszystkim z Internetu (48%), od rodzin i znajo-

mych (39,5%), z plakatów (32,5%) oraz Facebooka (27%) 

(każdy respondent mógł wybrać 3 opcje). Prawie 70% 

korzystało ze strony www.malta-festival.pl, najwyżej oce-

niając jej walory estetyczne oraz jakość przekazywanych 

informacji. Po raz kolejny pozytywne opinie zdobył motyw 

przewodni Festiwalu (kontenery), prezentowany w prze-

strzeni miejskiej na plakatach, banerach i citylightach. 

Ponad 75% badanych odwiedziło podczas „Malty” klub 

festiwalowy, tzw. Pasaż Kultury. Oceniają go jako inicjatywę 

potrzebną i korzystną także dla Poznania. Zdaniem rozmów-

ców klub położony w centralnym punkcie miasta ożywia 

je i może przyczynić się do zwiększenia liczby uczestników 

Festiwalu. Niektórzy respondenci sugerowali, że w przy-

szłości Pasaż mógłby być poszerzony. Zwracali też uwagę 

na ogródki wokół Starego Rynku, które czasem zagłuszały 

wydarzenia odbywające się w klubie „Malty”.

Pod względem organizacyjnym uczestnicy najwyżej oce-

nili korzyści, jakie Festiwal przynosi Poznaniowi („to impre-

za, na której miasto zdecydowanie zyskuje”). Dobre noty 

otrzymały też możliwość dojazdu na wydarzenia komuni-

kacją miejską oraz dogodność terminu, w jakim odbywa się 

Festiwal. Rozmówcy docenili też obsługę Festiwalu, przypi-

sując pracownikom i wolontariuszom cechy: „kompetentni”, 

„pomocni”, „sympatyczni”. 

fot. M. Zakrzewski  
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Gieorgij Iwanowicz Gurdżijew nie był wykształconym muzy-
kiem, choć posiadał niezwykle subtelną wrażliwość muzyczną.
Region, w którym się urodził i dorastał, stanowił skrzyżowanie 
wielu różnych kultur etnicznych, ras i religii. Żył on w otoczeniu 
Kurdów i Persów, Turków i Ormian, muzułmanów i żydów, 
chrześcijan i zoroastrian. Była to niezwykła mieszanka wrażeń, 
które – jak można przypuszczać – wchłonął jak gąbka; wchło- 
nął języki, zwyczaje, tradycje i sposób życia otaczających go  
ludzi oraz z pewnością ich muzykę. Owe wrażenia muzyczne 
towarzyszyły mu przez długie lata podróży i poszukiwań. Pieśni, 
melodie, harmonie i rytmy, z którymi zetknął się w odległych 
miejscach, świątyniach i klasztorach, jak również te, które usły- 
szał z ust prostych chłopów, wszystko w nim zostało, tworząc 
ukryte źródło tego, co pewnego dnia wyłoniło się jako jego 
własna muzyka. 

fragment tekstu Laurenca Rosethala W stronę esencji

Georgi Ivanovitch Gurdijeff was not a trained musician, although 
he possessed a remarkably fine musical sensitivity. The region 
in which he was born and grew up was a crossroad of many 
different ethnic cultures, races and religions. He was surrounded 
by Kurds and Persians, by Turks and Armenians, by Muslims and 
Jews and Christians and Zoroastrians. It was a great salad of im-
pressions and he seems to have absorbed them like a sponge; the 
languages, the customs, traditions, and way of life of the peoples 
around him; and certainly their music. These musical impressions 
continued during his long years of wandering and search. The 
songs, the melodies, harmonies, and rhythms he encountered in 
remote places, in temples and monasteries as well as from the 
lips of simple peasants, all of this remained with him, as a latent 
source of what would one day emerge as his own music.

An execerpt from the text by Laurence Rosenthal  
"Towards the Essence"

Gurdżijew niósł obietnicę intensywności tym, którym nie wy-
starcza codzienność, jej męczące rozproszenie i jej amorficzność. 
Dostarczał wzoru religijności poza wyznaniowej, która pozwala 
wyrażać uczucia religijne bez pośrednictwa Kościołów. Znęcał 
się nad miałką i mechaniczną świadomością potoczną żądając, 
byśmy poczuli palącą potrzebę przebudzenia. (...) Krytykował też 
naszą cywilizację i nieraz trafiał w sedno, dając przy tym kolejną 
ze swych obietnic, obietnicę radykalizmu, bardzo atrakcyjną dla 
tych, którzy czują się słabi.

fragment tekstu Małgorzaty Dziewulskiej  
Gurdżijew bliżej instrumentów

Gurdjieff carried a promise of intensity to those for whom 
the mundane did not suffice with its tedious dispersal and its 
amorphousness. He supplied a model for non-denominational 
religiousness that provided for religious expression without the 
mediation of Churches. He tormented shallow and mechanical 
mainstream awareness demanding that we felt a burning need to 
awaken. … He also criticised (often quite rightly) our civilisation 
as he gave yet another of his promises, the promise of radicalism 
which was very attractive to those who felt weak.

An execerpt from the text by Małgorzata Dziewulska  
"Grudjieff Closer to Instruments"

NOSTALGIA  
FESTIVAL  
 POZNAŃ  
 19-20 X 2012     

Gurdżijew / de Hartmann versus Masecki / Orzechowski  koncert / concert   fot. M. Zakrzewski
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Piąta edycja Nostalgia Festival Poznań odbyła się w dniach 

19 i 20 października 2012 roku, w kościele oo. Jezuitów oraz 

Galerii u Jezuitów w Poznaniu. Na różnorodny program fe-

stiwalu złożyło się 17 wydarzeń w tym: 2 koncerty, 3 spo-

tkania, 3 projekcje filmowe oraz 9 odsłon Silent Nostalgii. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia programu był bezpłatny.

