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Портрет Міста



Шановні Пані й Панове,
Люблін – це місто культури й натхнення, в якому щороку 
відбуваються тисячі мистецьких подій. Визначені у Стратегії 
розвитку Любліна на 2013–2020 роки явища, що творять 
джерела натхнення нашого міста, окреслюють суттєві 
сфери життя Любліна та його мешканців. Це особливо 
важливо напредодні такого великого ювілею, яким є сімсота 
річниця надання Любліну магдебурзького права.

2017 рік, на який припадає Великий Ювілей Любліна, 
надає винятковий шанс зінтегрувати ідентичність міста 
й визначити дороговказ його розвитку для кількох наступних 
поколінь. Це дата символічного «нового заснування» 
міста, яка дозволить поєднати і внести в наступне століття 
розвитку Любліна нашу багатовікову спадщину і міжнародну 
позицію. Відзначення 700-річного ювілею міста і реалізовані 
з цієї нагоди ще з 2014 року проекти демонструють уявлення 
мешканців про Люблін як місто, що плекає європейську 
традицію й готове увійти в новий етап своєї історії.

Я переконаний, що це видання познайомить Вас 
із багатством культурних подій, які відбуваються 
в нашому місті. Вірю, що в рамках відзначень 
ювілею надання міського права мешканці Любліна 
в черговий раз проявлять свою дорогоцінну активність 
і спонтанно включаться у низові ініціативи. Без сумніву, 
кожен знайде для себе культурну пропозицію, яка 
відповідатиме його очікуванням і зацікавленням.

д-р Кшиштоф Жук 
Президент міста Люблін
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

СІЧеНЬ – ГРУДеНЬ

Битва за культуру / 
Битва за літературу
Щотижневий цикл відкритих для широ-
кої громадськості зустрічей, народжений 
з переконання автора його ідеї й пер-
шого куратора Кшиштофа Варґи в тому, 
що «тим, що загрожує нам найближчим 
часом, є не метеорит чи глобальне по-
тепління або нестача нафти, а смерть 
літератури і культури внаслідок заміни 
її звичайною розвагою». зустрічі при-
свячені питанням, що виникають із лі-
тературних прем’єр, актуальних явищ 
і феноменів, які ми спостерігаємо в куль-
турі. До розмов запрошуються як видатні 
письменники, так і особистості зі світу 
широко закроєної люблінської і загально-
польської культури, які намагаються наз-
вати й допомагають зрозуміти актуальні 
процеси. Усі зустрічі доступні онлайн на 
сайті video.teatrstary.eu.

Старий театр у Любліні
t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu
i www.teatrstary.eu

СІЧеНЬ – ГРУДеНЬ

зміст
Цикл «зміст» – це запрошення спіль-
но слухати і розмовляти про літерату-
ру. Гістьми зустрічей є люди сцени, які 
оповідають і представляють свій літе-
ратурний «зміст». Твори, які їм близь-
кі, які важливі для їхньої особистої та 
мистецької біографії. Про свої літера-
турні «змісти» розповідали, зокрема, 
Ірена Юн, Станіслава Целінська, Ян 
Пешек, Беата фудалєй, Наталія Сікора, 
Малґожата Гаєвська-Кшиштофік, 
Катажина ґронєц, Аґнєшка ґлінська, 
Дорота Сеґда, ґражина Шаполовська, 
Марцін Босак, Йоанна Щепковська, 
ева Скібінська, ева Констанція Булгак, 
Мая Коморовська, Дорота Ляндовська, 
Станіслав Брудний, Сандра Коженяк, 
Анна Сенюк. Автором ідеї й куратором 
проекту є Матеуш Новак. 

Районний будинок культури «Венґлін»
t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

Центр культури 
в Любліні
Центр культури – це відкрита установа, 
яка представляє цілий спектр мистецьких 
подій, не обмежуючись до вузько визна-
чених, незмінних сфер. Щоб промовити 
до якомога ширшої аудиторії й задоволь-
нити очікування мешканців Любліна, про-
грама Центру культури охоплює події, що 
належать і до так званого мейнстріму, 
і до незалежної/нішевої культури. Центр 
культури є організатором театральних, 
музичних та кінофестивалів, серед яких 
найважливішими є «Театральні конфрон-
тації», Міжнародні зустрічі театрів тан-
цю, «Maat фестиваль», «Люблін Джаз-
фестиваль», «Багатокультурний Люблін».

t +48 81 466 61 00
e sekretariat@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

ЛЮТИЙ

Died Moroz 
Convention
«Died Moroz Convention» − це авторський 
проект Роберта Кусьміровського і Рафала 
хвали, який полягає у зустрічі музикантів 
та їхньої аудиторії у морозному, зимовому 
пейзажі Любліна. Пробний випуск заходу, 
що має характер мистецького «зльоту», 
відбувся 22 січня 2010 року в Концертній 
мушлі Саксонського саду. «Died Moroz 
Convention» − це безпрецедентна подія, 
створена за формулою, яка досі не зу-
стрічалася. з одного боку, це своєрідна 
перевірка на витривалість як для артис-
тів, так і для нових технологій, а з іншого 
– повернення вже дещо призабутих ідей 
гостинності, відкритості та символічної 
зустрічі «людини з людиною». Музичний 
спектр натомість доволі широкий: від 
традиційного, архаїчного звучання по 
модерну альтернативну музику.

Роберт Кусьміровський, Рафал хвала
t +48 600 422 113
e r.chwała@gmail.com

ЛЮТИЙ – БеРезеНЬ

Студентські 
кіноконфронтації
«Студентські кіноконфронтації» − це 
щорічний огляд найцікавіших досяг-
нень світового кіно, який відбувається 
у глядацькому залі Академічного цен-
тру культури Університету Марії Кюрі-
Склодовської «хатка Жака». Ідея заходу 
полягає у представленні фільмів, які були 
нагороджені на найважливіших фести-
валях світу, здобули «золотий глобус», 
«золоту пальмову гілку» Каннського 
фестивалю чи «Оскара». Усі фільми 
«Конфронтацій» уперше демонструють-
ся в Любліні, а більшість із них − також 
уперше в Польщі. фестиваль, який при-
ваблює численних любителів кіномисте-
цтва, міцно вписався в пейзаж найважли-
віших культурних подій Любліна. Творцем 
і автором програми Студентських кіно-
конфронтацій від самого початку зали-
шається одна людина, невтомний діяч 
кінематографічної культури в Любліні – 
Пйотр Котовський.

