


04–09.07 / Гурзуф, АР Крим 
Фільм Дороти Кенджєжавської

«Завтра буде краще» (2010) 
у конкурсі ХХІ Міжнародного

кінофестивалю «Артек»
стор. 4

10–14.07 / Уніж
Польські гурти:

“Enchanted Hunters”, “Miąższ”,

“Кarolina Сicha i Bart Pałyga”

на фестивалі «АртПоле»

стор. 9

13.07–22.09 / Київ
Даніель Ходовецький.

Офорти із зібрання

Харківського художнього

музею у Національному
музеї мистецтв імені Богдана
та Варвари Ханенків

стор. 20

12–20.07 / Одеса
Фільм Войчеха Смажовського

«Автоінспекція» у конкурсі

Одеського Міжнародного

Кінофестивалю

стор. 12

19–28.07 / Поповичі / Судова 
Вишня / Самбір / Добромиль 
/ Дрогобич / Нагуєвичі
Польські гурти

на Міжнародному фестивалі

мистецтв «Франко.Місія»

стор. 8

20.07, 03.08 / Львів
Воркшоп «Культура на перехресті 

культур: виклики та перспективи

у наближенні до минулого»

стор. 21

23–24.08 / Львів
Польські дитячі фільми 

на Фестивалі «КіноЛевчик» 

у Львові

стор. 5

01–08.09 / Львів
Дні мистецтва перформанс

у Львові

стор. 18–19

04.09 / Київ
Концерт “I, CULTURE Orchestra”

стор. 7

04.09 / Київ
Літературно-музична зустріч

з нагоди дня народження

Юліуша Словацького

біля пам’ятника поету
вул. Червоноармійська, 73–75

06–08.09 / Чернівці 
Участь польських поетів

у Міжнародному
поетичному фестивалі
“Meridian Czernowitz” 2013

стор. 16

8–15.09 / Київ
Майстер-клас 

Артура Жмієвського 

у рамках проекту 

«Музей/Фабрика»

стор. 19

06.09–27.09 / Чернівці 
/ Хмельницький / Харків
Концерти з творів

Вітольда Лютославського

у рамках Року Лютославського
стор. 6

11–15.09 / Львів 
Польща — почесний гість

на ХХ Форумі видавців у Львові 
Спеціальна літературна програма, 

концерти, суспільно-політичні
дискусії, перегляд фільмів та ін. 

стор. 14–15

11.09 / Луцьк 
Кшиштоф Чижевський — 

учасник Литовсько-польсько-

українського форуму у Луцьку

13–14.09 / Львів, Український 
Католицький Університет
Майстер-класи

Маріуша Щиґела,

Вітольда Шабловського, 

Ізи Мейзи, Йоанни Батор 

для слухачів «Української 

школи репортажу» 

13–17.09 / Київ
Польські проекти

на фестивалі «Гогольфест»

стор. 10–11

17.09 / Київ
Виконання Концерту

Кшиштофа Пендерецького

стор. 13

21–28.09 / Вінниця 
/ Одеса / Чернігів

Турне містами України

джазового піаніста

Куби Станкевича / стор. 6

Липень–вересень 
Інтернет-видання книги 

«Поєднання через важку 

пам’ять. Волинь 1943» / стор. 22

Серпень–вересень / Дрогобич
Реконструкція довоєнного 

образу Дрогобича / стор. 13

Серпень-вересень / Чернівці 
Проект «Втрачене сусідство»

стор. 21

Розпочався прийом зголошень 

на ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ 

ІМЕНІ ДЖОЗЕФА КОНРАДА-

КОЖЕНЬОВСЬКОГО 2013 

Прийом документів до 10.11.2013
стор. 17

Розпочався прийом зголошень 

на СТИПЕНДІАЛЬНУ ПРОГРАМУ 

МІНІСТРА КУЛЬТУРИ

І НАЦІОНАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ 

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

“GAUDE POLONIA” 2014

У рамках програми Національний 
Центр Культури у Варшаві оголошує 
конкурс на отримання піврічної сти-

пендії у Польщі для молодих митців 
та перекладачів з країн Централь-
но-Східної Європи. Стипендіальна 

програма триватиме у Польщі
з 1 лютого до 31 липня 2014 року. 

Відбір стипендіатів відбудеться 
шляхом конкурсу. Від кандидатів 
вимагається володіння польською 

мовою на початковому рівні. 
Заяви на участь у програмі прийма-

тимуться до 15 жовтня 2013 року. 

Детальну інформацію про програму “Gaude
Polonia” і формуляри анкет можна отримати
на сайтах: nck.pl, polinst.kiev.ua

Інформаційні партнери:

ПРОГРАМАПРОГРАМА
ПОДІЙПОДІЙ

Липень / Серпень / Вересень

2013

У програмі можливі зміни!

Актуальна інформація: 
polinst.kiev.ua

/+380 44/ 288 03 04
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«Завтра буде краще»
Фільм Дороти Кенджєжавської

у конкурсі ХХІ Міжнародного

кінофестивалю «Артек»

Польські дитячі фільми 

на Фестивалі «КіноЛевчик»

у Львові

04–09.07 / Гурзуф / АР Крим 23–24.08 / Львів / Кінопалац «Коперник» / вул. Коперника, 9

«Завтра буде краще»

Польща / 2010 / 118 хв. 

Режисер: Дорота Кенджєжавська
У фільмі знімались непрофесійні 

актори

Троє безпритульних хлопців, 
двоє братів та їхній товариш, 

живуть на російському заліз-
ничному вокзалі. Одного дня 

вони вирішують вирушити у 
подорож у пошуках кращого 

завтра. Багато-хто з нас споді-
вається, що десь далеко може 
бути краще, інакше, прекрас-

ніше. Де б це не було… 

Міжнародний кінофестиваль 

«Артек» засновано 1993 року. 
Сьогодні це найбільший фестиваль 

дитячого кіно у Європі. В Артеку 
фільми оцінює найбільше у світі 

дитяче журі, що дозволяє юним 
глядачам стати безпосередніми 

учасниками кіно процесу. 

