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Jan Pamuła 
/ Trienále 
SEFO 2021 
V Olomouci pokračuje retrospektivní výstava Jana Pamuły, 
zakladatele a průkopníka počítačového umění v Polsku. 
K hlavní expozici autorovy malířské, objektové a grafické 
tvorby v Muzeu umění přibyla i prezentace světelných 
objektů, které jsou až do konce října k vidění v kryptě Ka-
tedrály sv. Václava. V rámci Trienále se můžete seznámit 
i s celou řadou dalších polských kulturních prvků, více 
najdete na webu Muzea moderního umění.

Olomouc, Muzeum moderního umění www.muo.cz

Americké jaro / Aga Zaryan Trio
Festival, který přináší na česká pódia 
převážně americkou hudbu, letos pozval 
věhlasnou polskou jazzovou zpěvačku Agu 
Zaryan. V Praze s ní vystoupí kytaristé 
Szymon Mika a David Dorůžka, který je 
také autorem řady zpěvaččiných skladeb. 
Hudba Agy Zaryan je velice silně zako-
řeněna v jazzové hudbě 20. století, ale svou otevřeností, 
barevností, expresivitou a intimitou zároveň se řadí k tomu 
nejprogresivnějšímu, co se na evropském kontinentě v po-
sledních letech objevilo. Na jazzovém dvojkoncertě poslu-
chači rovněž uslyší Vilém Spilka Quartet.

Praha, Jazz Dock www.americkejaro.cz

Archaion Kallos / Tři mládenci 
v peci ohnivé

Mezinárodní festival pravoslavné hudby Archaion 
Kallos přináší českou premiéru jedné z nejzajímavěj-
ších památek byzantské kultury. Posluchače čeká 
historicky poučená interpretace ojedinělé byzantské 
bohoslužby s divadelními prvky v podání polského 
protopsaltise (církevního zpěváka) Marcina Abijského 
a mužské části pražského souboru Ensemble Hilaris. 
Součástí programu jsou také skladby pozoruhod-
ného hudebního rukopisu z pravoslavného kláštera 

v Supraślu, datovaného do období 16.—17. století.

Praha, Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské

www.philokallia.com

Současná filmová tvorba 
/ Střední Evropa
Maďarský institut sice od září změnil jméno, ale tradiční 
filmová přehlídka středoevropské kinematografie zůstá-
vá taková, jak jsou diváci zvyklí, včetně volného vstupu. 
Diváci se mohou těšit na čtyři polské filmy: úspěšný de-
butový snímek mladého režiséra Bartorze Kruhlika Super- 

nova, filmovou lahůdku inspirovanou ži-
votem literární Varšavy 50. let s názvem 
Pan T., dále křehký příběh mladé těžce 
zkoušené dívky Co nejdále odsud a film 
Marjánky, oceňovaný především díky ori-
ginálnímu pohledu na ženskou sexualitu 
a menopauzu.

Praha, Institut Liszta — Maďarské kulturní centrum

Stanisław Lem na festivalu 
Comic-Con

Výstavu komiksu Budoucnost v  bub-
linách, která vznikla ke 100. výročí na-
rození klasika světové sci-fi Stanisława 
Lema, uvedeme společně s festivalem 
3Kino v rámci festivalu Comic-Con Pra-
gue 2021. V programu se objeví i středo- 
evropské filmové adaptace Lemových děl.

Praha, Konferenční centrum O2 Universum

Polské dny v Ostravě 
Fotografie polských muralů nebo venkovní výstava věnova-
ná současné polské architektuře a Ústavě 3. května. Hravá 
výstava ilustrací z polských knih pro děti v ostravské měst-
ské knihovně. Divadelní představení inspirované životem 
Ryszarda Siwiece. Diskuse s reportérem Markem Rabijem 
o levné módě a její výrobě v Bangladéši, přednášky, filmy, 
koncerty. To vše je na programu letošních Polských dnů 
v Ostravě. Literární program připravil Protimluv, těšit se 
můžete na básnířky Zofii Bałdygu a Małgorzatu Lebdu 
a také uvedení Knihy dopisů Bruna Schulze. Organizáto-
rem Polských dnů je Centrum Pant s dalšími ostravskými 
partnery. 

www.polske-dny.cz

Mezinárodní festival jazzového 
piana / Ignacy Wiśniewski
Jazzový klavírní večer bude mít podobu recitálu dvou kla-
víristů. Jako první vystoupí lucemburský pianista Arthur 
Possing a v druhé části večera se mohou posluchači těšit 
na Poláka Ignacyho Wiśniewského. Tento klavírista absol-
voval hudební akademii v Gdaňsku jak v oboru klasického, 
tak jazzového klavíru. Kromě koncertování také skládá 
a aranžuje filmovou a divadelní hudbu a působí jako pe-
dagog v oblasti jazzové a zábavné hudby.