Академічний центр культури УМКС 
«хатка Жака»
t + 48 81 533 32 01 wew. 115 
e cineeuropa@umcs.lublin.pl 
i www.ack.lublin.pl

ЛЮТИЙ – БеРезеНЬ

Міжнародний 
фестиваль братів 
Венявських
Брати Генрик і Юзеф Венявські – це 
видатні постаті не лише польської, але 
й світової класичної музики. Про вико-
навську й композиторську майстерність 
Генрика Венявського нагадувати не тре-
ба. Однак постать його молодшого брата, 
Юзефа, здається, дещо припорошена 
пилом часу. А отже, Міжнародний фес-
тиваль братів Венявських є своєрідним 
спомином, даниною цим двом видатним 
музикантам – пеаном на їхню честь, а та-
кож нагодою для того, щоб познайоми-
тися з творчістю як братів Венявських, 
так і інших визначних композиторів та 
виконавців світового класу.

філармонія ім. Генрика Венявського 
в Любліні 
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

Центральний ігровий майданчик
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Районний будинок 
культури «Венґлін»
Муніципальна культурна установа, ство-
рена у результаті співпраці мешканців 
району Північний Венґлін та міських 
властей. РБК «Венґлін» створює при-
вабливу пропозицію в галузі мистецької 
освіти, презентує досягнення творців, 
просуває таланти, будує програму твор-
чого проведення вільного часу – усе це 
у відповідь на потреби місцевого середо-
вища і у співпраці з місцевою громадою 
при творенні культурної програми, в ат-
мосфері взаємного пізнання і розуміння. 
Культурна програма будинку включає 
діяльність кількох десятків майстерень 
та кільканадцять тематичних циклів, та-
ких як «Периферії», «зміст», чи «Кіоск із 
мистецтвом». Освітня діяльність отримує 
своє продовження у презентаціях того, 
що є найцікавішим у сучасній культу-
рі. Реалізація всіх заходів відбувається 
під знаком ідеї культури як явища, що 
інтегрує людей, і сфери індивідуаль-
них, свідомих виборів. У 2016 році РБК 
«Венґлін» відзначає 5-річчя своєї діяль-
ності. Установі доручено місію утворення 
нового місця на культурній карті Любліна, 
також створеного з ініціативи мешканців. 
Від жовтня 2015 року діяльність розпочав 
Районний будинок культури «Південні 
Чуби». РБК «Венґлін» є також одним із 
операторів «Районів культури» – міської 
програми, яка має на меті підвищення 
культурного потенціалу двадцяти семи 
районів Любліна.

t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

БеРезеНЬ – КВІТеНЬ

Люблінський 
фестиваль 
авторської 
пісні і співаної 
поезії ім. Яцека 
Качмарського 
«Сентиментальні 
метаморфози»
«Сентиментальні метаморфози» – це 
огляд авторської пісні і співаної поезії, 
присвячений пам’яті великого барда 
польської естради – Яцека Качмарського. 
фестиваль має на меті популяризацію 
співаної поезії, а також просування ок-
ремих виконавців. «Сентиментальні 
метаморфози» від початку до кінця ор-
ганізовані учнями iX загальноосвітнього 
ліцею ім. Миколая Коперніка в Любліні та 
Асоціацією випускників iX зЛ у Любліні 
у співпраці з Мистецьким факультетом 
Університету Марії Кюрі-Склодовської 
та Академічним центром культури УМКС 
«хатка Жака».  

iX загальноосвітній ліцей 
ім. Миколая Коперніка в Любліні
Асоціація випускників «Копернік» 
t +48 696 816 482
e festiwalmetamorfozy@gmail.com
i www.metamorfozysentymentalne.pl

БеРезеНЬ – КВІТеНЬ

фестиваль 
«tempus paschale» 
У рамках фестивалю з 1997 року прoхо-
дять концерти давньої музики в історич-
них інтер’єрах Любліна за участю солістів 
і ансамблів із Польщі та з інших країн. 
Програма фестивалю шляхом презента-
ції шедеврів старовинної музики, а також 
єврейської та російської музики, підкрес-
лює європейський характер культурної 
спадщини Любліна. Організатори, яким 
близький духовний вимір культури, про-
водять фестиваль у пасхальний період, 
презентуючи видатні твори релігійної 
музики. завдяки фестивалю «tempus 
paschale» музиканти з люблінського се-
редовища мають нагоду співпрацювати 
з найкращими з найкращих польських 
інструменталістів і співаків, підтверджу-
ючи, таким чином, високий рівень влас-
ної майстерності. У програмі фестивалю 
локальний і польський характер постійно 
переплітається з європейськими контек-
стами. Концерти супроводжуються ви-
ставками живопису.

Асоціація «pro Musica antiqua»
t +48 81 743 26 30
i www.tempus-paschale.pl

ЛЮТИЙ – ГРУДеНЬ

Гармонії 
Старого Міста
«Гармонії...» представляють музичну 
творчість у багатому контексті польської 
та світової культури, популяризують 
традицію і сьогодення, широкий спектр 
жанрів і форм, виконавських технік і прак-
тик. Вони нагадують про багатовікову 
традицію Любліна – місця народження 
геніального скрипаля, композитора і пе-
дагога Генрика Венявського, міста на сти-
ку Сходу й заходу, де упродовж століть 
схрещувалися музичні течії й мистецькі 
тенденції. Музичну сцену концертів ста-
новлять надзвичайні інтер’єри каплиці 
Святої Трійці в Люблінському замку, до-
мініканської базиліки, люблінської архі-
катедри, Коронного трибуналу і кам’я-
ниці Венявських на Ринку. Концерти 
адресовані різним віковим групам, 
мешканцям міста – центру й околиць, 
усім, кому близька ідея діалогу через 
мистецтво, туристам з Польщі і з-за 
кордону. «Гармонії...» просувають та-
лановитих митців молодого покоління 
– лауреатів багатьох престижних музич-
них конкурсів у Польщі й за кордоном. 
Вони підкреслюють багатство культурної 
різнорідності Любліна.

