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Nemějte strach! Církev a cesta
střední Evropy ke svobodě

Dny polské kultury v Brně
Jako každý rok proběhne i letos v Brně přehlídka polské
kultury. Ze zřejmých důvodů bude většina akcí online.
Snažíme se však využít všechny možnosti, abychom vám
dali příležitost setkat se s kulturou nejen virtuálně, a proto
vás zveme na naše venkovní výstavy.

Další zastávka naší putovní venkovní výstavy, která vznikla
ke 100. výročí narození papeže Jana Pavla II. a 30. výročí
založení Visegrádské skupiny. Tentokrát v Hradci Králové.
Filharmonie Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777

1.
— 30. 4.

Současná polská serigrafie
/ virtuální výstava
Přesně před rokem se měla v pražské
Galerii Hollar konat výstava vybraných děl polských grafiků ze sbírky
Mezinárodního serigrafického sympozia v Ostravě. Ostravská sbírka zahrnuje práce 120 umělců z celého světa,
kteří se od roku 2013 zúčastnili sympozia či workshopů, organizovaných
na Fakultě umění Ostravské univerzity. A ze zahraničních
účastníků mají právě polští výtvarníci ve sbírce největší
zastoupení. I když výstava, kterou se kurátoři nakonec
rozhodli uspořádat online, možná neposkytne plný zážitek jako při návštěvě galerie, výhodou je, že se představí
všechna díla padesáti čtyř polských grafiků, zastoupená
ve sbírce, nikoliv jen omezený výběr.
www.hollar.cz

13.
—30. 4.

Polsko: architektura & kultura
Výstava prezentuje současné veřejné stavby pro kulturní
účely: muzea, kulturní centra či koncertní sály se špičkovou
akustikou, které vyrostly v Polsku v posledních letech.
Jsou to budovy, které spojuje nejen kulturní funkce, ale
jsou také výrazem mimořádné proměny polských měst.
Jejich vznik nastolil otázku, jak co nejpřirozeněji začleňovat do městského prostoru moderní architekturu, aniž by
narušovala stávající charakter města. Podobnou otázku si
kladou i architekti mnoha dalších evropských měst, včetně
těch českých.
Náměstí Svobody

19. 4.
—10. 5.

Nemějte strach! Církev a cesta
střední Evropy ke svobodě
Výstava ke 100. výročí narození papeže Jana Pavla II.
a 30. výročí založení Visegrádské skupiny.
Zahrada kláštera na Mendelově náměstí

9.
—11. 4.

Festival Culturea / Polsko
a Írán
Culturea je cestovatelský projekt, který každoročně pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Festival se
vždy věnuje dvěma zemím a představuje jejich delikatesy, národní tradice
či zvyky. Letos, kdy jsou podobné akce
opravdovou pořadatelskou výzvou, to
bude Polsko a Írán. Partnerem festivalové sekce Jarní kino je Polský institut;
připravili jsme online projekci dokumentárního filmu.
www.culturea.cz

15. 4.
—13. 6.

výběr z programu online:

19. 4.
/ 20:00

Inscenační projekt Wojtka
Ziemilského
Online premiéra inscenace polského režiséra Wojtka Ziemilského pro šest performerů, kteří společně tkají rozvětvenou literární krajinu. Představení připravila produkční
platforma Terén, jež působí v rámci Centra experimentálního divadla Brno.
www.jasuteren.cz

od 8. 4.

Čtení pod lampou / Udělej si ráj
Ukázky z knihy Mariusze Szczygieła uvede Sylvie Zamstrýková, povídky přednese herečka, autorka a pedagožka
Věra Zástěrová Sasínková.