Po zeszłorocznej odsłonie skupionej wokół muzyki es-

tońskiej, podczas której zaprezentowaliśmy twórczość 

Erkki-Svena Tuüra i Heleny Tulve, zwróciliśmy się w stronę 

muzyki armeńskiej. Był to festiwal muzycznej pamięci po-

święcony osobie Gieorgija Iwanowicza Gurdżijewa. Przypo-

mnieliśmy twórczość muzyczną tej owianej legendą oso-

bowości, która w Polsce znana jest raczej jako mistyk, niż 

muzyk. Jednocześnie festiwal był swoistym pożegnaniem 

ze zmarłym we wrześniu 2012 roku Andrzejem Chłopeckim, 

którego nazwać możemy ojcem duchowym pisanych przez 

kolejne edycje festiwalu „dziejów nostalgicznego odczuwa-

nia samego siebie i dookolnego świata”.

Twórczość G.I. Gurdżijewa podczas Nostalgia Festival 

Poznań zinterpretowana została przez młodych, ale już 

uznanych polskich pianistów: Marcina Maseckiego i Piotra 

Orzechowskiego oraz armeńską grupę The Gurdjieff Folk 

Instruments Ensemble, pod dyrekcją Levona Eskeniana z go-

ścinnym występem pianistki Lusine Grigoryan. Prezentacje 

muzyczne cechowało szerokie spektrum interpretacyjne – 

od wykonań bardzo klasycznych po awangardowe, zupełnie 

nowe aranżacje. Koncertom towarzyszyły spotkania przy 

instrumentach, podczas których zaproszeni goście zabierali 

uczestników w intelektualną podróż po nostalgicznych tery-

toriach związanych z dźwiękowym dziedzictwem Armenii. 

Nie zabrako także pokazów filmowych, osadzających mu-

zykę w szerszym kulturowo kontekście. Uczestników festi-

walu zaprosiliśmy do obejrzenia klasyki kina armeńskiego  

The fifth Nostalgia Festival Poznań was held on 19 and 20 

October 2012, at the Jesuit Fathers’ Church and at Galeria 

u Jezuitów in Poznań. The wide-ranging festival programme 

comprised seventeen events, including two concerts, three 

meetings, three film shows and nine Silent Nostalgia propo-

sals. Admission to all the events was free.

Following last year’s festival which focused on Estonian 

music presenting the works of Erkki-Sven Tuür and Helena 

Tulve, this year we turned our attention to Armenia. The fe-

stival was a musical commemoration of George Ivanovich 

Gurdjieff. We recalled the music of this legendary figure, 

better remembered in Poland as a mystic than a musician. 

At the same time, the festival was also a tribute to Andrzej 

Chłopecki who died in September 2012 and whom we may 

call the “spiritual father” of the “story of perceiving nostal-

gically oneself and the world about one” written over the 

course of the subsequent Nostalgia Festivals.

During Nostalgia Festival Poznań, the works of Gurdjieff 

were interpreted by young albeit already acclaimed Polish 

pianists: Marcin Masecki and Piotr Orzechowski, as well as 

The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble from Armenia, 

directed by Levon Eskenian and featuring guest pianist, 

Lusine Grigoryan. The musical performances where cha-

racterised by a broad spectrum of interpretations: from 

very classical to completely new avant-garde arrange-

ments. The concerts were accompanied by meetings over 

instruments during which the guests took the participants 

on an intellectual voyage of the nostalgic territories rela-

ted to the musical legacy of Armenia. There were also film 

shows which set the music in a wider cultural context. The 

films were Armenian classics featuring scores by Tigran 

Mansurian, among them a film directed by one of the 

most brilliant filmmakers of the twentieth century, Sergei 

z muzyką Tigrana Mansuriana, w tym film jednego z najwy-

bitniejszych reżyserów XX wieku, Sergieja Paradżanowa.  

W programie festiwalu znalazła się również Silent Nosta- 

lgia, będąca prezentacją muzyki na bezprzewodowych słu-

chawkach udostępnianych nieodpłatnie w kilkunastu miej-

scach miasta.

Na otwierający festiwal koncert odbywający się 19 paź-

dziernika 2012 w kościele oo. Jezuitów zatytułowany  

Gurdżijew / de Hartmann versus Masecki / Orzechowski 

złożyły się współczesne interpretacje kompozycji muzycz-

nych G.I Gurdżijewa oparte na notacji muzycznej Thomasa 

de Hartmanna wykonane przez Marcina Maseckiego i Pio-

tra Orzechowskiego. To zderzenie dwóch młodych, awan-

gardowych pianistów jazzowych, którzy reprezentują już 

jednak dwa różne pokolenia, zaowocowało niebanalną re- 

interpretacją dorobku ormiańskiego mistyka. Marcin  

Masecki, który niedawno wydał płytę „Die Kunst der Fuge”, 

jako interpretator J.S. Bacha jest muzykiem znanym po-

znańskiej publiczności, choćby z poprzedniej edycji Nostalgia 

Festival. Wschodzącą gwiazdą wieczoru był natomiast za-

ledwie dwudziestoletni Pianohooligan – Piotr Orzechowski – 

nominowany do nagrody Koryfeusza Muzyki Polskiej 2012. 

W pierwszej części wieczoru każdy z pianistów zaprezento-

wał swobodne solowe interpretacje Gurdżijewa / de Hart-

manna. W drugiej części wieczoru usłyszeliśmy wspólnie 

przygotowany finał na dwa fortepiany. Co ciekawe zamy-

słem muzycznego spotkania duetu było takie przestrojenie 

jednego z instrumentów, by oddawał koncepcję samego 

Parajanov. The festival programme also comprised Silent 

Nostalgia which presented music on wireless headphones, 

available free of charge at several locations in Poznań.