Музичне товариство 
ім. Генрика Венявського в Любліні
t +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

Райони культури: ЛюбARTовська

Райони культури: 4 смаки
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Районний 
будинок культури 
«Броновіце»
Культурна програма РБК «Броновіце» 
адресована людям різного віку, від най-
молодших (група 0–3) до найстарших 
(проект «Сеньйор»). Тут відбувають-
ся концерти відомих виконавців, але 
також учнів музичних шкіл, які лише 
розпочинають свій шлях у мистецтві. 
Танцювальні ансамблі досягають успі-
ху в конкурсах – почавши від конкурсів 
регіонального масштабу й закінчуючи 
міжнародними. Галерея «Краньцова» 
і галерея «В Пасажі» дають можливість 
познайомитися з художниками, які вже 
прославилися навіть за кордоном, а ху-
дожні заняття і «Мала галерея» дають 
можливісь поруч із Великими розвинути 
свої здібності також дітям. Не бракує 
також рукоділля, кравецьких кав’ярень, 
плетіння з лози, а також цілком профе-
сійної й сучасної медіа-лабораторії. РБК 
«Броновіце» та дві його філії займають 
загалом понад 1250 м² площі, що вико-
ристовується для культурної діяльності.

t +48 81 744 16 38
e sekretariat@ddkbronowice.pl
i www.ddkbronowice.pl

БеРезеНЬ – КВІТеНЬ

Великопісні співи
Час Великого Посту – це особливий 
період для всіх християн. До спільної 
рефлексії в цей час запрошують фундація 
«restaurare basilicam» та Домініканський 
монастир у Любліні. «Великопісні співи» 
– це цикл концертів, поєднаних із ко-
роткими роздумами, що виголошуються 
домініканцями. Концерти відбуваються 
у кожну неділю Великого Посту в доміні-
канській базиліці св. Станіслава, єписко-
па і мученика, у люблінському Старому 
місті. Концерти прикрашають своїми 
виступами ансамблі, хори та солісти 
з усієї Польщі.

фундація «restaurare basilicam» 
Домініканський монастир у Любліні 
t +48 81 532 89 80
e fundacjarb@dominikanie.pl
i www.lublin.dominikanie.pl

БеРезеНЬ – ГРУДеНЬ

Люблін Блюз-Сешн
«Люблін Блюз-Сешн» – це цілорічний 
музичний проект навчально-мистецького 
характеру, в рамках якого від 2011 року 
відбуваються концерти і музичні май-
стер-класи. Метою проекту є культурна 
і мистецька освіта та пропагування ініці-
атив, явищ і заходів, пов’язаних із блю-
зом. Організатором цих подій є фундація 
«Територія мистецької діяльності» 
(oDa) з Любліна. У минулі роки в рам-
ках «Люблін Блюз-Сешн» майстер-кла-
си та лекції проводили: Каро ґлязер, 
Артур Лесіцький, Соня Ляховольська, 
Бартек Ленчицький, Яцек Яґусь, Ромек 
Пуховський. Організовувалися також 
численні концерти і джем-сешни, зо-
крема: «Блюзові садочки»; концерт із 
нагоди Дня блюзу; святковий концерт 
«Рок-облаточки». 

фундація «Територія мистецької 
діяльності» (oDa)
t +48 607 508 730
e fundacjaoda@gmail.com 
i www.scenabluesowa.lublin.pl

КВІТеНЬ

Міжнародний 
огляд театрів 
неповносправних 
осіб «зустрічі 
артистів 
невторованого 
шляху»
«зустрічі артистів невторованого шляху» 
− це театральний огляд, під час якого 
свою майстерність демонструють театри 
неповносправних осіб із Польщі та з-за 
кордону. Під час перерв між спектаклями 
неповносправні актори, глядачі, волонте-
ри та організатори разом співають пісень, 
що перегукуються з тематикою циклу 
«Невторованого шляху» на даний рік.

фундація невторованого шляху
Міхал Становський
t +48 603 306 687
e nieprzetartyszlak@gmail.com
i www.nieprzetartyszlak.eu

загальнопольський фестиваль артистичної пісні «Сходження»

фестиваль мистецтва в публічному просторі «Відкрите місто»
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Майстерня культури 
в Любліні
Муніципальна установа культури, назва 
якої визначає цілі, що вона перед со-
бою ставить. Свою програму Майстерня 
культури будує через практику «активної 
культури», створюючи пропозицію для 
індивідуальних адресатів, які прагнуть 
брати активну участь у культурному жит-
ті й водночас поглиблювати свої знан-
ня. Від 2013 року Майстерня є одним 
із операторів адресованої мешканцям 
Любліна програми «Райони культури», 
яка має на меті їхню активізацію і вклю-
чення в культурну діяльність у районах 
міста. Майстерня культури співпрацює 
з багатьма польськими й закордонними 
культурними установами та організаці-
ями з особливим наголосом на Східну 
Європу. Крім того, у центрі зацікавлень 
установи перебуває також використання 
новітніх технологій у сфері культурної 
освіти та популяризації культурної спад-
щини. Майстерня культури організовує 
численні заходи та фестивалі, які вже на 
постійно вписалися у люблінське куль-
турне життя. Найважливіші з них – це 
Ніч культури, Ягеллонський ярмарок, 
Карнавал штукарів та art’n’Music фести-
валь «Схід культури – Інші звуки».

t +48 81 533 08 18
e sekretariat@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl

КВІТеНЬ

Люблін 
Джаз-фестиваль
«Люблін Джаз-фестиваль» − це мистець-
ка подія, яка представляє множинність 
форм сучасної джазової музики. Від пер-
шого випуску організатори запрошують 
артистів, які репрезентують різноманітні 
музичні течії та стилі, а також роблять 
усе, аби створити простір для широко 
закроєної освіти й інтеграції джазового 
середовища. На фестивалі виступали, 
зокрема, Томаш Станько, Джон Скофілд, 
«the ex», Кен Вандермарк, Дейв Даґлас, 
Гамід Дрейк, «Jazzanova», Квартет Раві 
Колтрейна, Сатоко фудзі Оркестра, 
Джимі Тенор & Кабу Кабу, Ману Каче, 
«Chicago underground Duo».