ХХІ Міжнародний кінофестиваль «Артек»

Велика подорож Болека і Льолека 

Польща / 1977 / 101 хв.

Режисери: Владислав Негребецький, Станісмлав Дюльц 
Сценарій: Лешек Мех, Владислав Негребецький 

Англійський мілйонер Філл Фогг призначає у 
своєму заповіті винагороду у 20 000 фунтів зо-

лотом тому, хто першим зробить довколосвітню 
подорож не більше, ніж 80 днів. У разі, якщо це 

нікому не вдасться спадок дістанеться повно-
правному нащадку. Подорожі кількох сміливців 

швидко закінчуються поразкою, а тим часом до 
змагань приступають відомі герої Болек і Льолек. 

Фелікс, Нет і Ніка

та теоретично можлива катастрофа

Польща / 2012 / 104 хв.

Режисер: Віктор Скшинецький
Сценарій: Рафал Косик, Віктор Скшинецький
Продюсер: Влодзімеж Нідерхаус

Гімназисти Фелікс, Нет і Ніка на канікулах виру-
шають у незвичну подорож у часі. Під час своїх 
пригод вони зустрічаються із багатьма складнос-
тями і небезпекою, але дружба допомагає дітям 

подолати усі труднощі.

«КіноЛевчик» — безпре-
цедентна програма євро-
пейського дитячого кіно, 

започаткована у 2012 року 
в рамках фестивалю неза-
лежного кіно «КіноЛев» у 

Львові. І повнометражні 
фільми, і анімація пере-

кладені і озвучені укра-
їнською мовою, не лише 
розважають, а й вчать і ви-

ховують юних глядачів, усі 
вони про дитячі проблеми, 

переживання, про те, що 
цікавить сучасних дітей. 
Головним парнером 

фестивалю уже другий рік 
поспіль є Міжнародний 

фестиваль юного гляда-
ча «AleKino!» (Познань, 

Польща).

Міжнародний фестиваль
дитячих фільмів «КіноЛевчик»
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06.09 / ЧЕРНІВЦІ

Павло Бойко / кларнет
Йожеф Ермінь / фортепіано

Академічний симфонічний

оркестр Чернівецької філармонії

Чернівецька обласна філармонія /

пл. Філармонії, 10

13.09 / ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Павло Бойко / кларнет
Йожеф Ермінь / фортепіано
Академічний симфонічний

оркестр Хмельницької філармонії

Хмельницька обласна філармонія / 

вул. Гагаріна, 7

27.09 / ХАРКІВ

Мацєй Ґжибовський / фортепіано
Ольга Пасічник / сопрано
Академічний симфонічний

оркестр Харківської філармонії

Харківська обласна філармонія / 

вул. Римарська, 21

Диригент — Роман Ревакович

Куба Станкевич — джазовий піаніст. 
Вже кільканадцять років належить до 
авангарду польської джазової музики. 

Лауреат музичної премії Фридерик 
2013 у категорії Альбом Року. 
Піаністика Куби Станкевича, хоча має 

витоки з класичних американських 
зразків, частіше тяжіє до романтичної 

лірики, аніж до динамічного екстриму. 
В Україні музикант представить свою 
нову програму — імпровізації на 

музику відомого польського компози-
тора Войцеха Кіляра. 

21.09 / Вінниця / Зала ТРК «ВІНТЕРА» 

 / вул. Театральна, 15 
22.09 / Одеса / Одеська обласна філармонія 
 / вул. Буніна, 15 / 18:00 

28.09 / Чернігів / Чернігівський музично-
 драматичний театр
 ім. Т. Г. Шевченка

 / Красна площа / 18:00

XVIII фестиваль «Міжнародні дні джазової музики
у Вінниці» / XIII фестиваль «Одеса Джаз фест» /
Фестиваль Chernihiv Jazz Open 2013

I, CULTURE Orchestra — молодіжний симфонічний оркестр, який було створено 
за ініціативою Інституту Адама Міцкевича (Варшава) в рамках Культурної програми 

Польського головування в Раді Європейського Союзу в 2011 році. Оркестр втілює 
ідею Східного партнерства, намагається стати рушійною силою для позитивних змін 

в соціокультурному розвитку в усьому світі, об’єднуючи 99 найталановитіших музи-
кантів з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Польщі та України. 
2013 року I, CULTURE Orchestra виступить під керівництвом відомого українського дири-

гента Кирила Карабиця в Гданську, Рейк’явіку, Гетеборзі, Копенгагені, Талліні та Києві. 
Солісти: Хатія Буніатішвілі (фортепіано) і Трульс Морк (віолончель).

Трульс Морк виконає Концерт для віолончелі з оркестром Вітольда Лютославського.

Інститут Адама Міцкевича

ПРОГРАМА КОНЦЕРТУ

Борис Лятошинський

Симфонічна балада
«Гражина». Тв. 58

Сергій Прокоф’єв

Концерт для фортепіано
з оркестром №1. Тв.10

Бела Барток

Концерт для оркестру

Концерти з творів

Вітольда Лютославського
у рамках Року Лютославського

Турне містами України

Куби Станкевича

Концерт 

I, CULTURE Orchestra

06.09–27.09 / Чернівці / Хмельницький

 / Харків

21–28.09 / Вінниця / Одеса / Чернігів 04.09 / Київ / Національна філармонія України 

 / Володимирський узвіз, 2 / 19:00 

Фонд Pro Musica Viva

2013 рік проголошено
роком видатного поль-
ського композитора 
Вітольда

Лютославського
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Фото: Юліуш Мултажинський

Диригент / Кирило Карабиць

Солістка / Хатія Буніатішвілі 

 / фортепіано

6 7
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Польські гурти

на фестивалі

«Франко.Місія»

Польські гурти

на фестивалі

«АртПоле»

19–28.07 / Поповичі 10–14.07 / Уніж

Міжнародний фестиваль мистецтв «Франко.

Місія» постав з об’єднання двох великих фести-
валів: «Fort.Missia» та «Франко Фест».