Gurdjieff / de Hartmann versus Masecki /  

Orzechowski, the concert which opened the festival 

on 19 October 2012, at the Jesuit Fathers’ Church, 

featured some contemporary interpretations of 

G.I. Gurdjieff’s compositions based on Thomas de 

Hartmann’s musical notation, performed by Marcin 

Masecki and Piotr Orzechowski. This confrontation of two 

young avant-garde jazz pianists who, nonetheless, already 

represent two different generations, produced an original 

reinterpretation of the Armenian mystic’s oeuvre. Marcin  

Masecki who has recently released his own version of  

J.S. Bach’s Die Kunst der Fuge, is well-known to the audien-

ce in Poznań, if only for his performance during Nostalgia  

Festival Poznań 2011. The emerging star of the night was the 

barely twenty-year-old Pianohooligan Piotr Orzechowski, 

nominated for the Koryfeusz Muzyki Polskiej 2012 Award. In 

the first part of the night, both pianists presented their free 

solo interpretations of Gurdjieff/de Hartmann. In the second 

part, we heard both of them in the finale they had created 

together for two pianos. It is interesting to note that the du-

o’s artistic intention was to tune one of the instruments to 

reflect Gurdjieff’s idea to create a musical instrument based 

KONCERTY
CONCERTS

1.
Gieorgij Iwanowicz 
Gurdżijew 
fot. archiwum  
The Gurdjieff Society  
of London

2.
Andrzej Chłopecki  
Nostalgia Festival  
Poznań 2011 
fot. M. Zakrzewski

3. 
Marcin Masecki 
fot. M. Zakrzewski
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Gurdżijewa dotyczącą stworzenia instrumentu opartego na 

skali ćwierćtonowej. Całość koncertu zarejestrowana został 

przez Program Drugi Polskiego Radia.

Marcin Masecki jest pianistą i kompozytorem, absolwen- 

tem Berklee College of Music w Bostonie. Współtworzy 

zespół PARISTETRIS. Prowadzi własny sekstet jazzowy 

PROFESJONALIZM. Jest też dyrektorem pierwszej edycji 

WORu (Warszawskiej Orkiestry Rozrywkowe, której pre-

mierowy występ odbył się na Malta Festival Poznań 2011). 

Jego równoległą pasją jest muzyka klasyczna XVIII wieku, 

którą prezentuje w nieortodoksyjny sposób i najczęściej  

w równie nieortodoksyjnych miejscach. We wrześniu 2012 

wydał płytę „Die Kunst der Fuge” J.S. Bacha. „Sztukę fugi” 

zagrał na starym Stainway’u odziedziczonym po babci a ca-

łość nagrał na dyktafon kasetowy. Projekt miał swoją pre-

mierę na Nostalgia Festival Poznań 2011.

Piotr Orzechowski czyli Pianohooligan to jeden z najbar-

dziej obiecujących i utytułowanych pianistów jazzowych 

i kompozytorów młodego pokolenia. Urodził się w 1990 

roku w Krakowie. Obecnie jest studentem III. roku Akade-

mii Muzycznej w Krakowie. Jego działalność artystyczną 

najlepiej prezentują zdobyte nagrody i wyróżnienia, z któ-

rych najważniejsza to I. Nagroda na Montreux Jazz Piano 

Solo Competition (2011), jednym z najbardziej prestiżowych 

konkursów jazzowych na świecie. Piotr Orzechowski jest 

pierwszym Polakiem, który stanął na podium legendarne-

on a quarter tone scale. The whole concert was recorded by 

Program Drugi Polskiego Radia.

Marcin Masecki is a pianist and composer, a graduate of 

the Berklee College of Music in Boston. Since 2006, he has 

been working closely with the Lado ABC label of Warsaw. 

He is a member of the group PARISTETRIS and his own jazz 

sextet PROFESJONALIZM. He is also the director of the first 

edition of WOR (the Warsaw Pop Orchestra who premiered 

during Malta Festival Poznań 2011). His concurrent passion 

is classical music from the eighteenth century which he 

presents in unconventional ways and, usually, at equally 

unconventional venues. In September 2012 he premièred 

album entitled Die Kunst der Fuge. On this release he played  

J.S. Bach’s masterpiece on an old Stainway inherited from 

his grandmother and recorded it on a cassette dictation 

machine. The project premièred during Nostalgia Festival 

Poznań 2011.

Pianohooligan Piotr Orzechowski is one of the most promi-

sing and celebrated jazz pianists and composers of the youn-

ger generation. He was born in 1990 in Krakow. Currently  

a third-year student at the Music Academy in Krakow, who-

se artistic work is best-described by his accolades, among 

them the most important one: First Place at the Montreux 

Jazz Piano Solo Competition (2011), one of the most presti-

gious jazz competitions in the world. Piotr Orzechowski is 

the first person from Poland to stand on the podium of the 

go szwajcarskiego festiwalu. Od 2011 przewodzi grupie High 

Definition oraz współpracuje z innymi muzykami, m.in.:  

Jackiem Kochanem, Dorotą Miśkiewicz, Pawłem Mykiety-

nem. W listopadzie 2012 wydał debiutancki album solowy  

z aranżacjami i utworami inspirowanymi twórczością 

Krzysztofa Pendereckiego.

Drugiego dnia festiwalu, 20 października, usłyszeliśmy 

koncert zatytułowany Kiedy Wschód spotyka Zachód.  