Центр культури в Любліні
t + 48 81 466 61 09
e impresariat@ck.lublin.pl
i www.lublinjazz.pl

КВІТеНЬ

загальнопольський 
фестиваль 
артистичної пісні 
«Сходження»
загальнопольський фестиваль артис-
тичної пісні «Сходження» – це конкурс, 
у якому можуть узяти участь солісти, що 
розпочинають свою кар’єру, аматори або 
професіонали з усієї Польщі. Ідея огля-
ду полягає у популяризації небанальної 
музики і пошуці нових талантів. за тра-
дицією, зірками фестивалю є вокалісти 
відомих гуртів зі своїми сольними про-
ектами. До цього часу на Гала-концерті, 
що завершує фестиваль, виступили: 
Губерт «Спєнти» Добачевський – вока-
ліст гурту «Лао Че», Пйотр Роґуцький із 
гурту «КОМА» та Катажина Носовська. 
Організатори пропонують свіжий погляд 
на пісню, в якій мудре слово поєднується 
з якісним звуком, а «мейнстрім» знахо-
дить спільну мову з «оффом». Саме тому 
окрасою «Сходжень» є виступи музикан-
тів із цікавою лірично-музичною базою, 
доповненою яскравою індивідуальністю 
чи комунікатом, котрі приваблюють і, без 
сумніву, заслуговують на те, щоб їх нази-
вали «митцями».

фундація випускників УМКС
Університетське Радіо «Центрум»
t +48 662 941 946
e biuro@wschodyfestiwal.pl
i www.wschodyfestiwal.pl

КВІТеНЬ – ЛИСТОПАД

Шульцівські 
дні в Любліні 
«Бруно4ever»
«Бруно4ever» − це гасло, під яким уже 
майже десяток років у Любліні відбува-
ються події, присвячені Бруно Шульцу 
та шульцівським інспіраціям у культурі 
й мистецтві. Це міжнародні зустрічі мит-
ців, науковців і поціновувачів, виставки, 
спектаклі, дискусії, презентації книжок, 
концерти. Квітнево-липнева частина від-
силає до дня народження письменника, 
а листопадова вшановує роковини його 
смерті. Учасники мають можливість по-
їхати до Дрогобича, аби взяти участь 
у художньому фестивалі «Друга осінь», 
підготованому українською стороною 
(концерти, виставки, спектаклі), та в еку-
менічній молитві на місці загибелі автора 
«Цинамонових крамниць». 

Асоціація «фестиваль Бруно Шульца»
e grzeczuk@wp.pl
i www.brunoschulzfestival.org

«Люблін Джаз-фестиваль»
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Осередок 
«Брама Гродська 
– Театр nn»
Муніципальна установа культури. У ре-
алізованих програмах відсилає до сим-
волічного й історичного значення місця 
свого розташування, Гродської брами, 
званої також Єврейською брамою: пе-
реходу між містом християнським та 
юдейським, місця зустрічі різних культур, 
традицій та релігій. Спочатку діяльність 
осередку була спрямована на реалізацію 
авторських спектаклів. з плином часу 
його творці почали відкриватися на інші, 
позатеатральні заходи суспільного та 
освітнього характеру, які виходять далеко 
поза сферу мистецтва. До найважливі-
ших досягнень Театру «nn» належить, 
зокрема, проект «Мовлена історія», ме-
тою якого є запис оповідей мешканців 
Любліна про події, пов’язані з містом та 
історією Польщі. Осередок є також голов-
ним організатором Люблінських літера-
турних зустрічей «Місто поезії» – циклу 
культурних подій, основною метою яких 
є популяризація поезії. 

t +48 81 532 58 67
e teatrnn@tnn.lublin.pl
i www.teatrnn.pl

ТРАВеНЬ

фестиваль традиції 
і музичного 
авангарду «Коди»
фестиваль традиції і музичного авангар-
ду «Коди» постав для того, щоб поєд-
нувати і схрещувати традиції архаїчної 
музики із сучасними музичними пошу-
ками. Сучасні композитори й музиканти, 
які імпровізують і у формі, і в засобах 
вираження, неодноразово зверталися до 
архаїчних звукових форм. Співставлення 
традиційної і сучасної естетики творить 
нову якість, коли магічна функція арха-
їчної музики зустрічається з естетичною 
функцією модерної музики. На фестивалі 
зустрічаються видатні музиканти, компо-
зитори сучасної музики, представники 
авангардного джазу, а також музиканти 
і творці традиційного спрямування, які 
реконструюють архаїчні музичні традиції. 
На «Кодах» виступали, зокрема, Лорі 
Андерсон, Білл Ласвелл, Джон зорн, 
філіп ґлас, Арво Пярт, Мередіт Манк, 
Маргарет Ленґ Тан, евелін ґленні, Іва 
Біттова, Терстон Мур, «Кронос-квартет», 
«bang on a Can», «Cocorosie», Девід 
Ленґ.

