
@PLInst_Prahapolskyinstitutwww.instytutpolski.pl/praha

Visegrádský mural
Na začátku července se v Praze na Smí-
chově v ulici Stroupežnického 10 obje-
ví nový mural! Připomene spolupráci 
ve Visegrádské čtyřce a propojí Prahu 
s Varšavou, Bratislavou a Budapeští. 
Letos slaví V4 třicáté výročí založení 
a Polsko jako předsedající země přišlo 

s nápadem stvořit v ulicích čtyř hlavních měst stejnou 
nástěnnou malbu. 

Organizátoři: Ministerstvo zahraničí Polské republiky, 
polské Ministerstvo kultury, tělovýchovy a sportu, Naro-
dowe Centrum Kultury, Polské instituty v Praze, Bratislavě 
a Budapešti, Good Looking Studio. Pražský mural vzniká 
ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 a festivalem 3Kino.

PL in PLzeň / Polské muraly
Výstava s názvem Pozorumienia představuje fotografie pol-
ských muralů. Plzeňský fotograf Michal Poustka se v nich 

snaží zachytit hranici mezi uměním 
a vandalismem v ulicích polských 
měst. Zkoumá a dokumentuje jak 
nelegální, tak oficiální muraly vznik-
lé ve spolupráci umělců s místními 
samosprávami nebo jinými kulturní-
mi institucemi. Návštěvníky výsta-
vy tak čeká nevšední putování do 
Wrocławi, Poznaně, Lodže, Varšavy 
a Krakova.

Plzeň / DEPO2015 www.depo2015.cz

Jan Pamuła / Trienále SEFO 
2021
Retrospektivní výstava Jana Pamuły, zakladatele a prů-
kopníka počítačového umění v Polsku. Vůbec poprvé se 
bude moct česká odborná i široká veřejnost seznámit 
s jedinečnou tvorbou jednoho z klíčových zástupců pol-

ského poválečného geometrického umění. 
Výstava navazuje na systematické předsta-
vování nejvýznačnějších umělců tvořících 
v prostoru střední Evropy. Koncepčně za-
padá do projektu Středoevropského fóra 
Olomouc, které založili ministři kultury V4 
v roce 2008. Na výstavě bude k vidění uměl-
cova malířská, objektová i grafická tvorba 
včetně jeho prvních počítačových grafik. 
V rámci Trienále najdete i celou řadu dalších 
polských kulturních prvků, více na webu 
Muzea moderního umění.

Olomouc / Muzeum moderního umění 
www.muo.cz

Kino na hranici
Letošní program přehlídky, která se 
odehrává na obou březích řeky Olše 
v Cieszyně a Českém Těšíně, tvoří 
filmové novinky, ale i programová 
sekce k jubileu V4, která nese název Visegrádské komety. 
Na 23. ročník přehlídky zavítá jeden z nejoblíbenějších 
a nejuznávanějších polských herců, Janusz Gajos. Uvede 
retrospektivu filmů, v nichž účinkoval, od těch úplně nej-
známějších po snímky, které jsou širšímu okruhu diváků 
méně známé.

Cieszyn a Český Těšín www.kinonahranici.cz

Letní filmová škola
Filmová klasika i novinky na festivalu s jedinečnou jiho-
moravskou atmosférou. Letos připravili dramaturgové 

výběr z proudu polského kina morálního neklidu. 
Hostem festivalu bude zástupce klíčové filmové pro-
fese, střihač Jarosław Kamiński, absolvent pražské 
FAMU a člen polské, evropské i americké filmové 
akademie, který se podílel na mnoha velmi známých 
a ceněných filmech, například oscarové Idě Pawła 
Pawlikowského.

Uherské Hradiště  www.lfs.cz

Republika dvou národů. Příběh 
první evropské ústavy

V dobách, kdy v Evropě převládal ab-
solutismus, se Polsko-litevská unie 
odlišovala svým důrazem na občan-
skou svobodu a participaci. Výsledkem 
téměř čtyř století evoluce této velké 
raně novověké republiky byla první 
moderní ústava v Evropě, schválená 3. 
května 1791 ve Varšavě. K 230. výročí 

této historické události jsme připravili venkovní výstavu, 
která přibližuje příběh Republiky dvou národů. Ukazuje 
tento příběh jako významnou součást svébytné identity 
tohoto regionu, kterou nedokázala narušit ani následující 
dvě století cizího útlaku. Zároveň je výstava i pozváním na 
místa, jež jsou s tímto příběhem spjata.

Brno / Malinovského náměstí

Chopinův festival
Mariánskolázeňský festival patří mezi české hudební udá-
losti s nejdelší tradicí. Letošní 62. ročník proběhne již v pl-
nohodnotné „postcovidové“ podobě. Posluchači se mohou 

těšit na orchestrální i ko-
morní koncerty, samozřej-
mě nejen s  Chopinovou 
hudbou. Mezi účinkujícími 
se objeví i hosté z Polska: 
na zahajovacím koncertě 
se představí klavírista 
Edwin Szwajkowski a di-
rigent Piotr Sułkowski. 