Muzyka Gurdżijewa i Komitasa w wykonaniu The Gurdjieff 

Folk Instruments Ensemble, odbywający się w kościele 

oo. Jezuitów w Poznaniu. Na pierwszą część sobotniego 

koncertu złożyły się solowe występy fortepianowe w wy- 

konaniu Levona Eeskeniana oraz Lusine Grigoryan. Otwie-

rający koncert dostojny hymn Gurdżijewa „Orthodox Hymn 

For Midnight Service” zagrany przez Levona Eskeniana 

kontrastował z pogodnymi pieśniami Komitasa w orygi-

nalnej, ale wiernej zaleceniom twórcy interpretacji Lusine 

Grigoryan. Drugą część koncertu stanowiły utwory  

G.I. Gudżijewa w aranżacji Levona Eskeniania na tradycyjne 

armeńskie instrumenty ludowe. Jak napisał o nich David  

Honigmann z „Financial Times”: „Georgij Gurdżijew skom-

ponował i podyktował tomy utworów na fortepian. The 

Gurdjieff Folk Instruments Ensemble Levona Eskeniana 

odzyskuje te utwory z paryskich salonów zabierając je 

z powrotem do ich korzeni na Kaukazie. […] ujawniają one 

swoje pochodzenie i same siebie.” Te niecodzienne aranża-

cje oraz miejsce koncertu stworzyły niezwykle refleksyjny 

i orientalny nastrój. Po raz pierwszy poznańska publicz-

ność miała okazję usłyszeć brzmienia takich tradycyjnych  

legendary Swiss festival. Since 2011, he has been the leader 

of the group High Definition. He also works with other mu-

sicians, including Jacek Kochan, Dorota Miśkiewicz, Paweł  

Mykietyn. In November 2012, he released his first solo  

album featuring arrangements and pieces inspired by the 

oeuvre of Krzysztof Penderecki.

On the second festival day, on 20 October, we heard When 

East Meets West. The Music of Gurdjieff and Komitas, a con-

cert performed by The Gurdjieff Folk Instruments Ensem-

ble, at the Jesuits Fathers’ Church. The first part compri-

sed solo piano performances by Levon Eskenian and Lusine 

Grigoryan. The piece which opened the concert, Gurdjieff’s 

impressive Orthodox Hymn for Midnight Service, played 

by Levon Eskenian, contrasted with the cheerful songs of 

Komitas in the novel albeit true to the composer’s guideli-

nes interpretations of Lusine Grigoryan. The second part of 

the concert comprised pieces by G.I. Gurdjieff, arranged by 

Levon Eskenian for traditional Armenian folk instruments. 

According to David Honigmann of the Financial Times, “Geo-

rges Gurdjieff composed and dictated volumes of piano mu-

sic. Levon Eskenian’s Gurdjieff Folk Instruments Ensemble 

reclaims these pieces from the salons of Paris and takes 

them back to their roots in the Caucasus. … they reveal 

their origins and themselves.” These innovative arrange-

ments and the venue produced an exceptionally reflective 

and oriental ambience. This was the first time that a Polish 

audience had the opportunity to hear the sound of instru-

ments like the duduk or the oud, also called the Arabian lute. 

The concert ended with the excellent vocal performance of 

kanon player Meri Vardanyan. 

1.
Piotr Orzechowski

2., 3. 
The Gurdjieff Folk 
Instruments Ensemble
fot. M. Zakrzewski 
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instrumentów jak duduk, czy oud, zwany też lutnia arabską. 

Koncert zamknął popis wokalny w wykonaniu kanonisty  

Meria Vardanyana. 

The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble został założo-

ny w 2008 roku przez Levona Eskeniana, a w skład zespołu 

weszli wiodący armeńscy wykonawcy muzyki tradycyjnej 

grający m.in. na: sazie, tarze, kamanczy, oudzie, kanonie, 

santurze, tombaku czy dholu. Latem 2011 roku niemiecka 

wytwórnia ECM wydała nagrany przez zespół album „Mu-

sic of Georges I. Gurdjieff”, który zdobył międzynarodowe 

uznanie i prestiżowe nagrody. Zebrane przez Eskeniana 

utwory sięgają korzeniami do ludowej i religijnej muzyki 

armeńskiej, greckiej, arabskiej, kurdyjskiej, asyryjskiej, per-

skiej i kaukaskiej. 

Levon Eskenian to armeński kompozytor i pianista uro-

dzony w Libanie w 1978 roku. Ukończył Wydział Fortepianu 

Państwowego Konserwatorium im. Komitasa w Erywaniu. 

Studiował również kompozycję i improwizację oraz grę na 

klawesynie i organach. Levon Eskenian jest jedną z najak-

tywniejszych postaci armeńskiego życia muzycznego.

Lusine Grigoryan urodziła się w Armenii. Studiowała na 

Wydziale Fortepianu Państwowego Konserwatorium im. Ko-

mitasa w Erywaniu. Jej solowe koncerty na scenach w wielu 

krajach każdorazowo przynoszą jej wysokie uznanie zarów-

no muzyków, jak i publiczności. 

Rozmowy przy instrumentach to program spotkań przygo-

towany przez Małgorzatę Dziewulską, będący wyrazem po-

szukiwania alternatywy dla popularnych spotkań artystów 

z publicznością. Jak powiedziała kuratorka cyklu: „Pomysł 

jest prosty: kiedy chce się rozmawiać z muzykiem, który 

ma inną wiedzę o dźwiękach niż meloman czy teoretyk, błę-

dem jest posadzić go do panelu. Muzyk musi czuć koło sie-

bie instrument, musi mieć szansę odpowiedzieć na pytanie  

w języku dźwiękowym, nie dyskursywnym. Wtedy jest 

sobą". Wszystkie Rozmowy przy instrumentach odbyły się 

w Galerii u Jezuitów. Poprowadził je Antoni Beksiak, krytyk 

muzyczny i muzyk, współtwórca „Domu Tańca”. Na spotka-

nia wstęp był bezpłatny.

W ramach cyklu miały miejsce trzy spotkania. Pierw-

sze z nich, zatytułowane Między rzezią a światłem obrazu.  