Kuba Kamiński
/ Šeptuchy
Polský fotograf Kuba Kamiński
(1985) se opakovaně vrací do polského regionu Podlesí a do Běloruska a fotí zde život a práci místních
léčitelek, které si říkají „šeptuchy“.
Kamiński pracoval řadu let jako válečný fotoreportér a tento cyklus je jedním z jeho nejosobnějších projektů. Za sérii
černobílých fotografií, v nichž se mísí reportážní přístup
se symbolickými obrazy, obdržel druhou cenu v soutěži
The Best of Photojournalism a v polské Grand Press Photo. Kurátorkou výstavy v prestižní Leica Gallery je Marie
Iljašenko.
Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1

www.lgp.cz

Polské filmy v České televizi
Kina sice zatím zůstávají zavřená, ale kinematografii se daří
alespoň v televizi — v dubnu se v ČT objeví tři polské filmy.
Na Zelený čtvrtek 1. 4. uvede ČT Art vizuálně působivý
snímek Lecha Majewského Mlýn a kříž, který je pokusem
o současnou interpretaci slavného obrazu Pietera Bruegela
Nesení kříže. Na stejném kanále bude mít na Velikonoční
pondělí 5. 4. premiéru snímek Zákal režiséra Ryszarda
Bugajského — drama inspirované životem vysoké funkcionářky komunistické tajné policie, která se v 50. letech
podílela na perzekuci polského duchovenstva, mimo jiné
i kardinála Stefana Wyszyńského. V dubnu Česká televize
připomene i katyňský masakr: 23. 4. uvede na ČT2 film
klasika polské kinematografie Andrzeje Wajdy – Katyň.
www.ceskatelevize.cz

Mrtví básníci žijí
Letos si připomínáme 200. a 100. výročí narození básníků
Cypriana Kamila Norwida (1821—1883), Krzysztofa Kamila Baczyńského (1921—1944) a Tadeusze Różewicze
(1921—2014). V češtině vyšly překlady jejich básní, ale
znají je čeští čtenáři? Se studenty českých polonistik jsme připravili projekt, v němž tvorba výjimečných autorů opět ožije. A nejen to: V krátkých videích nebo nových překladech chceme připomenout
nejen tyto tři básníky, ale i další autory a autorky
polské poezie. Začínáme v dubnu!

www.instytutpolski.pl/praha

Komponovaný pořad / Jak
chutná Polsko
Ukázky z textu Petra Hrušky Druhý den, v podání herce
Tomáše Žilinského, a z textu Kateřiny Tučkové Pirohy pro
Jolantu, v podání Věry Zástěrové Sasínkové.
Knihovna Jiřího Mahena

27. 4.
/ 17:00

www.kjm.cz

ZUCH. MEDIA / Maciej
Výběr
z programu online:
Mazurek
Online přednáška a workshop známého blogera z Poznaně
pro Dotykáč Knihovny Jiřího Mahena na téma komerčního využití sociálních sítí a blogu. V angličtině s českými
titulky.

Já o voze, ty o koze
Záznam přednášky brněnského polonisty Romana Madeckého o rozdílech mezi češtinou a polštinou.
Knihovna Jiřího Mahena

www.kjm.cz
www.dpk.brno.cz

Polské stopy v Praze
V nových dílech našeho videoprůvodce
po polských stopách v Praze se tentokrát
podíváme do Fürstenberského paláce, kde
nyní sídlí polské velvyslanectví. Dozvíte se
také, kde se v Praze nachází „polská čtvrť“ nebo polsko-český mural. Nebude chybět ani mnoho zajímavých faktů
souvisejících s česko-polskou historií. Krátká videa Polské
stopy v Praze můžete zhlédnout na našich sociálních sítích.

Na skok do Polska
/ Krkonoše II.
V dalším ze série krátkých průvodců po česko-polském
pohraničí vás opět vezmeme na výlet do oblíbených Krkonoš. Tentokrát navštívíme perlu polské části pohoří,
městečko Karpacz. Mimo jiné se zde seznámíme s jedinečnou historií dřevěného kostela Wang. Vystoupáme
také na nejvyšší vrchol Krkonoš, Sněžku.

polskyinstitut

@PLInst_Praha