Praha, Nuselská radnice www.jmw.cz

Večery s reportéry 
/ Jaká je cena 
vašeho trička? 
V roce 2013 zahynulo v troskách textilní továrny Rana Pla-
za v bangladéšské Dháce 1 134 lidí. Světem rychlé a levné 
módy ale tragédie neotřásla. Polský reportér Marek Rabij 
se do Bangladéše vydal a zjišťoval, jak vznikají značková 
trička a džíny i móda z diskontu. Jeho reportážní kniha 
Život na míru právě teď vyšla česky v nakladatelství Absynt. 
Setkání s autorem uvede překladatelka Michala Benešová. 

Praha, Knihovna Václava Havla

Střední a východní Evropa 
/ současné hrozby 
Další setkání věnované hledání společné česko-polské 
perspektivy ke klíčovým současným výzvám. Jaké kroky by 
měly podnikat země střední a východní Evropy tváří v tvář 
agresivní politice Ruska? Jak důležitá je naše energetická 
bezpečnost? Jak můžeme pomoct nejbližším sousedům EU 
na východě –Bělorusům, Ukrajincům a Moldavanům? Se-
minář spoluorganizují sdružení Trimarium a Cevro Institut.

Praha, Cevro institut

MFDF Jihlava
Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě nabíd-
ne filmy renomovaných polských dokumentaristů. Snímek 
1970 Tomasze Wolského přibližuje tragické události tohoto 
roku prostřednictvím animací a rozhovorů komunistických 

funkcionářů. Dva filmy Pawła Łozińského se zaměřují 
na období covidového lockdownu, jeden z nich, Rouš-
ky a lidé, se představí ve světové premiéře. V projektu 
Emerging Producers, věnovaném nastupující gene-
raci evropských producentů, se letos objeví Karolina 
Śmigiel, která má na svém kontě úspěšný film z fot-
balového prostředí Dračí jaro.

Jihlava  www.ji-hlava.cz

24. 6. 
2021 

— 2. 1. 
2022

3. 10. 
/20:00

6. 10. 
/19:30

Hradecký slunovrat / Welcome 
tour
Welcome tour festivalu Hradecký slunovrat je koncertní 
turné kapel, které v minulosti účinkovaly na „Welcome 

scéně“. Na říjnových koncertech se představí dva 
polské projekty. Zpěvačka a skladatelka Anna 
Mysłajek přiveze 1. 10. do Těšína svůj osobitý 
mix pop-rocku, funku, soulu, elektroniky a jaz-
zu. V opavském klubu Jazz Café Evžen vystoupí 
5. 10. postrocková kapela Ciśnienie, která zaujme 
i využitím v rocku méně obvyklých nástrojů jako 
je například lesní roh a housle.

Opava / Těšín www.hradeckyslunovrat.cz

Den architektury
15:00 / Postav si město, kniha napoví! / pro děti

Workshop s polskou architektkou Magdale-
nou Jeleńskou nad knihou Archistorie (Laby-
rint 2020). Děti se seznámí s různými typy 
staveb a zkusí vytvořit maketu města, pozna-
jí také prostor středověkého domu, v němž 
bude dílna probíhat. Pro děti od 10 do 15 let. 

16:00 a 17:15 / Schovaná klenba 
/ pro dospělé

Drobnou gotickou perlu, která je běžně ne-
přístupná veřejnosti, poodhalí historik umění 
Filip Facincani. Dochovanou klenbu z období 
kolem roku 1500 lze metaforicky nazvat majestátní korunou 
prostoru i své doby. Ve spolupráci s North Carolina State 
University in Prague.

Kapacita akcí je omezena, rezervujte si místo na GoOut.cz

Polský institut v Praze www.denarchitektury.cz
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 — 9. 10.

2. 10. 
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26. 10. 
/19:00
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26. 
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15. 
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LVHF 2021 / Jakub Józef 
Orliński

Český debut současné megastar klasické hudby, pol-
ského kontratenoristy (a breakdancera) Jakuba Józefa 
Orlińského na Lednicko-valtickém hudebním festivalu 
2021. Na zahajovacím koncertu festivalu vystoupí spo-
lečně s francouzským souborem staré hudby Ensemble 
Matheus. Zazní předehry a árie z oper slavného Be-
nátčana Antonia Vivaldiho.

Zámek Valtice — jízdárna www.lvhf.cz

2. 10. 
/19:00
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