Widzenie/słyszenie Paradżanowa, odbyło się 19 październi-

ka i wzięli w nim udział prof. Małgorzata Dziewulska, Tomasz 

Cyz oraz Antoni Beksiak. Dyskusja stanowiła wprowadzenie 

w temat wzajemnych wpływów obrazu, dźwięku i duchowo-

ści na przykładzie twórczości najwybitniejszego ormiańskie-

go reżysera filmowego Sergieja Paradżanowa. Jednocześnie 

zarysowywała kontekst obyczajowości religijnej i etnicznej 

armeńskiego płaskowyżu, na którym wzrastała twórczość 

muzyczna Gurdżijewa. 

Kolejne dwa spotkania odbyły się 20 października i skon-

centrowane były na fenomenie współzależności zachodzą-

cej pomiędzy sposobem interpretacji utworów Gurdżijewa  

a artystycznym wyborem instrumentu, na którym ta muzy-

ka jest wykonywana.

Conversations over Instruments was a series of 

meetings designed by Małgorzata Dziewulska, 

which provided an alternative to the popular form 

of meetings with artists. The series curator said:  

“The idea is simple: if you want to talk to musicians 

whose knowledge of sounds differs from that of 

music lovers or theoreticians it is a mistake to seat 

them within a panel. Musicians have to feel their 

instruments close by. They must have a chance to 

respond to questions using the language of sounds, 

not discourse. They are then themselves. All the 

Conversations over Instruments were held at Gale-

ria u Jezuitów. They were hosted by Antoni Beksiak, 

music critic and musician, cofounder of Dom Tańca. 

Admission was free.

The series comprised three meetings. The first, entitled 

Between Slaughter and the Light of an Image/The Icons of 

the Colour of Pomegranates and the Sound of Mansurian, 

was held on 19 October and was attended by Prof. Małgorza-

ta Dziewulska, Tomasz Cyz and Antoni Beksiak. The discus-

sion was an introduction to the mutual impact of image, so-

und and spirituality as exemplified in the works of the most 

outstanding Armenian film director, Sergei Parajanov. It also 

outlined the context of the religious and ethnic customs of 

the Armenian Highland which gave birth to Gurdjieff’s music.

The subsequent two meetings were held on 20 October. 

These focused on the phenomenon of the mutual depen- 

dence between the way Gurdjieff’s pieces are interpreted 

and the artistic choice of instruments on which they are  

performed.

ROZMOWY
PRZY IN-
STRUMEN-
TACH
CONVERSA-
TIONS OVER  
INSTRU-
MENTS

fot. M. Zakrzewski

fot. M. Zakrzewski

The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble was founded in 

2008, by Levon Eskenian. It consists of Armenia’s leading 

practitioners of traditional music playing the saz, tar, kia-

mancha, oud, kanon, stantur, tombak and dhol. In summer 

2011, the German label ECM released their album Music of 

Georges I. Gurdjieff to international acclaim and prestigious 

awards. The pieces that Eskenian collected have their roots 

in Armenian, Greek, Arabic, Kurdish, Assyrian, Persian and 

Caucasian folk and spiritual music. 

Levon Eskenian is an Armenian pianist and composer who 

was born in Lebanon in 1978. He graduated from Yerevan 

Komitas State Conservatory with a Master’s degree in piano. 

He also studied composition, improvisation, organ and harp-

sichord. Levon Eskenian is one of the most active figures in 

Armenia’s musical life.

Lusine Grigoryan was born in Armenia. She studied at 

Yerevan State Komitas Conservatory, Department of Piano. 

Her solo concerts on the stages of different countries have 

always brought her high praise from both musicians and the 

general public. 

1. 
Piotr Orzechowski,  
Rozmowy  
przy instrumentach

2. 
Spotkanie Między rzezią 
a światłem obrazu.  
Widzenie/słyszenie  
Paradżanowa /  
meeting Between  
Slaughter and the  
Light of an Image/ 
The Icons of the Colour 
of Pomegranates  
and the Sound
fot. M. Zakrzewski 
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Podczas rozmowy z Levonem Eskenianem, dyrektorem 

artystycznym The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble, 

mieliśmy okazję przyjrzeć się dokładnie ludowym instru-

mentom armeńskim oraz poznać bliżej ich historię. Człon-

kowie zespołu kolejno prezentowali uczestnikom spotkania 

sposób gry, na m.in. duduku, san turze czy tarze.

Podczas spotkania przy instrumentach z pianistami  

Piotrem Orzechowskim oraz Marcinem Maseckim prześle-

dziliśmy osobiste strategie muzyczne, jakie zastosowali oni  

w podejściu do utworów muzycznych G.I. Gurdżijewa.  

Marcin Masecki wyjaśnił: „do muzyki Gurdżijewa podchodzę 

jak do tekstu – czytam i interpretuję, dodając i zmieniając 

tam, gdzie czuję, że tekst na to pozwala.” Piotr Orzechowski 

mówił: „Gdy gram muzykę Gurdżijewa, coś zmusza mnie do 

wyjścia poza myślenie jazzowe czy klasyczne. Interpretacja 

jego muzyki musi wypływać głęboko z wnętrza. Zdobycze 

muzyki klasycznej, a tym bardziej jazzowej, niewiele tu po-

mogą”. W ten sposób rozmowa z pianistami w przejrzysty 

sposób unaoczniła jak odmiennymi osobowościami muzycz-

nymi są mimo, że obaj zaliczani są do grona awangardowych 

pianistów jazzowych. 

W ramach programu filmowego zaprezentowa- 

nego podczas Nostalgia Festival Poznań 2012 odby-

ły się trzy projekcje filmów należących do klasyki 

kina armeńskiego. Wszystkie filmy zostały przetłu-

maczone na język polski a wstęp na projekcje był 

bezpłatny.