Nebude chybět ani přednáška, tentokrát na téma osudů 
srdce Fryderyka Chopina.

Mariánské lázně www.chopinfestival.cz

Léto s polskými filmy
Léto, jak má být — kromě letních festivalů samozřejmě 
také s letním kinem! Promítání polských filmů v letních 
měsících připravuje Bardzo fajný festival v Praze a Brně, 
projekcemi ožije také pražské Mariánské náměstí, a to 
v rámci projektu Moje Mariánské. Program sledujte na 
webových stránkách organizátorů.

www.bardzofajny.cz 
www.3kino.cz

Aleksander 
Kaczorowski 
/ V4 večer
Beseda rezidentů Visegrádského stipendia se čtením 
ukázek z jejich nových textů proběhne tentokrát v no-
vých prostorách Institutu umění / Divadelního ústavu, 
v letní zahradě. Vystoupí novinář, spisovatel a bohemista 
Aleksander Kaczorowski, autor biografických knih o Václa-
vu Havlovi, Otovi Pavlovi nebo Bohumilu Hrabalovi, český 
básník, prozaik a fotograf Igor Malijevský, maďarský pro-
zaik a akademik Róbert Milbacher a slovenský prozaik, 
nakladatel a pořadatel Peter Šulej.

Praha / Nekázanka 16 www.idu.cz

Folkové 
prázdniny 
/ Kapela 
Maliszów
Na programu Folkových prázdnin se pravidelně objevu-
je polská hudba a tentokrát svůj strhující mix vlastních 
kompozic a tradiční karpatské hudby přiveze rodinné trio 
Kapela Maliszów. V rodině se muzikantství dědí z gene-
race na generaci — skupinu tvoří otec Jan Malisz (housle 
a akordeon), syn Kacper (housle) a dcera Zuzanna (vio-
loncello, perkuse, zpěv). Kapela se svými divokými mazurky 
oslnila i v zahraničí, získala si například přízeň návštěvníků 
slavného britského festivalu Womad. 

Náměšť nad Oslavou www.folkoveprazdniny.cz

19. 6. 
— 25. 7.

24. 6.
2021 

— 2. 1.
2022

Pasy pro život
Výstava představuje činnost sku-
piny tvořené polskými diplomaty 
i židovskými představiteli, jež za 
druhé světové války ve Švýcarsku 
vyráběla falešné pasy latinsko-amerických zemí, které měly 
zachraňovat evropské Židy před holokaustem, na seznamu 
držitelů pasů jsou i českoslovenští občané.

Památník Terezín  www.pamatnik-terezin.cz

Slavs and Tatars / Ora et lege
V působivých prostorách starobylého kláštera se setká sou-
časné umění s učením benediktinů. Díla a texty vybraných 
mezinárodně uznávaných umělců budou vyprávět příběh 
řeholního života a jeho duchovní podstaty. Svůj výtvarný 
projekt představí také Slavs and Tatars, umělecký kolektiv 
založený polsko-íránským duem. 

Broumovský klášter  www.klasterbroumov.cz

10. 6. 
— 31. 8. 

19. 6. 
— 30. 9. 

Polský 
institut
v Praze

červenec2021

6. 
—12. 8.

13. 
—30. 8.

14. 
—21. 8.

30. 7. 
— 4. 8.

15. 7.
/ 19:00

24. 
— 31. 7.

srpen

Polsko: architektura 
& kultura 
Venkovní výstava prezentuje nové veřejné stav-
by 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 účel, ale které jsou také výrazem mimořádné 
proměny polských měst.

Praha / Park Na Jezerce

Mikołaj Trzaska a Tara Fuki 
/Festival Boskovice

Polsko-české duo a polsko-česko-ukrajinsko- 
-maďarské kvarteto zahraje na letním festiva-
lu pro židovské město v Boskovicích. Tara Fuki 
založily violoncellistky Andrea Konstankiewicz 
a Dorota Barová před dvaceti lety a výročí sla-
ví albem Motyle. Nenechte si ujít ani jazzovou 
improvizaci v podání prvotřídních muzikantů 
z kvarteta Trzaska/Vrba/Pándi/Tokar. 

8. 7. / 22:00 / Prostor, Panský dvůr, Boskovice 
10. 7. / 15:30 / Evangelický kostel, Boskovice

www.boskovice-festival.cz

Voicingers on Tour
Už podruhé se v ČR koná festival Voicingers, tentokrát se 
z Prahy přesouvá do Jablonce nad Nisou. Polská platforma 
pro improvizovanou hudbu a vokálně-instrumentální 
workshopy s důrazem na hravost, otevřenost a rozvíjení 
kreativity spojí mladé hudebníky z Česka s mezinárod-
ně působícími profesionály. Odborným garantem pro-
jektu je Grzegorz Karnas — polský zpěvák a skladatel, 
který spolupracoval s polskými jazzovými legendami 
a špičkovými umělci evropské jazzové scény.

Jablonec nad Nisou 
www.facebook.com/voicingersczechia

8. 
—11. 7.

1. 7. 
— 12. 8.

13. 
—17. 7.
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