Осередок міжкультурних творчих 
ініціатив «Роздоріжжя»
t + 48 81 466 61 68
e info@kody-festiwal.pl
i www.kody-festiwal.pl

ТРАВеНЬ

Студентський 
загальнопольський 
театральний 
фестиваль 
«Контестації»
Студентський загальнопольський теа-
тральний фестиваль «Контестації» від 
2005 року організовують студенти, що 
гуртуються при Академічному центрі 
культури «хатка Жака». Він об’єднує 
театри, що діють у польських універ-
ситетських середовищах, і відсилає до 
традиції люблінської театральної альтер-
нативи. Ця подія ніколи не мала форми 
конкурсу – це радше зустрічі, які мають 
на меті зацікавити театром ширшу ака-
демічну спільноту й не тільки. Провідною 
ідеєю фестивалю є піддавання сумніву 
навколишньої дійсності в її найрізнома-
нітніших проявах. Водночас його назва 
становить своєрідну програмну ідею: 
«Контестації», а отже, критичний погляд 
на дійсність, яка оточує митців, спротив, 
а навіть бунт проти загальноприйнятих 
норм і цінностей, представлення теа-
тру як засобу, що може найбільш повно 
виразити цей бунт. Театральний фести-
валь «Контестації» адресований людям 
незалежним, які шукають власний шлях 
і мають критичне ставлення до загально-
визнаних цінностей. фестиваль здобув 
собі вірну публіку і з року на рік стає де-
далі більш важливою подією. Він створює 
досконалу площину для дискусії про зна-
чення альтернативного театру, важливим 
центром якого від 1970-х років є Люблін. 

Академічний центр культури УМКС 
«хатка Жака»
фундація «Борувек 27» 
t +48 506 536 747 
e  kontestacje@gmail.com
i www.kontestacje.ack.lublin.pl

Студентський загальнопольський театральний фестиваль «Контестації»
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ТРАВеНЬ – ЧеРВеНЬ

фестиваль 
Люблінських 
літературних 
зустрічей «Місто 
поезії»
фестиваль Люблінських літературних 
зустрічей «Місто поезії» відбувається 
з 2008 року. Він став платформою для 
розмов про поезію, зустрічей із поетами, 
але також різноманітних суспільно-мис-
тецьких заходів, які популяризують по-
езію. фестиваль проходить у багатьох 
місцях: в університетах, школах, бібі-
лотеках, будинках культури, будинках 
соціальної допомоги, терапевтичних 
світлицях, храмах, кав’ярнях, у відкри-
тому просторі міста, на подвір’ях, але 
також в інтернеті. характерною рисою 
фестивалю є його соціалізація – його 
програма включає десятки зустрічей із 
поетами і поезією в приватних помеш-
каннях (програма «Квартири поезії») 
а також ініціативи, реалізовані мешкан-
цями у громадскому просторі міста (захід 
«Території поезії»). елементом фести-
валю є премія «Камінь», яка вручається 
видатним поетам: її лауреатами стали 
Ришард Криніцький, Юлія Гартвіґ, Томаш 
Ружицький, Пйотр Мативєцький, Анджей 
Сосновський, Марцін Свєтліцький, 
Яцек Подсядло.

Осередок «Брама Гродська 
– Театр nn»
t +48 81 534 52 33 
e miastopoezji@tnn.pl
i www.miastopoezji.pl 

ТРАВеНЬ

Багатокультурний 
Люблін
фестиваль культурної різноманітності 
сучасного Любліна. «Багатокультурний 
Люблін» популяризує толерантність 
і міжкультурний діалог шляхом заходів 
освітнього й культуротворчого харак-
теру високої мистецької якості. згідно 
з задумом організаторів, презентації 
повинні покращувати якість суспільних 
зв’язків і руйнувати існуючі стереотипи. 
фестиваль дає можливість зустрітися 
різним культурам і звичаям та віроспо-
відним традиціям, що присутні в Любліні. 
Показуючи їхню живучість і внесок у сьо-
годнішнє культурне життя міста, органі-
затори хочуть підкреслити вартість і зна-
чення цієї різнорідності, яка дозволяє 
назвати Люблін багатокультурним містом. 
Співорганізаторами фестивалю є люблін-
ські організації й установи, що представ-
ляють різні культури й віросповідання.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 51 
e edukacja@ck.lublin.pl
i www.wielokulturowylublin.pl

ТРАВеНЬ

форум Вітольда 
Лютославського 
«Міст»
форум Вітольда Лютославського «Міст» 
– це ініційований проф. ґабріелею Кляузе 
і Аґнешкою Крайнер фестиваль сучас-
ної музики. Він організовується щороку 
Люблінською філармонією у співпраці 
з Університетом Марії Кюрі-Склодовської, 
загальноосвітньою музичною школою i–ii 
ст. ім. К. Ліпінського та Музичною школою 
i–ii ст. ім. Т. Шеліґовського в Любліні. Під 
час форуму можна почути твори Маестро 
Лютославського та сучасних композито-
рів у виконанні як відомих митців, так 
і музикантів молодого покоління.

філармонія ім. Генрика Венявського 
в Любліні
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

фестиваль Люблінських літературних зустрічей «Місто поезії»
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ЧеРВеНЬ

Презентації музично-
театральних форм 
«звуки слів»
Презентації музично-театральних форм 
«звуки слів» – це фестиваль, під час яко-
го люблінська публіка має нагоду побачи-
ти найцікавіші музично-тетральні вистави 
та послухати сольні концерти співаної 
поезії. В його рамках презентуються сце-
нічні шедеври, які поєднують особливий 
зміст із музикою. Програма фестивалю 
складається з двох провідних частин: 
основної програми «В чотирьох стінах», 
що представляє професійних співаків, 
та «Відкритої сцени», що гуртує молодих 
вокалістів, котрі чудово проявили себе 
як виконавці авторської пісні, акторської 
пісні, співаної поезії. Багату програму 
фестивалю доповнюють «зустрічі», під 
час яких зібрана публіка може вільно по-
спілкуватися з композиторами, виконав-
цями співаної поезії та особистостями зі 
світу театру пісні. Додатковою перевагою 
фестивалю є тематично пов’язані з його 
форматом супутні події, такі як виставки 
та кіносеанси. 