Pierwszego dnia pokazaliśmy dwa filmy. Film Siergieja 

Paradżanowa Barwy granatu z 1968 roku uznawany jest 

za arcydzieło kina światowego. Stanowi rodzaj „lirycznego 

portretu” XVIII-wiecznego poety ormiańskiego Sayat-Novy 

During the meeting with Levon Eskenian, the Artistic Di-

rector of The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble, we had 

the opportunity to listen to and take a close look at some 

Armenian folk instruments, hitherto unknown in Poznań, 

and learn about their history. Each member of the ensemble 

showed the audience how instruments like the duduk, the 

san tur or the tar are played.

During the Conversations over Instruments with Piotr 

Orzechowski and Marcin Masecki, we followed the musical 

strategies the pianist used in their approach to G.I. Gurdjief-

f’s pieces. Marcin Masecki explained: “I approach Gurdjief-

f’s music like a text: I read and interpret it changing it in 

places where I feel the text permits it.” Piotr Orzechowski 

said: “When I play Gurdjieff’s music something forces me to 

move beyond jazz or classical thinking. …The interpretation 

of his music must flow from deep within; the achievements 

of classical music or, moreover, jazz can’t really help much 

here.” Thus the meeting with the two artists also showed 

their different musical personalities, despite both of them 

being considered avant-garde jazz pianists. 

The film programme presented during Nostalgia Festival 

Poznań 2012, comprised three Armenian film classics. All 

of them were translated into Polish. Admission to the film 

shows was free.

On the first day we showed two films. The first of these, 

Sergei Parajanov’s The Colour of Pomegranates from 1968, 

is considered a world masterpiece. It is a unique “lyrical 

portrait” of the eighteenth-century Armenian poet, Sayat-

-Nova, depicted against the backdrop of the spirituality and 

customs of old Armenia. The story is tied together by the 

ukazanego na tle panoramy religijności i obyczajowości 

dawnej Armenii. Całość spaja narracja muzyczna autorstwa 

Tigrana Mansuriana, która nadaje autentyczność niedo-

słownym obrazom Paradżanowa. Drugim był film Frunze 

Dovlatyan Dzień dobry, to ja! z 1966 roku. W swoim nomi-

nowanym do Złotej Palmy w Cannes melancholijnym utwo-

rze Dovlatyan opowiada historię przyjaźni Atrioma i Olega, 

dwóch fizyków jądrowych, którzy wspólnie przeszli przez 

wojnę, ale których drogi rozdzieliło powstanie Związku Ra-

dzieckiego. Stosując narrację retrospektywną reżyser pyta  

o sens przechowywania w pamięci momentów trudnych  

i bolesnych. 

Drugiego dnia festiwalu zaprosiliśmy widzów do obejrze-

nia filmu Alberta Mkrtchyana Tango naszego dzieciństwa  

z 1985 roku z muzyką światowej sławy kompozytora ar-

meńskiego Tigrana Mansuriana. Film opowiada historię mał-

żeńskiego trójkąta toczącego się na zakaukaskiej prowincji, 

gdzie tytułowe tango to nie tylko taniec skłóconych kochan-

ków, ale także wyraz żalu i rozgoryczenia spowodowanego 

nieuporządkowaniem świata. Film otrzymała wyróżnienie 

specjalne na MFF w Wenecji w 1985 roku.

musical narrative of Tigran Mansurian, adding authenticity 

to Parajanov’s non-verbatim images. The second film was 

Hello, That’s Me from 1966, directed by Frunze Dovlaty-

an. In the melancholy piece, which was nominated for the 

Cannes Festival Palme d’Or, Dovlatyan tells the story of the 

friendship between Atriom and Oleg, two nuclear physicists 

who survived World War II together to be separated by the 

rise of the Soviet Union. Using a retrospective narrative the 

director posed questions about the sense of preserving dif-

ficult and painful moments in our memory.

On the second festival day we invited the audience to 

see Albert Mkrtchyan’s The Tango of Our Childhood from 

1985, featuring a score by the internationally acclaimed  

Tigran Mansurian. The film tells the story of a love triangle  

in a small Transcaucasian town where the eponymous tango 

is not only a dance of estranged lovers but also a manifesta-

tion of grief and bitterness caused by a chaotic world. The 

film received a distinction at the Venice International Film 

Festival in 1985.

Sergei Parajanov’s
The Colour  
of Pomegranates

Frunze Dovlatyan 
Hello, That’s Me

Albert Mkrtchyan 
The Tango of Our 
Childhood 

FILM  
FILM
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Silent Nostalgia to projekt mający na celu wprowa-

dzenie muzyki kameralnej w obieg życia współcze-

snego miasta i jego mieszkańców. Uczy odmiennej 

wrażliwości na otaczającą nas sferę dźwięków, prze-

kształcając miasto w gigantyczną orkiestrę. W tym 

roku chcieliśmy, aby uczestnicy projektu posłuchali 

muzyki G.I. Gurdżijewa. Między 13 a 19 października, 

w kilkunastu publicznych miejscach Poznania przy-

gotowaliśmy punkty, w których można było wypo-

życzyć bezprzewodowe słuchawki i posłuchać zapropono-

wanej przez nas muzyki. Darmowe słuchawki dostępne były 

m. in. w liceach, Akademii Muzycznej, Muzeum Narodowym  

i Starym Browarze.

Program muzyczny tegorocznej Silent Nostalgii został 

ułożony przez Wojciecha Ossowskiego, muzykologa i etno-

grafa, jednego z prekursorów Muzyki Świata w eterze i dzien-

nikarza związanego z Polskim Radiem. Ossowski zauważył, 

Silent Nostalgia is a project which aims at the introduction 

of chamber music into the life of a modern city and its re-

sidents. It teaches us a different musical sensitivity to the 

surrounding sonic sphere transforming the city into an  

enormous orchestra. This year, instead of listening to 

school and tram bells or to noise made by passers-by and  

footsteps, we wanted the project participants to listen to 

G.I. Gurdjieff. Consequently, from 13 to 19 October, they  

could avail of sites offering free-of-charge wireless head-

phone hire which played our musical proposals. The head-

phones were available at a number of secondary schools 

in Poznań but also at the Music Academy, the National  

Museum and in Stary Browar.

