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Fotoblok / střední Evropa 
ve fotoknihách
Výstava polských kurátorů Fotoblok v olomouckém Muzeu 
umění představuje středoevropské dějiny 20. století ve 
fotografických publikacích. Fotoknihy, alba a prospekty, 
které provázely bouřlivé století tohoto regionu, budou 
poprvé k vidění na takto obsáhlé výstavě.

www.muo.cz

Putovní výstava Po-lin 
v Holešově / vernisáž s filmem
Moravský Holešov má unikátní renesanční památku — 
jedinou původní synagogu tzv. polského typu na světě. 
Vernisáž výstavy o židovské komunitě v polsko-litevském 
státě se uskuteční v obřadní síni u židovského hřbitova 
(Hankeho ul. 260). Na zámku Holešov bude projekce filmu 
Poslední klezmer. 

www.holesov.info | www.instytutpolski.pl/praha

CHOPIN_SANDOVÁ / Milostné 
preludium
Premiéra divadelní inscenace inspirované bouřlivým 
vztahem Fryderyka Chopina a spisovatelky George 
Sandové. Představení se koná v unikátních prostorách 
Werichovy vily na Kampě a je propojením několika žánrů: 
hudby, tance a mluveného slova. Je také originálním 
příspěvkem k letošnímu 210. výročí Chopinova narození.

www.proart-festival.cz

Spojenci / Poláci a Češi 
na bojištích druhé světové války
Výstava na brněnském náměstí Svobody mapuje lidské 
osudy ve společném boji Polska a Československa proti 
dvěma totalitám. Kromě příběhů letců RAF či bojovníků 
u Tobruku představuje i československé dobrovolníky 
v Polsku v září 1939 či Svatokřížskou brigádu Národních 
ozbrojených sil, která v květnu 1945 osvobodila ženský 
koncentrační tábor v Holýšově.

Polská výročí 
z archivu Orientace LN / e-kniha
Více než 100 stran o polské historii zdarma ke stažení na 
našich nových stránkách www.instytutpolski.pl/praha. Za 
posledních osm let vzniklo ve spolupráci víkendové přílohy 
LN Orientace a Polského institutu více než dvacet článků 
věnovaných významným výročím polských dějin 20. století.

Evropa podle filozofa Dariusze 
Karłowicze / podcast 
Dariusz Karłowicz, autor v češtině vydaného výboru 
Neokopírovaná budoucnost, byl loni hostem festivalu 
v Jihlavě. Hovořil tam o politické a společenské 
budoucnosti Evropy zmítané krizemi. Podcast ze série 
„Screenshot Inspiračního fóra“ připravil Ivo Bystřičan.

www.inspiracniforum.cz/podcasty  | Apple Podcast 
Google Podcast | Spotify

Ferrante club / o ženách nejen 
pro ženy
Scénická koláž ve Studiu Hrdinů, kterou připravily 
režisérky Iga Gańczarczyk a Magda Jiřička Stojowska. 
Autorky se inspirovaly tetralogií Geniální přítelkyně 
italské spisovatelky Eleny Ferrante, inscenace však 
není přímočarou adaptací tohoto díla.

www.studiohrdinu.cz

Dny evropského filmu
První „opravdový“ festival po opatřeních proti koronaviru. 
V Praze, Brně a Ostravě bude k vidění film M. Szumowské 
Další jehňátko — horor z prostředí náboženské sekty, 
a divácký hit W. Smarzowského Klér — o poklescích 
zástupců katolického duchovenstva.

www.eurofilmfest.cz

Polský den v zahradách online
Tradiční setkání bude tentokrát virtuálně. Během pěti dnů 
na vás čekají online prezentace regionů, tipy na výlety, 
soutěže a další překvapení. Vyhlásíme rovněž výsledky 
soutěže Včely — královny života. Sledujte také kampaň 
#zvemeksousedum na sociálních sítích. 

www.facebook.com/polskyinstitut

Mladá polská literární krev 
/ křest ádvojky
Básníci nejmladší generace a jejich čerstvě přeložené 
texty s komentáři básnířky Zofie Bałdygy. Diskuse s Bárou 
Gregorovou Kolouchovou a Michaelem Alexou o polských 
knižních novinkách a překládání. Sledujte na webu nebo 
YouTube kanále Fra.

www.fra.cz

3Kino uvádí / Umění milování11. 6.
/ 19:30

18. 6.
/ 17:00

@PLInst_Prahapolskyinstitut

červen 2020

POZOR, od června máme nový web
www.instytutpolski.pl/praha

Host hostí polskou literaturu
V červnovém Hostu najdete text novináře a spisovatele 
A. Kaczorowského, autora knihy o O. Pavlovi nebo 
V. Havlovi, rozhovor s básnířkou Marzannou B. Kielar 
s osobním komentářem P. Borkovce nebo reportáž Olgy 
Gitkiewicz. To vše doprovází fotografie K. Kamińského.

www.casopishost.cz

Projekce v Ústřední městské knihovně v Praze. Divácky 
i kritikou příznivě přijatý film podle skutečného životního 
osudu Michaliny Wisłocké, lékařky, které se podařilo 
v komunistickém Polsku vydat knihu, jež v mnoha 
domácnostech způsobila sexuální revoluci. 

www.3kino.cz

https://twitter.com/PLInst_Praha
https://www.facebook.com/polskyinstitut
https://www.instytutpolski.pl/praha