Фестиваль розпочнеться на унікальних фортах 
Першої світової віни у селі Поповичі неподалік 

українсько-польського кордону, далі мандрува-
тиме через Судову Вишню, палац Фредра-Шеп-

тицьких, Самбір, Добромиль та Дрогобич до 
Нагуєвичів. 
У події візьме участь більше півсотні гуртів, 

понад сорок письменників, кілька театрів та 
кільканадцять митців, гратимуть музиканти 

з України, Польщі, США, Канади, Німеччини, 
Азербайджану, Грузії, Чехії, Сербії.

Хедлайнерами фестивалю стануть Nino 
Katamadzе & Insight (Грузія), Олег Скрипка та 

Лє Ґранд Оркестр, Кому Вниз, Крихітка, KALO 
CHAVO (Сербія), Тарас Чубай та Плач Єремії, 

Місько Барбара, Тhe Lemon Bucket Orkestra 
(Канада), KATYA CHILLY GROUP, Ryan Socash Duet 

(США-Польща).
Вхід на всі заходи фестивалю безкоштовний.

Міжнародний фестиваль мистецтв «Франко.Місія»

The Washing Machine (Польща) 

19.07 / п’ятниця / 18:00 

The Washing Machine не зважає 
на пануючі музичні тренди 
і завдяки цьому довели, що 

на польській сцені є місце на 
безкомпромісний rock and roll. 
Гурт вже виступав на бага-

тьох фестивалях, серед яких 
Przystanek Woodstock. Хлопці 

зараз завершують другий аль-
бом, який буде видавати Polskie 

Radio Trojka.

Лукаш Древняк — гітара, вокал
Кшиштоф Древняк — бас
Адріан Шимайда — клавіші
Піотр Фронтчак — барабани

The Stylacja (Польща)

20.07 / субота / 18:00 

Музична формація з Лодзі, 
яка творить у стилі ska, swing, 
punk. Характер музики і стиль 

звучання багато в чому ви-
значається духовою секцією. 
Кожен звук колективу наси-

чений енергією і спонукає до 
безконтрольних веселощів.

Тестилат — вокал, валторна 
Ярмуш — клавіші

Даймос — тромбон
Берік — саксофон 
Себа — бас
Ґроху — гітара
Пєтруха — труба 
Патоль — барабани

Фестиваль «АртПоле» — 
один з найвідоміших україн-
ських openair’ів, у якому по-

єднуються музика, лендарт та 
пленеровий театр, а загальну 

фестивальну стилістику мож-
на визначити як «мистецтво 

відкритого простору». Цього 
року АртПоле представляє 
близько 300 учасників з 12 

країн — від Індії, через Украї-
ну до Фінляндії.

Агенція «АртПоле»

Enchanted Hunters / 10.07

Тріо зачарованих мисливців із так званого Триміста (Гданськ-Гдиня-Сопот) будує 
власні мікросвіти, балансуючи між «химерним фолком» та сучасною класичною 

музикою. Пливучи за голосом у потоці звуків флейти, гітари, скрипки та цим-
балів можна потрапити до загадкової Вілли Адмірал або сповненого замріяної 
дрімоти лісу. Рік тому 11 музичних мініатюр гурту вийшли дебютним альбомом 

Peoria.

Miąższ / 11.07

Несамовита ліричність і безкомпромісне почуття гумору, емоційність та енер-
гійність — невід’ємні риси цієї люблінської формації. Інструментарій опира-

ється на гітару і контрабас, а також вокал Асі Заволоцької. Творчість Miąźsz, що 
поєднує елементи джазу, фанку, поп-музики та репу, забарвлена значною дозою 
забави і спонтанності.

Кarolina Сicha i Bart Pałyga / 13.07

Кароліна Чіха — співачка і композиторка, актриса Центру театральних практик 
Gardzienice, доктор наук у галузі літературознавства. На АртПоле приїде з «Кон-
цертом багатьма мовами», що акумулює строкаті етнічні традиції Підляського 

воєводства — до його створення вона також запросила мультиінструменталіста 
Барта Палигу. Під час їхнього виступу на сцені звучатиме польська, українська, 
білоруська, ромська, литовська, татарська, російська, ідиш і навіть есперанто! 

Композиції цієї програми були відзначені Гран прі фестивалю Польського радіо 
Nowa Tradycja 2013 та індивідуальною нагородою імені Чеслава Немана. 
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Польські проекти

на фестивалі «Гогольфест»

13–17.09 / Київ / Арт-завод «Видубичі», вул. Будіндустрії, 6

14.09 / «Мапа Ріки». Проект гуртів

Karbido та ДахаБраха

Натхненням для створення першого спільно-
го проекту гуртів Карбідо та ДахаБраха «Мапа 

Ріки» стала географія, топографія й тема води та 
ріки — амбівалентного символу як творчої, так і 

деструктивної сили. З одного боку, ріка символізує 
плодючість, рух та активність; з іншого — пере-
шкоду, а також небезпеку, пов’язану з повінню, 

заливанням, потопленням. Музичне натхнення 
цією темою з музичної точки зору базується на 

зустрічі двох підходів: гурту ДахаБраха, джерела 
музики якого сягають української автентики та 

завжди музично шукаючий, деконструктивний 
та експериментуючий польський гурт Карбідо 

(основні проекти — аудіо-візульний перформанс 
«Столик», музична серія, натхненням для якої 

стала архітектура Music4Buildings, спільна з Юрієм 
Андруховичем поетично-музично-мультимедійна 

трилогія «Самогон-Цинамон-Абсент»). Продовжен-
ням проекту стане запис диску у 2014 році.