The programme of this year’s Silent Nostalgia was cre-

ated by Wojciech Ossowski, musicologist, ethnographer, 

one of the pioneers of World Music and a Polskie Radio jour- 

nalist. Ossowski noticed that “In his search for a common  

SILENT NOSTALGIA

1. 
Stary Browar

2. 
I LO Bukowska

3. 
Muzeum Narodowe  
fot. M. Zakrzewski 
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że „Gurdżijew szukając wspólnego mianownika dla różnych 

kultur muzycznych, wyprzedził swoją epokę. Stworzył coś, 

co dziś nazywamy World Music. Jak napisał: „Można dys-

kutować czy muzyka Gurdżijewa przetrwała próbę czasu, 

można kontestować środki wyrazu, sposób rozwijania myśli 

muzycznej czy technikę kompozycji, ale z pewnością stojąca 

za nimi idea jest wciąż żywa i nadal stanowi drogowskaz dla 

najciekawszych twórczych poszukiwań.”

Na program muzyczny Silent Nostalgii złożyły się dwa 

równoległe kanały muzyczne. Na pierwszym Gurdżijew /

de Hartmann w wykonaniach klasycznych i nieklasycznych 

prezentowaliśmy dzieła samego Gurdżijewa oraz utwory 

muzyków, którzy przyznają się do inspiracji myślą filozo-

fa. Znaleźli się wśród nich mi.in.: Thomas de Hartmann,  

The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble, Anija Lechner  

i Vassilis Tsabropoulos, ale także Keith Jarret, Peter Murphy, 

Robert Fripp, Kate Bush, Robert Plant i Justin Adams. Na 

drugim kanale Muzyka korzenna armeńskiego płaskowyżu: 

między tradycją a współczesnością budowaliśmy muzycz-

ny kontekst dla twórczości Gurdżijewa, prezentując muzykę 

ludową związaną z sacrum i tańcem z perspektywy azja-

tyckiej i afrykańskiej tradycji. Usłyszeliśmy utwory m.in.:  

Sabri Brothers (Pakistan), Djivan Gasparyan (Armenia),  

Rustavi Choir (Gruzja), Ross Daily i Psarantonis (Grecja).

denominator of different musical cultures Gurdjieff was 

way ahead of his times. He created something which, nowa-

days, we refer to as “World Music”. He also added: “Whe-

ther or not Gurdjieff’s music has stood the test of time can 

be subject to discussion. We can contest his means of ex- 

pression, how he developed a musical thought or his compo-

sition technique, but the idea behind these pieces is still very 

much alive and continues to provide a beacon for some of 

the most interesting creative quests.”

The Silent Malta programme comprised two parallel mu-

sical channels. The first, entitled Gurdjieff / de Hartmann in 

Classical and Non-Classical Performances, presented the 

works of Gurdjieff and artists who admit to being inspired 

by his philosophy, for instance Thomas de Hartmann, The 

Gurdjieff Folk Instruments Ensemble, Anija Lechner and 

Vassilis Tsabropoulos, but also Keith Jarret, Peter Murphy, 

Robert Fripp, Kate Bush, Robert Plant and Justin Adams. The 

second channel, entitled Armenia's Root Music: between 

Tradition and the Contemporary, featured folk music refer-

ring to sacred and dance-related fields from the perspecti-

ve of the Asian and African traditions. This included pieces 

by the Sabri Brothers (Pakistan), Djivan Gasparyan (Arme-

nia) and Rustavi Choir (Georgia), as well as Ross Daily and  

Psarantonis (Greece).

1.

2. 3.

I I I   NOSTALGIA FESTIVAL POZNAŃ |  NOSTALGIA FESTIVAL POZNAN



6059

RAPORT ROCZNY |  ANNUAL REPORT 2012

Program Nostalgia Festival Poznań 2012 promowa-

ny był kilkutorowo. Przede wszystkim poprzez tra-

dycyjną, drukowaną formę – katalogi, plakaty, ulotki. 

Katalogi zostały wysłane do dziennikarzy, artystów, 

wykładowców akademickich, animatorów życia kul-

turalnego, a w trakcie Festiwalu były sprzedawane 

przed wszystkimi wydarzeniami. Plakaty oraz ulot-

ki rozprowadzane były m.in. w Centrum Informacji 

Miejskiej, w miejscach związanych z odbiorcami 

muzyki kameralnej, takich jak uczelnie, szkoły mu-

zyczne, kluby jazzowe, kawiarnie, biblioteki, czytel- 

nie i księgarnie oraz kościoły oo. Dominikanów  

i oo. Jezuitów. Ponadto plakaty zaistniały w prze-

strzeni miejskiej, na słupach ogłoszeniowych zlokalizowa-

nych w najważniejszych miejscach Poznania. Na elewacji bu-

dynku Gazety Wyborczej przez miesiąc eksponowana była 

siatka wielkoformatowa promująca Festiwal.

Intensywnie wykorzystane zostały również cyfrowe for-

my promocji – strona internetowa Nostalgii, portale spo-

łecznościowe, strony typu YouTube i Vimeo. W ten sposób 

dotarliśmy z informacjami o Festiwalu do szerokiej liczby 

odbiorców w całej Polsce.

Obszerny pakiet informacyjny o Festiwalu został wysłany 

drogą mailową zarówno do poznańskich, jak i ogólnopolskich 

mediów, niezwiązanych z prasą subskrybentów naszego 

newslettera do środowiska akademickiego (do profesorów 

kierunków humanistycznych i artystycznych, kierowników 

katedr, uniwersyteckich kół naukowych oraz czasopism, 

nauczycieli wszystkich poznańskich szkół muzycznych  

I i II stopnia etc.) oraz kulturalnego – do instytucji, stowa-

rzyszeń i fundacji, które zajmują się promocją wydarzeń  

kulturalnych.