Люблінський мистецький салон
Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 08
e irenabeata.m@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

ЧеРВеНЬ – ЛИПеНЬ

фестиваль 
мистецтва 
в публічному 
просторі 
«Відкрите місто»
Люблінський фестиваль «Відкрите місто» 
− це одна з найважливіших презентацій 
сучасного мистецтва у Польщі й най-
більша виставка такого типу на сході 
країни. фестиваль спирається на ідею 
звільнення твору мистецтва від стериль-
ного й позбавленого контексту музейного 
простору і перенесення його у мінливе 
міське оточення. Упродовж місяця мит-
ці пропонують свої роботи для оцінки 
й рефлексії мешканців міста і туристів. 
Мистецтво, таким чином, наражене як 
на леткі емоції глядачів, так і на змін-
ні погодні умови. Вписане в історичний 
контекст і сучасні проблеми міського про-
стору, воно стає для них коментарем, 
а водночас черговим розділом історії 
міста. Додатковою цінністю фестивалю 
є повна документація мистецьких втілень 
у формі каталогу актуального мистецтва, 
а такoж праці, які залишаються в місько-
му просторі після закінчення фестивалю.

Осередок міжкультурних 
творчих ініціатив «Роздоріжжя»
t +48 81 466 61 67
e info@opencity.pl
i www.opencity.pl

ЧеРВеНЬ

Ніч культури
Чи можна уявити, що забута люблінська 
вуличка на одну ніч перетворюється 
в найромантичніший закуток у Європі, 
порівнюваний із Барселоною, Венецією 
чи Парижем? А може, концерти повинні 
відбуватися зовсім не на сценах, а на 
стінах старовинних кам’яниць, де му-
зиканти грають, підвішені на альпініст-
ських шнурах? Навіщо ходити в кіно, 
якщо можна подивитися фільми під зо-
ряним небом? Ніч культури – це фес-
тиваль, який постійно дивує. Під час 
цієї ночі відбуваються незвичайні речі. 
Мистецтво оживлює невідомі або забуті 
місця. Брами стають світляними інста-
ляціями, площі й сквери – театральними 
сценами, а вулички Старого міста можуть 
здивувати навіть постійних бувальців. 
Гостинно запрошують відкриті допізна 
двері галерей, театрів і музеїв. Ніч куль-
тури надихає на відкривання Любліна 
по-новому або вперше. Учасники мають 
непростий вибір, адже відбувається кіль-
ка сотень подій, а час обмежений. Це ж 
лише одна ніч.

Майстерня культури в Любліні
t +48 81 533 08 18
e info@nockultury.pl
i www.nockultury.pl

Ніч культури
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Осередок 
міжкультурних 
творчих ініціатив 
«Роздоріжжя»
Міська установа культури, що діє 
в Любліні від жовтня 2008 року. Вона 
виросла з фундації «Музика кресів», яка 
існувала від початку 1990-х років, і в ар-
хаїчній народній музиці шукає джерель-
ного переживання традиції. Пристрасть 
до дослідження джерел нашої культу-
ри осередок намагається поєднувати 
і співставляти з утопіями авангарду хх 
сторіччя – щоб визволяти енергію, яку 
дає схрещення традиції з найновішим 
мистецтвом, викрешувати творчі іскри 
зіштовхуванням голосів минулого з ра-
фінованістю сучасного мистецтва. До 
періодичних культурних подій, які ор-
ганізовує Осередок «Роздоріжжя», на-
лежать фестиваль традиції і музичного 
авангарду «Коди», фестиваль мистецтва 
в публічному просторі «Відкрите місто» 
та Міжнародний фестиваль «Найстарші 
пісні Європи».

t +48 81 466 61 67
e rozdroza@rozdroza.com
i www.rozdroza.com

ЧеРВеНЬ – ЖОВТеНЬ

Міжнародний 
органний фестиваль 
«Люблін – Чуби»
Ідея міжнародних фестивалів народи-
лася восени 1995 року, коли Єжи Кулька 
і католицький священик Ришард Юрак 
побували в Мюнхені, а місто отримало 
надзвичайно цінний і унікальний інстру-
мент, на якому можна зіграти всю орган-
ну літературу, починаючи від Ренесансу 
і закінчуючи сучасністю, від італійських 
і німецьких майстрів по французьких ком-
позиторів. завдяки тому, що настоятель 
парафії Святої Родини прийняв виклик, 
а фестивалем заопікувався досвідчений 
музичний менеджер Роберт ґрудзєнь, 
у ці літні дні в костелі Святої Родини в лю-
блінському мікрорайоні Чуби під паль-
цями найвидатніших польських і зару-
біжних віртуозів звучить чудова органна 
музика. У фестивалі беруть участь також 
співаки, інструменталісти, камерні ан-
самблі, оркестри та хори. До цього часу 
в фестивалі, поруч із чільними польськи-
ми та зарубіжними концертними орга-
ністами виступили, зокрема: Малґожата 
Валєвська, Боґуслав Морка, Станіслав 
Сойка, збіґнєв Прайснер, Єжи зєльнік, 
Марек Тожевський, Єжи Максімюк, 
Тереса Жиліс-ґара, Вєслав Охман, 
Константи Анджей Кулька, «Познанські 
солов’ї», Академічний симфонічний ор-
кестр Львівської філармонії, Кшиштоф 
Пендерецький, Стефан Стуліґрош, Анна 
Сєнюк, ґражина Барщевська.