Фундація „Hermetyczny Garaż”
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13–17.09 / Відкриті лекції «Театр на шляху

трансформації дійсності. Польський досвід»

Цикл лекцій відкриває проект «ідея. театр». Проект ак-
центує не на історіографії театру, а на зустрічі з непересіч-

ними діячами мистецтва, науки та культури, які оповідають 
про явища та ідеї, що здатні виступити каталізатором та 

натхненням для культури сучасної. Саме тому в першому 
циклі зустрічей з польським університетським середови-
щем у центрі уваги — традиція польського театрального 

романтизму та питання його впливу на сучасний театр. 
Відкриті лекції проводять: професор Яґелонського універ-

ситету, програмний директор Інституту ім. Єжи Ґротов-
ського у Вроцлаві, критик та есеїст Даріуш Косінський; 

театрознавець та театральний критик, асистент кафедри 
театру факультету полоністики Яґелонського університету, 

співредактор театральної газети Didaskalia Анна Р. Бужин-
ська; театральний критик, перформер, публіцист та член 

кураторської ради Східноєвропейської платформи сценіч-
них мистецтв (The East European Performing Arts Platform, 

EEPAP) Йоанна Віховська.

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «ГОГОЛЬFEST»
Спецпроект «idea.teatr»
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13–17.09 / Спектаклі «Лід» та «Gracerunners»

У основу спектаклю «Лід» відомого польського режисера Януша 
Опринського та театру «Provisorium» лягла сценічна адаптація 
однойменного бестселера Яцека Дукая, визнаного одним зі знако-

вих польських романів останніх років. У спектаклі беруть участь 
відомі польські актори Адам Воронович, Лукаш Левандовський та 

засновник театру «Provisorium» Яцек Бжезінський.
«1924 рік. Першої Першої світової ніколи не було та Польща й досі 
знаходиться під владою Російського Царя. Після тунгуського вибуху 

дивний лід, таємничий вид матерії, покрив частину Сибіру та почав 
стрімко розширюватися. Загадкові істоти з’являються у сніжній 

заметілі літньої Варшави...» 

Спектакль «Gracerunners» було створено у результаті співпраці 
танцюристів одного з відомих польських театрів танцю «LTT» та 

відомого норвезького хореографа Каренна Фосса. Потреба інтен-
сивного зусилля та беззупинного коловороту. «Gracerunners» — це 

виклик для виконавців та для глядачів. Випробування як спостере-
ження тимчасового стану свідомості людини. Подолання бар’єрів, 

яке може перетворитись на тендітну та важливу тишу.
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«Автоінспекція»
Фільм Войчеха Смажовського 

у конкурсі Одеського

Міжнародного Кінофестивалю

12–20.07 / Одеса

Автоінспекція

Польща / 2013 / 117 хв.

Продюсери: Даріуш Петриковський, 
 Анджей Полець, Фелікс Пастусяк 
Автор сценарію: Войчех Смажовський 
Оператор: Піотр Собочинський-молодший
У ролях: Бартломей Топа, Аркадіуш Якубік

Семеро друзів, поліцейські з варшав-
ської автоінспекції, живуть, здавалося 

б, насиченим життям. Разом працюють, 
разом гуляють, разом влаштовують 
розіграші, заключають парі та ката-

ються на гоночних машинах. Але їхній 
камерний світ раптом перевертається: 

одного з товаришів знаходять убитим. 
Підозра падає на сержанта Кроля. Він 

уникає арешту і, перебуваючи в бігах, 
намагається довести свою невинува-

тість. Перед ним помалу відкривають-
ся корупційні схеми, від яких тягнуться 
ниточки до вищих ешелонів влади.

Войчех Смажовський

Режисер, оператор. Закінчив 
операторський факультет 

Вищої державної школи кіно, 
телебачення й театру імені 

Леона Шіллера у Лодзі. Був 
успішним кліпмейкером. 

Зняв декілька телевізійних 
драм та серіалів. Як автор 
сценарію та режисер дебюту-

вав у 1998 р. з фільмом «Му-
шля». Фільми В. Смажовсько-

го здобули понад 70 нагород 
різних фестивалів.

Одеський Міжнародний
Кінофестиваль

Проект «(Ре)Конструювання довоєнного образу 

Дрогобича» покликаний зібрати нематеріальні (спога-
ди) та матеріальні свідчення (приватні фотографії, щоден-
ники, листи тощо) про соціокультурне життя «найдивні-

шого і найекзотичнішого міста в Галичині», «міста трьох 
народів, трьох філософій, мов і релігій». Використовува-

тиметься метод біографічної прогулянки — комбінація 
біографічного інтерв’ю з включеним спостереженням під 

час прогулянки міським простором. Життєві траєкторії 
10 городян старшого покоління, носіїв вагомого меморі-
ального багажу, реконструюватимуться у ході прогулян-

ки Дрогобичем. 
Біографічна прогулянка — реконструкція життєвого 

шляху людини чи окремих його фрагментів комбінується 
з включеним спостереженням, що проводиться під час 

прогулянки містом. Цей імпульс підживлює спогади, під-
штовхує до активізації пам’яті: респондент згадує і опи-

сує події свого життя прямо чи опосередковано пов’я-
зані. Біографічні прогулянки з мешканцями Дрогобича 

будуть оприлюднені на сайті Науково-дослідницького 
центру «Суспільство прикордоння: історія і сучасність».

Науково-дослідницький центр 
«Суспільство прикордоння: історія і сучасність»

Реконструкція

довоєнного образу

Дрогобича

Серпень-вересень / Дрогобич
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Концерту

Кшиштофа

Пендерецького

17 вересня / Київ

Урочисте відкриття 150-го

Ювілейного концертного сезону 

Національної філармонії України 
— виконання Концерту для трьох віо-
лончелей видатного польського ком-

позитора Кшиштофа Пендерецького 
за участі Академічного симфонічного 
оркестру Національної філармонії 

України.

Солісти: Давид Герінгас, Іван Кучер, 
Артем Полуденний (віолончель)
Головний диригент — 

народний артист України 
Роман Кофман

Національна філармонія України 

Колонний зал ім. М.В. Лисенка

Київ, Володимирський узвіз, 2

Національна філармонія України
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Польща — почесний гість 

ХХ Форуму видавців

у Львові 

Польська програма скла-
датиметься із літературних 

зустрічей, дискусій, кон-
цертів, переглядів фільмів 

та ін. До Львова приїдуть 
відомі польські письменники, 

поети, інтелектуали, як от: 
Ришард Криницький, Анджей 

Сосновський, Йоанна Батор, 
Сильвія Хутнік, Євгеніуш 
Ткачишин-Дицький, Роман 

Павловський, Яцек Жаков-
ський, Томаш Ружицький.