Patronat medialny nad Festiwalem objęły: Gazeta Wybor-

cza, TVP2, TVP Kultura oraz II Program PR. Oba koncerty 

odbywające się w ramach Nostalgia Festival Poznań 2012 

zostały nagrane przez Program II Polskiego Radia.

The programme of Nostalgia Festival Poznań 2012 was pro-

moted in several ways, first of all, using the traditional form 

of printed materials, i.e. catalogues, posters and leaflets. 

The catalogues were sent to journalists, artists, academic 

teachers and culture animators, in addition to being sold be-

fore all the Festival events. The posters and leaflets were 

distributed at the City Information Centre, at places frequ-

ented by chamber music aficionados, e.g. higher education 

institutions, music schools, jazz clubs, cafés, libraries and 

book shops, as well as at the Jesuit Fathers Church and the 

Dominican Fathers Church. Furthermore, the posters were 

present within the urban space on poster pillars situated in 

the city’s major locations. Also, for a month, the façade of 

the Gazeta Wyborcza building displayed a large format grid 

which promoted the Festival

We strongly availed of the digital media, including the 

Festival website, community portals and sites like YouTube 

and Vimeo. This allowed us to reach a wide group of addres-

sees across the country.

An extensive information package was emailed to the lo-

cal and nationwide media, to the non press subscribers of 

our newsletter and to the academic circles comprising pro-

-fessors and heads of departments working in the field of 

the humanities and arts, university clubs and magazines, as 

well as teachers of primary and secondary schools of music 

in Poznań. The package was also delivered to all the cultu-

ral institutions, associations and foundations who promote 

cultural events.

The media patrons of Nostalgia Festival Poznań 2012 

were Gazeta Wyborcza, TVP2, TVP Kultura and Program 

II Polskiego Radia. The latter recorded both the Nostalgia 

2012 concerts.
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Malta Festival Poznań oraz Nostalgia Festival Poznań zosta-

ły zrealizowane dzięki zaangażowaniu wielu firm i instytucji. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie niżej wymienionym:

Malta Festival Poznań and Nostalgia Festival Poznań were 

realized owing to the involvement and support of many 

companies and institutions. We are extremely grateful to: 

MINISTERSTWO KULTURY  
I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MIASTO POZNAŃ

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

GRUPA ŻYWIEC S.A.  –  
Sponsor Główny Malta Festival Poznań  
Main Sponsor Of Malta Festival Poznań

PODZIĘKOWANIA
   ACKNOWLEDGEMENTS

IV PODZIĘKOWANIA |  ACKNOWLEDGEMENTS

Estrada Poznańska

Instytut Muzyki i Tańca

Art Stations Foundation

Stary Browar

Galeria Miejska Arsenał

Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji

Concordia Design

Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

Centrum Kultury Zamek

Garbary Sp. z o.o.

Galeria u Jezuitów 

Gazeta Wyborcza

Polityka

Program III Polskiego Radia

Program II Polskiego Radia

TVP2

TVP Kultura

TVP Poznań

Didaskalia

Teatr

Gazeta.pl

AMS

Empik

Winosfera  

Hotel Mercure

Platinum Palace Apartments 

Sheraton Poznań Hotel

POL-CAR

Eventim.pl

Restauracja Ratuszova

Restauracja Powozownia

Instytut Socjologii UAM
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FUNDATORZY | FOUNDERS

Karol Działoszyński

Grażyna Kulczyk

Jan Kulczyk

Michał Merczyński

Piotr Voelkel

ZESPÓŁ FUNDACJI MALTA | MALTA FOUNDATION TEAM

Michał Merczyński - dyrektor, prezes zarządu Fundacji | director, Foundation President

Karina Adamska - zastępca dyrektora | deputy director

Małgorzata Mikołajczak - koordynatorka pracy artystycznej | artistic work coordinator

Paulina Tarnawska – producentka | producer

Anna Reichel - rzeczniczka prasowa; współpraca z mediami i partnerami festiwalu 

press officer; media & corporate partners relations

Dominika Pierunek-Piechocka - koordynacja promocji; biuro prasowe; pozyskiwanie funduszy 

press office; promotion coordinator; foundraising

Joanna Pańczak - komunikacja internetowa; wydawnictwa; archiwizacja 

web communication, publications, archives

Dominik Czyż - główny księgowy | chief accountant 

Natalia Dąbrowska - asystentka głównego księgowego | assistant to chief accountant

Natalia Milewska - sekretariat; asystentka dyrektora | secretariat; assistant to director

Katarzyna Tórz - koordynatorka programu Malta Festival Poznań 

Malta Festival Poznań programme coordinator

Siemianowski Mietlarek & Partnerzy - obsługa prawna Fundacji | Legal services for the Foundation

Przemysław Bednarek – Connect - obsługa informatyczna Fundacji | Foundation IT Service
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opracowanie tekstu | text - Małgorzata Mikołajczak, Joanna Pańczak 

Dominika Pierunek-Piechocka, Anna Reichel, Katarzyna Tórz

koordynacja | coordination - Joanna Pańczak 

tłumaczenie | translation - Marta Walkowiak

materiał filmowy | film - Guzik_owcy Creative Films

projekt graficzny | design - www.studioflow.pl

RADA FUNDACJI | COUNCIL OF FOUNDATION

Karol Działoszyński – przewodniczący | chairman

Małgorzata Dziewulska

Grażyna Kulczyk

Tomasz Kwieciński

Piotr Voelkel

FUNDACJA MALTA | MALTA FOUNDATION

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań

tel./ph. +48 61 646 52 43, fax +48 61 646 52 84

office@malta-festival.pl

www.malta-festival.pl

www.nostalgiafestival.pl
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