Парафія Святої Родини в Любліні
t  +48 601 306 483
e  robert@grudzien.pl
i www.par.sw-rodziny.lublin.pl

ЧеРВеНЬ – СеРПеНЬ

Міст культури
Міст культури – це інтердисциплінарний 
проект, що вводить мистецько-організа-
ційну діяльність освітнього характеру 
в простір, який досі не використовувався 
для культурних заходів. Місцем подій 
є старовинний міст ім. інженера Маріана 
Лютославського на річці Бистшиці. Міст, 
окрім свого символічного виміру – об’єд-
нання різних середовищ, також сполу-
чує чотири різні райони, яким адресо-
вана програма: Середмістя, Броновіце, 
Косьмінек і за Цукровнею. Саме до 
мешканців цих мікрорайонів скерована 
програма Мосту культури, що готується 
у співпраці з місцевою громадськістю та 
радами мікрорайонів – своєрідне «міс-
цеве свято». Цей історичний міст на три 
літні місяці стає місцем майстер-кла-
сів, концертів, виставок, кіносеансів та 
вже культових танцювальних вечорів. 
Вакаційна програма подій на Мості куль-
тури призвела до культурної активізації 
й оживлення цієї частини міста, а міст 
став популярним місцем зустрічей та ін-
теграції мешканців Любліна.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 22
e szymon.pietrasiewicz@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

Презентації музично-театральних форм «звуки слів»
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Старий театр 
у Любліні
Установа міститься в одній із найстарших 
театральних споруд у Польщі. Репертуар 
театру складається з гостьових подій: 
спектаклів, концертів, кіносеансів, диску-
сій про культуру й дитячих вистав, а також 
театральних вистав і концертів, постав-
лених спеціально для цієї сцени. Майже 
щовечора відкритий для глядачів, Театр 
є живим місцем, яке пульсує культурою. 
Крім того, він відкритий для відвідувачів 
як архітектурна пам’ятка. Щороку на сце-
ні Старого театру відбувається біля 300 
подій, у тому числі заходи з циклів зустрі-
чей «Битва за культуру», «Битва за літе-
ратуру», та «Прем’єра Старого театру». 
До цього часу на сцені Театру виступали, 
зокрема, Данута Шафлярська, Кристина 
Янда, Януш ґайос, Роберт Венцкевич, Ян 
Пешек, Єжи Штур, Станіслава Целінська, 
Меріен фейтфул, Луз Касаль, Річард 
Бона, Ірена Сантор, Войцех Ваґлевський 
і Томаш Станько.

t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu
i www.teatrstary.eu

ЛИПеНЬ

art’n’Music 
фестиваль «Схід 
культури – Інші 
звуки»
art’n’Music фестиваль «Схід культури 
– Інші звуки» – це фестиваль, який дає 
можливість познайомитися з найціка-
вішими музичними явищами на стику 
жанрів, традицій і культурних впливів. 
Це один із найбільш натхненних і нова-
торських музичних заходів у Польщі, який 
дозволяє почути в серці Любліна зірок 
світового масштабу та музичні відкриття. 
До цього часу на сценах «Інших звуків» 
виступали, зокрема, такі гурти й вико-
навці, як «einstürzende neubauten», 
«goldfrapp», Тоні Аллен, «asian Dub 
foundation», «Ят-ха», «the tiger lilies». 
Незмінно надихає також уміщена в на-
зві фестивалю ідея «Сходу культури», 
яка приводить до Любліна найцікавіших 
митців з таких країн, як Україна, Грузія чи 
Вірменія. фестиваль супроводжує цикл 
дискусій, а також майстер-класи, вистав-
ки, кіносеанси та спеціальна програма 
«Малі інші звуки», адресована дітям.

Майстерня культури в Любліні
t +48 81 533 08 18
e innebrzmienia@warsztatykultury.pl
i www.innebrzmienia.eu

ЛИПеНЬ

фестиваль 
невеликих театрів
Автором ідеї та комісаром фестивалю не-
великих театрів є Генрик Ковальчик, тво-
рець альтернативного театру «Сцена 6», 
а сьогодні − інструктор у Воєводському 
осередку культури. фестиваль має на 
меті ініціювання нової діяльності у межах 
сценічного мистецтва, особливо у сере-
довищах, які зазвичай не мають можли-
вості зустрітися з театром такого типу, 
вдосконалення культурних компетенцій 
суспільства у сфері знань про театр та 
творення умов для розвитку творчої ак-
тивності. загальнопольський фестиваль 
монодрам має конкурсний характер. Під 
час фестивалю присуджуються премії 
в категоріях професійних та непрофе-
сійних акторів. Конкурсні презентації 
завжди супроводжуються виставами 
монодрамістів-професіоналів.

Воєводський осередок культури
t +48 81 532 42 08 wew. 19
e ftn.lublin@gmail.com
i www.wok.lublin.pl

art’n’Music фестиваль «Схід культури – Інші звуки»
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ЛИПеНЬ

Карнавал штукарів
«Карнавал штукарів» − це час великих 
видовищ на межі театру і нового цирку 
в міському просторі. До міста з’їжджають-
ся артисти і майстри в галузі циркового 
мистецтва з багатьох країн Європи, котрі, 
окрім магічних спектаклів і видовищ, від 
яких аж дух запирає, проводять цикл 
майстер-класів для професіоналів та 
адептів, що роблять перші кроки в цьому 
мистецтві. У рамках заходу відбувається 
«urban highline festival», тобто змагання 
з ходіння по линві. Назва події відсилає 
до постаті Штукаря з Любліна – героя 
роману нобелівського лауреата Ісаака 
Башевіса зінґера. «Карнавал штукарів» 
є найбільшим і найважливішим фестива-
лем мистецтва нового цирку в цій частині 
Європи. У 2017 р. Люблін удруге стане 
господарем Європейського жонглер-
ського конвенту – найбільшого заходу 
такого роду в світі. Ця престижна подія, 
яка зосереджує середовища ентузіастів 
мистецтва нового цирку з усієї Європи, 
прикрасить відзначення 700-річчя надан-
ня Любліну міського права.

