Polský institut
v Praze

7.
— 12. 8.

srpen 2020

Letní filmová škola
Uherské Hradiště

28.
— 30. 8.

Všechny barvy filmu opět představí tradiční přehlídka
v Uherském Hradišti. Kromě polských novinkových filmů
přinese retrospektivu snímků Andrzeje Wajdy, zaměřenou
tentokrát na adaptace polských i světových literárních děl.
Hostem bude režisérova manželka (a spolupracovnice)
Krystyna Zachwatowicz-Wajdová.

Letošní Festival pro židovskou čtvrť se sice koná v novém
termínu, ale podle původního plánu se zaměří na Polsko.
Na návštěvníky čekají koncerty skupin Forsal, Max Bravura,
Ciśnienie nebo Omayu, filmové projekce dokumentárních
filmů Pasy pro život, Varšava: rozdělené město nebo Stíny
impéria, divadelní představení Miláček/Píseň písní Karola
Wojtyły (u příležitosti letošního 100. výročí narození
polského papeže), výtvarná instalace Gabriely Pienias,
program pro děti a doprovodné přednášky. Podpořeno
Česko-polským fórem MZV.

www.lfs.cz

18. 8.
a 19. 8.

Bardzo fajný léto 2020
/ Lekce lásky

Výstavy
3. 7. — 31. 10. / Synagoga Boskovice, Antonína Trapla 6
Agnieszka Traczewska: Bracha (Požehnání). Fotografie
ortodoxních židovských komunit.

Dokument o lásce v každém věku, diskuse, workshopy
a už tradiční bardzo fajné delikatesy. Krátké předfilmy ve
spolupráci s partnerským festivalem Filmowe Podlasie
Atakuje. Projekce začínají po setmění, vstupenky jsou
v prodeji na místě. Organizuje spolek Popular ve spolupráci
s Kulturním centrem klubovna v Praze, Univerzitním kinem
Scala v Brně a Zašívárnou. Podpořeno Česko-polským
fórem MZV.
Lekce lásky / Lekcja miłości, rež. Małgorzata Goliszewska,
Kasia Mateja, 75 minut, polsky, české titulky
18. 8. / Scalní letňák, Moravské náměstí 1a, Brno

1. 8. — 20. 9. / Kino Boskovice, Kpt. Jaroše 107/15
Komiksová výstava Spolu v bublinách: polsko-české století
v komiksu
www.boskovice-festival.cz

30. 8.
/ 20:00

www.facebook.com/bardzofajnyfestival

3 x český Chopin / Mariánské
Lázně
K 210. výročí narození Fryderyka Chopina se připravují tři
koncerty, na jejichž pořádání se podílíme – první z nich
je samozřejmě v Mariánských Lázních. Tamní Chopinův
festival se letos koná v omezené podobě, milovníci hudby
se však mohou těšit na orchestrální koncert, na kterém
v podání Západočeského symfonického orchestru se
sólisty Markem Kozákem a Lukášem Klánským zazní oba
Chopinovy klavírní koncerty. V září a říjnu ve spolupráci
s partnery chystáme chopinovské večery i v dalších dvou
městech, kde Chopin pobýval – v Děčíně a v Praze.
www.chopinfestival.cz

Debata Meltingpot online
/ Solidarita
Diskusní fórum Meltingpot je součástí festivalu Colours
of Ostrava. Každý rok se během fóra setkávají odborníci,
publicisté a historici z celého světa, včetně Polska. Letošní
debata, která se výjimečně uskuteční online, se bude
věnovat Solidaritě a výročí stávek
v polském Přímoří v srpnu 1980.
Hostem diskuse bude mimo jiné
polský historik Łukasz Kamiński.

19. 8. / Klubovna, Generála Píky, Praha 6

20. 8.
/ 19:30

Festival Boskovice / Fokus
Polsko

www.meltingpotforum.com

28. 5.
— 4. 10.

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

21.
— 26. 8.

Kino na hranici
Film Agnieszky Holland Šarlatán s Ivanem Trojanem
v hlavní roli zahájí přehlídku Kino na hranici, letos
posunutou na srpen. Diváci budou moci zhlédnout nové
polské (a samozřejmě také české a slovenské filmy),
v rámci retrospektiv pořadatelé představí například tvorbu
Andrzeje Żuławského.
www.kinonahranici.cz

Výstava Po-lin / Židé v Republice
mnoha národů
Putovní výstava mapuje osudy židovské komunity na území
Republiky mnoha národů v 16.—18. století, kdy se díky
příznivým společensko-politickým podmínkám stal polsko-litevský stát v tomto období světovým centrem židovské
vzdělanosti a kultury.
Holešov, Obřadní síň u židovského hřbitova, 18. 6. — 30. 8.
Hartmanice, synagoga, 11. 7. — 31. 8.

www.instytutpolski.pl/praha
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@PLInst_Praha