Форум видавців
Інститут Книги

Нові переклади своїх книжок україн-
ською представлять: Зиґмунт Бауман 

(«Плинні часи», Критика), Войцех Боно-
віч («Капелюх на воді», Грані-Т), Данута 

Валенса («Мрії і таємниці», Фоліо), Януш 
Леон Вишневський («На face з сином», 

Махаон), Тадеуш Домбровський («Чор-
ний квадрат», Meridian Czernowitz), 

Кшиштоф Зануссі («Час помирати», 
Фоліо), Павел Коваль («Між Майданом 
і Смоленськом» Літопис), Міколай 

Лозінський («Reisefi eber», Піраміда), 
Збіґнєв Міколейко («Смерть і текст», 

Критика), Зиґмунт Мілошевський («Зер-
но правди», Урбіно), Адам Міхнік («Між 

Богом і панотцем», Дух і літера), Іза 
Мейза, Вітольд Шабловський («Наша 

маленька ПНР», Темпора), Ян Пєкло 
(«Запах янгола», Літопис), Кшиштоф 

Чижевський («Лінія повернення — 
про практику прикордоння у діалозі 

з Чеславом Мілошем», Кальварія), 
Маріуш Щиґел («Неділя, що відбулась у 

середу», Темпора). 

Видатний філософ і соціолог Зиґмунд Бауман виступить з про-
мовою на ХХ Форумі видавців і прочитає лекцію для студентів. 

Національний університет Львівська Політехніка вручить 
звання Doctor Honoris Causa лауреату Нобелівської премії 

миру, президенту РП Леху Валенсі. 

Гості Форуму зможуть переглянути документальні стрічки 
Школи Анджея Вайда й фільми Кшиштофа Зануссі «Галоп» 

(1995) та «Константа» (1980), які представить режисер. Поль-
ську музичну сцену репрезентуватиме джазова співачка Аґа 
Зариян й виконавець музики регі Pablopavo. На знайомство з 

сучасним польським театром запросить знаний театральний 
критик Роман Павловський у рамках представлення «Антоло-

гії сучасної польської драматургії» (видавництво «Темпора»).
Окрім цього, відбудеться низка суспільно-політичних дискусій 

під назвою «Кав’ярня «Європа», підготовкою яких займається 
європарламентар Павел Коваль. До участі запрошені політи-

ки, аналітики, журналісти з країн ЄС, Білорусії, України, Росії. 

Польський Інститут у Києві також представить «Антологію 
польських перекладів й видавнь» — спеціально підготовлену 

збірку, що містить інформацію про переклади з польської 
мови, які вийшли друком в Україні 1991–2013 років.

11–15.09 / Львів

ПОЕТИ / ПИСЬМЕННИКИ / 

РЕПОРТЕРИ / ПУБЛІЦИСТИ / 

КРИТИКИ / НАУКОВЦІ / 

ЖУРНАЛІСТИ / 

VIP-ПЕРСОНИ

РИШАРД КРИНИЦЬКИЙ / АНДЖЕЙ СОСНОВСЬКИЙ / ЄВГЕНІУШ ТКАЧИШИН-ДИЦЬКИЙ / ТОМАШ РУЖИЦЬКИЙ  / 

ВОЙЦЕХ БОНОВІЧ / ТАДЕУШ ДОМБРОВСЬКИЙ / ЯНУШ ЛЕОН ВИШНЕВСЬКИЙ / ЗИҐМУНТ МІЛОШЕВСЬКИЙ / 

МІКОЛАЙ ЛОЗІНСЬКИЙ / СИЛЬВІЯ ХУТНІК / ІЗА МЕЙЗА / ВІТОЛЬД ШАБЛОВСЬКИЙ / МАРІУШ ЩИҐЕЛ / ЯН ПЄКЛО / 

КШИШТОФ ЧИЖЕВСЬКИЙ / ЗБІҐНЄВ МІКОЛЕЙКО / РОМАН ПАВЛОВСЬКИЙ / ЙОАННА БАТОР / ПАВЕЛ КОВАЛЬ / 

АДАМ МІХНІК / ЯЦЕК ЖАКОВСЬКИЙ / ЗИҐМУНТ БАУМАН / КШИШТОФ ЗАНУСІ / ДАНУТА ВАЛЕНСА / ЛЕХ ВАЛЕНСА
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Польські поети
на Міжнародному поетичному фестивалі

“Meridian Czernowitz” 2013

Лауреата та фіналістів визначить та оголо-
сить польсько-українське журі у складі:

Віра Агеєва / UA / літературознавець, літе-
ратурний критик, професор Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія» 
Боґуміла Бердиховська / PL / публіцистка,

керівник департаменту стипендій Націо-
наль ного центру культури у Варшаві 
Ґжеґож Ґауден / PL / директор 

Інституту Книги (Краків) 
Ярослав Ґодун / PL / голова журі / 

директор Польського Інституту у Києві 
Іван Малкович / UA / поет, директор 
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Віталій Портніков / UA / публіцист, 
редактор ТВі

Наталка Сняданко / UA / письменниця, 
перекладачка / лауреат премії Конрада 2011

Секретар / Ольга Клименко 

/ Польський Інститут у Києві

Премія заснована 2007 року Польським Інститу-
том у Києві, вручається раз на два роки. Премія 

присуд жується українському письменникові віком 
до 40 років, незалежно від місця його проживання, 
прижиттєво, за: послідовність у реалізації творчого 

шляху, інноваційність форми, ламання стереотипів 
та універсальність послання.

Лауреати: Тарас Прохасько (2007), Сергій Жадан 
(2009), Наталка Сняданко (2011) 
Лауреат премії отримає:

нагороду від Польського Інституту у Києві у розмірі 
3000 євро;

піврічне стажування у Польщі у рамках  стипендіаль-
ної програми Міністра культури і національної спад-
щини Республіки Польща «GAUDE POLONIA-2014».

