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Poznań / Simchat Chajim Festival #2018
17.05.2018, godz. 19:00, Galeria na Dziedzińcu Sztuki, Stary Browar
Wernisaż wystawy: Roma Ligocka. W poszukiwaniu bliskości.
Wystawa otwarta codziennie od 18 maja do 07 czerwca, w godzinach od 12:00 do 20:00.
Wystawa odbędzie się podczas Simchat Chajim Festival #2018 w ramach cyklu Wystawowa Wiosna.
Zapraszamy do Galerii na Dziedzińcu Sztuki w Starym Browarze w Poznaniu.
Jaka jest recepta na odnalezienie radości w życiu? Z obrazów Romy Ligockiej wyłania się ogromna
determinacja i siła charakteru. Kluczowym elementem portretowanych postaci – kobiet, aniołów czy
mężczyzn – są wyraziste, duże oczy, które wciągają w swój świat każdego, kogo napotkają. Artystka,
która chłonęła od najmłodszych lat romantyczną i tajemniczą atmosferę Krakowa, poszukuje w swoich
pracach nie tylko radości, bliskości, ale także odtwarza przeszłość. Akwarele pokazujące miniony świat
krakowskich Żydów, zawierają także wiele odwiecznych symboli. Kreska Romy Ligockiej sprawia
wrażenie niezwykle oszczędnej i wyważonej, całości wyrazu wtóruje kolor, który podkreśla charakter
każdej z pracy. Roma Ligocka stawia człowieka w centrum. To on jest najważniejszy. Pozwala mu
opowiedzieć jego historię i wyśpiewać cierpienie. Czasem malarka pozwala czasowi zastygnąć na chwilę.
Nie wystarczy raz popatrzeć na te obrazy. Pierwszy rzut oka na nie to zaledwie zaproszenie do bliższego
obcowania z nimi. Intymny dialog wewnętrzny z artystką czyni odbiorców jej sztuki, bardziej
refleksyjnymi, melancholijnymi i o wiele bogatszymi.
Wstęp wolny.

19.05.2018, godz. 18:00, Galeria na Dziedzińcu Sztuki, Stary Browar
Spotkanie z pisarką i malarką Romą Ligocką
Roma Ligocka to uznana malarka i pisarka. Jej książki: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Tylko ja
sama, a także powieść Dobre dziecko stały się bestsellerami, nie tylko w Polsce ale i w Europie.
Wielokrotnie nagradzana, przez wiele lat pracowała jako kostiumolog i scenograf w licznych europejskich
teatrach, operach, także w filmie i telewizji. Najnowszą książką Romy Ligockiej jest Radość życia.
Wstęp wolny.

19.05.2018, godz. 20:00, Stary Browar Słodownia +3
Koncert ORI (Izrael)
Ori Alboher w swej twórczości podróżuje przez różne gatunki muzyczne, takie jak R&B, Soul, Pop,
Dream-Pop i Electro-Pop. Muzyka Oriego jest niezwykła i nie boi się odkrywać w nas najgłębszych i
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najbardziej realnych emocji. W 2012 roku, po rozpadzie jego zespołu „Folo”, ORI rozpoczął nową podróż
muzyczną i wydał swój debiutancki album „Unwind”, który otrzymał świetne recenzje na całym świecie.
Ostatni album Oriego to „1986”. Pierwszy singiel z albumu, „Black Book”, ukazał się w lutym 2017 roku i
został wykorzystany w amerykańskim programie telewizyjnym „Shooter”. ORI kompnuje swoją muzykę w
domowym studio, tworząc i produkując własne rytmy i dźwięki oraz towarzysząc sobie głosowymi
harmoniami i różnorodnymi samplami.
Bilety: 40 zł w sprzedaży na Bilety24.pl

20.05.2018, godz. 18:00, Kino Muza
Pokaz filmu „Hummus!” i spotkanie z reżyserem
Hummus – pyszne, pożywne super-jedzenie podbijające Amerykę – ma moc zbliżania muzułmanów,
chrześcijan oraz Żydów… na Bliskim Wschodzie, w Ameryce oraz na całym świecie. Hummus – to arabskie
słowo oznaczające cieciorkę (główny składnik hummusu) – wszyscy się do niego przyznają ale nie posiada
nikt. W „Hummusie!” poznajemy trzy główne postaci – ciężko pracującą muzułmankę, zawsze
uśmiechniętego Żyda i młodego chrześcijańskiego Araba w ciągłym poszukiwaniu znaczenia. Pomimo
historycznych i kulturowych różnic, wszystkich ich łączy… namiętna miłość do humusu! Jednak poza
konkurowaniem , ponad argumentami za tym, który humus jest najlepszy i nawet ponad religijnymi
i politycznymi różnicami, „Hummus!” pokazuje wzruszające osobiste historie kolorowych mężczyzn
i kobiet, którzy żyją swoim życiem kochają swój hummus. Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem
filmu, Orenem Rosenfeldem.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie Kina Muza 19 i 20 maja.

22.05.2018, godz. 18:30, Dom Tramwajarza
Wykład: Emigranci marcowi w Izraelu
Wykład „Emigranci marcowi w Izraelu: proces asymilacji i dzisiejsze formy wspólnotowe” poprowadzi
dr Kamila Dąbrowska, na co dzień związana z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autorka przez wiele
lat prowadziła badania i wywiady wśród emigrantów marcowych mieszkających w Izraelu. Podczas
spotkania opowie, kim byli ludzie, których zmuszono do wyjazdu z Polski w wyniku antysemickiej
kampanii marca 1968. Usłyszymy także dokąd wyjechali i jak potoczyły się losy grupy, która wybrała
Izrael jako swoją ojczyznę.
Wstęp wolny.