Запропонувати кандидатів на нагороду можуть як
українські, так і іноземні культурні інституції, наукові

центри, видавництва, творчі об’єднання, приватні 
особи, заповнивши нескладну аплікаційну форму, 
яку можна знайти на сторінці Польського Інституту

у Києві. Заповнені аплікації надсилайте до 10.11.2013.

Більше про Премію Конрада: polinst.kiev.ua 

Національний центр культури

07.09 / субота

12:00–12:45 / Презентація

книжки вибраних віршів

Тадеуша Домбровського

«Чорний квадрат» 

Учасники: Тадеуш Домбров-
ський, Василь Лозинський, 
Остап Сливинський, Маріанна 
Кіяновська 

Чернівецька обласна універсальна 
наукова бібліотека, вул. О. Кобилян-
ської, 19

14:45–15:45 / Поетичні

читання: Анджей Сосновскі, 

Ришард Криницький 

Модератори: Маріанна Кія-
новська, Остап Сливинський 
Парк біля пам’ятника Францу Йозефу 
та костела «Пречисте серце Ісуса»

Міжнародна літературна корпорація 
«Meridian Czernowitz»
Чернівецька обласна громадська
організація «Культурний капітал»

Ришард Криницький 
Поет, перекладач, видавець, один з представників поетичної «Нової хвилі» у 
Польщі. З середини 70-х років XX століття виступав проти комуністичної влади та 
тодішньої ідеології, зазнав переслідувань, його твори в Польщі було заборонено 

друкувати. Лауреат багатьох премій. Твори Криницького виходили англійською, 
німецькою, шведською мовами. Перекладає з німецької, зокрема, твори поетів П. 
Целана, Б. Брехта, Г. Тракля, Ф. Гельдерліна. Один із співзасновників краківського 
«Видавництва а5». 

Анджей Сосновський 
Поет, прозаїк і перекладач, член редакції польського журналу «Literatura na 
Świecie». Лауреат численних польських літературних

премій, у тому числі, журналу «Odra», Премії Косцєльських, Вроцлавської поетич-
ної премії «Silesius» (2008). Метафорична поезія автора, на думку польських кри-
тиків, являє собою унікальне явище в сучасній польській літературі. Перекладає 
на польську мову твори американських авторів, зокрема, Д. Ешбері, Е. Паунда, Е. 

Бішоп, Р. Фербенка та багатьох інших.

Тадеуш Домбровський
Поет, есеїст і критик, редактор літературного часопису «Топос». У Польщі вийшло 
шість його збірок поезії. Лауреат Премії Косцєльських, премії Губерта Бурди для 

молодих поетів зі Східної Європи, Фундації Польської культури, присвоєна Таде-
ушом Ружевичем. Вірші поета перекладені на двадцять мов у тому числі на укра-
їнську. На фестивалі буде представлена збірка поезій «Чорний квадрат» (Meridian 
Czernowitz, 2013), до якої увійшли вибрані вірші Тадеуша Домбровського із 

книжок «Те Деум», «Чорний квадрат», «Поміж» у перекладах Василя Лозинського, 
Остапа Коня, Остапа Сливинського і Маріанни Кіяновської.

Літературна премія

імені Джозефа

Конрада-Коженьовського 

2013

Червень–грудень / Україна06–08.09 / Чернівці Обкладинка книжки
вибраних віршів
Тадеуша Домбровського
«Чорний квадрат» 
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Дні мистецтва

перформанс

у Львові

Майстер-клас

Артура

Жмієвського

 01–08.09 / Львів  08–15.09 / Львів / Національний 
художній музей України / 

вул. Грушевського, 6

Януш Балдиґа — куратор «Школи Перформансу». Народився 
1954 року у Любліні. Навчання: Художній факультет Академії 
Образотворчого Мистецтва у Варшаві. Займається перформан-

сом, малюнком, є автором інсталяцій та композицій у просторі. 
Член та співзасновник мистецької групи «Майстерня» (1976–

81), співкерівник майстерні «Деканка» (1977–79). Є членом 
найвідомішої польської групи перформерів «Академія Руху». 

Мистецькі проекти охоплюють багато перформансів, вуличних 
дій, інсталяцій просторових об’єктів. Брав участь у виставках, 
симпозіумах та мистецьких маніфестаціях у Польщі та поза її 

межами.

Вальдемар Татарчук народився 1964 року у Сємятичах. 
Навчання: Університет Марії Склодовської-Кюрі у Любліні, от-

римав диплом художньої майстерні професора Маріана Стель-
машика. Займається мистецтвом перформансу з 1989 року. 

Основні роботи: «Хліб — Вино — Кров» (1990), «Кроки» (1997), 
«21» (2001), «Питання» (2003). Постійно бере участь у найакту-

альніших фестивалях перформансу в усьому світі. Заснував та 
курує Осередком Мистецтва Перформанс у Любліні (від 1999 

року), є співзасновником Люблінського Товариства Заохочення 
Образотворчого Мистецтва.

Перший фестиваль мистецтва перформансу 
у Львові та в Україні.
Цього року перформанс розглядатиметься як 

міждисциплінарна технологія чи інструмент в 
сучасному мистецтві. Темою «Днів» буде «Лабо-

раторія міждисциплінарності перформансу».
«Школа Перформансу» є для українських 

молодих митців єдиним шансом безкоштовно 
навчатися мистецтву перформансу у майстрів. 
Під кураторством авторитетного польського 

перформера Януша Балдиґи пройшло навчання 
більше півтори сотні людей.

Фестиваль було започатковано 2006 року 
Польським Інститутом у Києві, а 2008 року він 

перемістився до Львова, де його організацією 
займається «Інститут актуального мистецтва» 

та Мистецьке об’єднання «Дзиґа».