24.05.2018, godz. 20:00
Poetycki performance Ryszarda Krynickiego
Ryszard Krynicki to ceniony polski poeta, tłumacz oraz wydawca. Zaliczany jest do poetów Nowej Fali.
Wydarzenie w ramach Simchat Chajim Festival #2018 będzie nawiązaniem do spotkania z poetą sprzed
dziesięciu lat podczas Tzadik Festival, które odbyło się w przestrzeni dawnej poznańskiej synagogi.
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Obecnie stan budynku nie pozwala na organizację wydarzeń we wnętrzu, stąd idea, by wydarzenie
odbyło się obok synagogi. Ryszard Krynicki przedstawi wybrane wiersze oraz weźmie udział w dyskusji,
do której zaprosiliśmy m. in. prof. Piotra Śliwińskiego (UAM).
Wstęp wolny.

25.05.2018, godz. 18:30, Auditorium Maximum (Collegium Iuridicum Novum UAM)
Wykład prof. Deborah Lipstadt
Prof. Deborah Lipstadt to znana amerykańska pisarka i historyk. Jej proces z negacjonistą Davidem
Irvingiem był głośny na całym świecie. Jej historia została opowiedziana w filmie „Kłamstwo” z Rachel
Weisz w roli głównej. Prof. Lipstadt, która niezwykle rzadko odwiedza Polskę, opowie o procesie i swoich
doświadczeniach z nim związanych.
Wstęp wolny.

26.05.2018, godz. 20:00
Koncert: Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego
Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego powstała w trakcie pracy nad teatralną inscenizacją „Dybuka”
Szymona An-skiego w 1996 roku. Od tego czasu trwa fascynująca przygoda młodych ludzi (dzisiaj to już
kolejne pokolenie) z pogranicznych Sejn z muzyką klezmerską.
Podczas ich koncertów muzyka żydowska miesza się z klimatem bałkańskich orkiestr dętych i jazzową
improwizacją. Wielu twierdzi, że to właśnie członkowie Orkiestry w Sejnach – młodzi ludzie wychowani
na Pograniczu, nie tylko geograficznym: polsko-litewsko-białoruskim, ale przede wszystkim kulturowym:
katolicko-prawosławno-ewangelicko-cygańsko-żydowskim, mający próby w dawnej jesziwie a koncerty w
starej Synagodze - najbardziej godni są miana klezmerów.

Pozostałe wydarzenia:
- pokaz filmu Echa ze strychu, 17.05.2018, godz. 19:00, Dom Tramwajarza, wstęp wolny
- pokaz filmu Wytrwałość, 17.05.2018, godz. 19:40, Dom Tramwajarza, wstęp wolny
- pokaz filmu Zero motywacji, 23.05.2018, godz. 19:00, Dom Tramwajarza, wstęp wolny
- pokaz filmu Ruszanie pod górę, 24.05.2018, godz. 19:00, Dom Tramwajarza, wstęp wolny
- kolacja izraelska, gotuje i opowiada: Beata Mintzberg, 24.05.2018, godz. 20:00, Restauracja Start
- Winicjatywa: Izrael, 25.05.2018, godz. 19:00-24:00, Restauracja Start
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Festiwal kultury żydowskiej
Simchat Chajim Festival
17 - 27 maja 2018
Poznań, Jarocin, Krotoszyn
www.simchatchajim.pl
www.facebook.com/simchatchajim
biuro@simchatchajim.pl
Kontakt dla mediów:
Patryk Piotr Antoniak
dyrektor artystyczny Simchat Chajim Festival
telefon: 535 354 175
e-mail: media@simchatchajim.pl

Informacja o zaangażowaniu instytucji, organizacji i firm:
Organizator:
Stowarzyszenie Krotochwile
Współorganizator:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, Krotoszyński Ośrodek Kultury
Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stary Browar,
Estrada Poznańska, Kino Muza, Dom Tramwajarza, Teatr Polonia, Stowarzyszenie Żydowskie Cukunft,
Stowarzyszenie Jarocin XXI, Spichlerz Polskiego Rocka, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie
Motywy, Restauracja Start, Galeria Refektarz, Fordesk, Rock Browar Jarocin, Hotel Słoneczna Jarocin,
Jarocińskie Linie Autobusowe
Finansowanie:
Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Miasto Poznań,
Miasto i Gmina Jarocin,
Miasto i Gmina Krotoszyn
Darczyńcy:
Grupa Cedrob S.A.,
Bank Spółdzielczy w Krotoszynie,
Patronat honorowy: Ambasada Izraela w Polsce, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek
Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Pan Jacek Jaśkowiak, Burmistrz Jarocina Pan Adam Pawlicki,
Naczelny Rabin Polski Pan Michael Schudrich, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
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Patronat medialny: TVP Kultura, TVP 3 Poznań, WTK, Telewizja Proart, Gazeta Wyborcza Poznań, IKS,
Radio Poznań, radio CENTRUM 106.4, Radio Elka, Midrasz, Chidusz, Jewish.pl, epoznan.pl,
kulturapoznan.pl, wlkp24.info
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