Порохова Вежа, вул. Підвальна,4
«MediaDepo»: 
Центр міської історії, вул. Богомольця, 6

Музей Ідей, вул. Валова, 12
Галерея «Дзиґа», вул. Вірменська, 35
Історична частина міста

МО «Дзиґа»

Губерт Вінчик народився 1985 року. Саунд-артист, 
перфомер, імпровізатор, творець відео. Навчання: 
Університет мистецтв у Познані на кафедрі інтерме-

дій. Раніше він вивчав філософію і культурологію. 
Член аудіовізуальної групи kakofoNIKT, що експе-

риментує з музикою, її формами і межами. Творить 
проект Urinatorium, що зосереджений на пошуку, до-

слідженні та обробці звуків. З фундацією Fabryka UTU 
проводив звукові майстер-класи. Є членом групи 
WW DUO, виступає з Монікою Віньчик у перформер-

ській групі «Монстр урагану Віхайстер».

Анна Кальвайтис — візуальна артистка, на даний 
час живе у Гданську. Навчання: Академія мистецтв у 

Ґданську (факультет скульптури / інтердисциплінар-
ний факультет); Академія мистецтв у Загребі (факуль-

тет кіно та анімації); Академія мистецтв у Познані 
(факультет мультимедійної комунікації); Міждисци-

плінарний екологічний PhD у Академії мистецтв у 
Ґданську. Починаючи із 2002 року творить у жанрах 

перформансу та бере участь у фестивалях перфор-
мансу в Італії, Франції, Швеції, Чілі, Канаді. Також 
виступає як куратор проектів.

Режисер, художник та куратор Артур 
Жмієвський (Варшава) проведе у Києві 
майстер-клас з медіа-мистецтва у рамках 

проекту «Музей / Фабрика», спрямовано-
го на дослідження потенціалу сучасного 

музею як місця виробництва мистецьких 
творів, контекстів і значень. Учасникам май-

стер-класу буде запропоновано створити 
власні відео-роботи, відштовхуючись від 
творів мистецтва, наявних в експозиції та у 

фондах Національного художнього музею 
України. Темою майстер-класу є музей як 

втілення соціальних, політичних, класових, 
релігійних та національних антагонізмів.

До участі в майстер-класі запрошуються 
художники, дослідники, активісти, що мають 

базовий досвід роботи з відео. Відбір учас-
ників відбуватиметься на конкурсній основі. 

Робоча мова майстер-класу — англійська.

Національний художній музей України
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Даніель Ніколаус Ходовецький (1726, Ґданськ — 1801, Берлін) 
— видатний польський та німецький графік та художник. Дані-

ель Ходовецький — людина доби Просвітництва, сприймається 
у контексті європейської культури. Син ремісника з Польщі, він у 

1764 р. став членом Берлінської академії, у 1788 — віце-директо-
ром, а у 1797 — директором.

Виставка складається з 257 офортів. Невеликі за розміром 
аркуші об’єднані тематично (ілюстрації до одного літературного 

твору, календаря, мода). Окрему тему складають автопортрети 
майстра та один з його найвідоміших аркушів «Кабінет ху-
дожника», де він зобразив всю свою родину. На виставці буде 

представлено між іншими знамениті ілюстрації Д. Ходовецького 
до відомих літературних творів того часу («Страждання юного 

Вертера» Й.-В. Гете, «Кандід» Вольтера, «Клариса, або Історія юної 
леді» С. Річардсона, «Жіль Блаз» А.-Р. Лессажа), портрети видат-

них історичних осіб; побутові сцени з життя різних верст суспіль-
ства, аркуші, присвячені тогочасній моді та чимало іншого.

Куратори проекту: 

Тетяна Юхимівна Прокатова, завідувач відділу західноєвропейського мистецтва 
(Харківський художній музей)
Олена Давидівна Шостак, завідувач відділу графіки (Національний музей мис-
тецтв імені Богдана та Варвари Ханенків)

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

Як різні формати — такі як література, кіно, 
театр, чи фестиваль — впливають на наше 
розуміння й усвідомлення багатоетнічного ми-

нулого, конфліктних наративів? Щоб обгово-
рити ці теми, воркшоп збирає митців, культу-
рологів, дослідників з різних країн, задіяних у 

ініціативах для вивчення минулого й спадщи-
ни прикордоння та в минулому поліетнічних 

громад.

Центр міської історії Центрально-Східної Європи, Львів
Ініціатива «Українсько-єврейська зустріч»
«Хасед-Ар’є» — Всеукраїнський єврейський благодійний 
фонд, Львів

Даніель Ходовецький.

Офорти із зібрання

Харківського художнього музею

Культура

на перехресті культур:
виклики та перспективи

у наближенні до минулого. Воркшоп

13.07–22.09 / Київ / Національний музей мистецтв
 ім. Богдана та Варвари Ханенків / 

 вул. Терещенківська, 15-17 

20.07 / 03.08 / Львів / Центр міської історії
Центрально-Східної Європи / вул. Богомольця, 6

Проект Чернівецького музею історії та культури 
євреїв Буковини має на меті зафіксувати і зберегти 

пам’ять про зниклий феномен співжиття єврей-
ського та неєврейського населення на території 

Центрально-Східної Європи шляхом порівняль-
ного документування свідчень неєврейських 

очевидців у регіонах Буковини (Україна) і Замостя 
(Польща), а також ретранслювати зібрані матеріа-

ли музейними засобами для широкого загалу зав-
дяки представленню їх у формі on-line виставки.

Музей історії та культури євреїв Буковини

Втрачене сусідство: 
пам’ять про євреїв

Центрально-Східної Європи

устами неєврейських очевидців

Серпень-вересень / Чернівці 

/ Театральна площа, 5/1
Відкриття виставки

відбудеться 12.07

о 16:00

Вхід за запрошеннями
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Посольству РП в Україні / Консульському відділу Посольства РП у Києві / Генеральним Консульствам РП у Вінниці, Луцьку, Львові, Одесі, Севас-
тополі, Харкові / Економічному відділу Посольства РП в Україні / Міністерству культури України / Національному художньому музею України 

/ Національному музею Тараса Шевченка / Національному музею українського народного декоративного мистецтва / Національній філар-
монії України / Вінницькій обласній філармонії / Харківській обласній філармонії / Департаменту культури Вінницької міської ради / Держав-
ному підприємству «Український інформаційно-сервісний центр культури і туризму» / ГО «Форум видавців» / Львівській обласній філармонії 

/ Національній академії мистецтв України / Одеській обласній філармонії / Міжнародному Товариству Польських Підприємців в Україні / 
Польській Туристичній Організації / Мистецькому Об’єднанню «Дзиґа» / Окружному музею у Новому Сончі / Видавництву «Дух і літера» / 
Видавництву «Махаон» / Видавництву «Літопис» / Видавництву «Кальварія» / Видавництву «Урбіно» / Видавництву «Музична Україна» / Ви-

давництву «Темпора» / Видавництву ВХ [studio] / ГО «Інститут Актуального Мистецтва» / Книгарні «Є» / Культурному фотографічному центру 
PhotoCULT / Місту Варшава / Агенції «АртПоле» / Агенції NaturalEast / Національній Спілці Кінематографістів України / Національному музею 
мистецтв Богдана і Варвари Ханенків / Українському Центру Розвитку Музейної Справи / Харківському художньому музею / Центру візуаль-

ної культури / Центру Сучасного Мистецтва «Замок Уяздовський» / Центру міської Історії Центрально-Східної Європи / Часопису «Критика» 

Павлу Альтхамеру / Сергію Антоненку / Божені Антоняк / Лесю Белею / Ользі Балашовій / Оксані Баршиновій / Боґумілі Бердиховській / Камі-
лі Більман / Олександру Буценку / Юлії Вагановій / Ірині Вікирчак / Рафалу Вольському / Збіґневу Воляніну / Анджею Ґрабовському / Сергію 
Гречановському / Ярославу Грицаку / Тетяні Довжок / Хелені Домендці / Софії Дяк / Хосе Ернандесу / Марії Задорожній / Олександру Зінченко 
/ Олександрі Зіньчук / Ларисі Зубенко / Денису Іванову / Ігору Ілюшинову / Iллі Дядику / Маркіяну Іващишину / Анатолію Івченку / Роману 

Кабачію / Вахтангу Кіпіані / Маріанні Кіяновській / Дмитру Клебану / Олександрі Коваль / Михайлу Комарницькому / Івану Козленку / Богдані 
Костюк / Богдану Кривопусту / Лесі Кульчинській / Василю Лозинському/ Тетяні Макаровій / Катерині Мальцевій/ Мирославу Мариновичу 
/ Богдані Матіяш /Дзвениславі Матіяш / Ірині Мацевко / Андрію Мокроусову / Ґжеґожу Мотиці / Малґожаті Наімській / Лешеку Напйонтку / 

Юлії Олійник / Дмитру Остапенку / Владиславу Піоро / Пйотру Поґожельському / Назару Поливку / Святославу Померанцеву / Тетяні Прока-
товій / Тарасу Прохасько / Яніні Пруденко / Олексію Радинському / Роману Реваковичу / Ользі Рожковій / Володимиру Рунчаку / Ганні Рудик / 
Миколі Рябчуку / Ірині Славінській / Григорію Семенчуку / Євгену Сверстюку / Єві Сємашко / Марині Скирді / Володимиру Соловйову / Петру 
Солодько / Дмитру Стусу / Віктору Тімохіну / Павлу Третьякову / Сергію Тримбачу / Віктору Хоменко / Олексію Федько / Леоніду Фінбергу / 

Оксані Форостиній / Ірині Френкель / Олені Фроляк / Роману Цуприку / Василю Черепаніну / Тетяні Чужі / Юрію Шаповалову / Надії Шевченко 
/ Олені Шостак / Влодзімєжу Щуреку / Ярославу Юнку / Катерині Ющенко / Марії Янковій та всім іншим добродіям

За допомогою представлення позитивних по-
статей українців, що рятували поляків, і поляків, 

що рятували українців, можливим є будування 
діалогу між поколіннями. Ці поодинокі історії 

українців, які остерігали своїх сусідів, є важли-
вими свідченнями, якщо ми будемо зберігати в 

пам’яті волинську трагедію.
Потреба проекту виникла з численних розмов 

про польсько-українські відносини та вшану-
вання 70-ї річниці подій на Волині. Надіюся, що 
зібрані тут матеріали сприятимуть розумним 

роздумам над способом висловлювання про 
важке минуле. Зважаючи на вагомість і склад-

ність теми, проблема важкої історії і пам’яті може 
бути цікавою для багатьох спеціалістів, саме 

тому спроба комплексного погляду на обгово-
рення проблеми у першій частині («Контексти: 

Історія — Пам’ять — Культура»), яка є сукупністю 
висловлювань істориків, аніматорів культури, 

журналістів, письменників і практиків. Таке заду-
мане багатоголосся є спробою показати взірцеві 

дії для методології праці (із сучасним потенціа-
лом методу oral history) і предстати пропозиції 

роздумів у сфері культури пам’яті.

Завантажити
книгу можна на:

polinst.kiev.ua

Книжка «Поєднання через важку пам’ять. 

Волинь 1943» — це один із результатів проек-
ту з однойменною назвою, проекту, який став 
польсько-українським задумом, започаткованим 

2012 року. Завданням цієї ініціативи є представ-
лення нелегкої спільної історії поляків і україн-

ців, а також складність у погодженні з історією. 
Це можливо завдяки, скажімо, віднаходженню 

шляхетних і справедливих людей, особливо серед 
українців, які рятували поляків під час трагічних 
подій в 1943–1945 роках на Волині і Галичині, та 

серед поляків, які допомагали українцям під час 
братовбивчої боротьби.

Варто зазначити, що цей проект — перший такого 
типу спільний документаційний і, водночас сим-

волічний високого рангу задум, в якому зустрілися 
два покоління, тим більше польсько--українське. 

Я вірю в те, що він може стати прикладом доброї 
практики для інших інституцій чи людей, заанга-

жованих в тематику пам’яті і поєднання. Проект 
дає шанс зрозуміти людську поведінку перед 

обличчям війни і зла, показати цінні особистості 
й постаті, які рятували життя іншої людини, не за-

лежно від визнання, походження і національності.

Поєднання

через важку пам’ять.

Волинь 1943
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