Майстерня культури в Любліні
t +48 81 533 08 18
e carnaval@warsztatykultury.pl
i www.sztukmistrze.eu

ЛИПеНЬ – ВеРеСеНЬ

Центральний 
ігровий майданчик
Це інтердисциплінарний проект, який 
завдяки залученню різних міських се-
редовищ творить інтерактивний простір 
для різноманітних заходів у сфері мис-
тецтва, соціально-культурної анімації, 
освіти та спорту. Вони мають служити 
інтеграції та пропагуванню і розвитку кре-
ативного, продуктивного, активного про-
ведення часу, поєднаного з культурною 
і мистецькою освітою. Територія проекту 
охоплює ділянку біля Центру культури 
в Любліні, площу ім. Леха Качинського із 
прилеглими до неї ігровими майданчика-
ми, а також оригінально облаштований 
внутрішній двір Центру культури. Кожен 
може включитися в організовані тут ані-
маційні заходи, покази, майстер-класи, 
демонстрації, концерти, заходи для ді-
тей, молоді, дорослих та літніх людей. 
Центральний ігровий майданчик – це 
легкодоступна альтернатива для дотепе-
рішнього рутинного проведення дозвілля, 
а також нагода для особистого розвитку 
завдяки можливості взяти участь у твор-
чих іграх та освітніх, мистецьких і спор-
тивних заходах.

Центр культури в Любліні
t + 48 81 466 61 09
e arkadiusz@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

ЛИПеНЬ

Міжнародні 
фольклорні зустрічі 
ім. Іґнаци Ваховяка
У першій половині 1980-х років з ініці-
ативи люблінських фольклорних ан-
самблів засновано захід, метою якого 
було представлення люблінській публіці 
народних пісень і танців з різних країн. 
На фестиваль запросили ансамблі, які 
співпрацюють із люблінськими колекти-
вами, і таким чином у 1984 році вперше 
відбулися «Люблінські фольклорні зу-
стрічі» – так тоді називався фестиваль. 
Величезне зацікавлення глядачів і дуже 
схвальні відгуки ансамблів-учасників за-
охотили організаторів до продовження 
фестивалю. Від 1994 року організато-
ром фестивалю є Ансамбль пісні і танцю 
«Люблін», який відповідає за підготовку 
заходу, його художній рівень та техніч-
ні аспекти. «зустрічі» організовуються 
під патронатом Cioff®– Міжнародної 
ради організацій фольклорних фес-
тивалів і традиційних мистецтв – і на-
лежать до найважливіших ініціатив 
цього роду в Польщі. У фестивалі що-
року беруть участь почергово дорослі 
й дитячі ансамблі.

Ансамбль пісні і танцю 
«Люблін» ім. В. Каньор
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl

Міжнародні фольклорні зустрічі ім. Іґнаци Ваховяка
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Галерея «Лабіринт»
Галерея представляє класику сучасного 
мистецтва та творчість молодих митців 
і дебютантів. Програма Галереї, окрім 
виставок, включає також перформативні 
акції, лекції, конференції, зустрічі, кон-
церти, а також освітню програму для 
дітей, молоді та дорослих. Підтримуючи 
дослідницький погляд на сучасність і шу-
каючи універсальних цінностей у мисте-
цтві, Галерея намагається бути уважним 
спостерігачем трансформацій, які відбу-
ваються у сфері мистецтва, та активним 
і відкритим на нові явища учасником мис-
тецьких процесів. Галерея «Лабіринт» 
є місцем відкривання мистецтва і пе-
реживання пригоди з ним. заголовний 
лабіринт є метафорою сучасного мисте-
цтва, наполегливості в доланні перешкод 
і зацікавлення тим, що перебуває поза 
межами зору.

t +48 81 466 59 20
e galeria@labirynt.com
i www.labirynt.com

СеРПеНЬ

Ягеллонський 
ярмарок
Ягеллонський ярмарок − це час, коли 
традиційна культура представлена за до-
помогою музики, співу й танцю. Програма 
фестивалю включає концерти традицій-
ної музики та події, для яких вона є дже-
релом натхнення. Під час нічних танців 
домінують оберки, мазурки та польки, 
виставки представляють творчість на-
родних майстрів та митців, що свідомо 
досліджують тему традиції. Це також 
виняткова нагода зустріти в одному 
місці кілька десятків митців, ремісників 
і виробників традиційних ручних виро-
бів із країн Центрально-Східної Європи. 
Організатори, у співпраці з етнологами, 
запрошують народних майстрів, які про-
довжують багатопоколіннєві ремісничі 
традиції, та митців, що шукають натхнен-
ня у народному мистецтві.

Майстерня культури в Любліні
t +48 81 533 08 18
e biuro@jarmarkjagiellonski.pl
i www.jarmarkjagiellonski.pl

СеРПеНЬ

Міжнародний 
фестиваль графіті 
«Meeting of styles»
«Meeting of styles» – це Міжнародний 
фестиваль мистецтва графіті, який на-
родився з німецького фестивалю «Wall 
street Meeting». Основною ідеєю фести-
валю є показати графіті як один із пер-
спективних напрямків мистецтва в пу-
блічному просторі, який надає простір 
для творчої діяльності молоді, розвитку 
її захоплень до зацікавлень. У Любліні 
гостями «Meeting of styles» від 2011 року 
є найкращі «райтери» – автори графіті 
з усієї Польщі та з-за кордону. Вірність 
програмним принципам «Wall street 
Meeting» дозволяє використовувати до-
свід і популярність вісбаденського фести-
валю, що, без сумніву, підвищує престиж 
люблінського заходу. Успіх фестивалю 
«Meeting of styles» у минулих роках дово-
дить, що у Любліні існує великий попит на 
події такого роду, а надзвичайно активне 
місцеве середовище людей, зацікавле-
них мистецтвом графіті, з кожним роком 
збільшує його масштаб і робить програму 
дедалі більш цікавою і різноманітною. 

Magnifiko
e info@magnifiko.eu
i www.meetingofstyles.com

Ягеллонський ярмарок

Мурал, натхненний міським транспортом у Любліні
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ВеРеСеНЬ

Європейський 
фестиваль смаку
Мистецтво смакування життя і святкуван-
ня його смаків – це девіз Європейського 
фестивалю смаку. Це єдиний фестиваль 
такого роду, котрий представляє кулі-
нарне багатство й кулінарну спадщину 
Люблінщини, вписані у широкий кон-
текст кулінарної культури всієї Європи 
і країн Східного партнерства. Поєднання 
найбільшого кулінарного свята регіону 
з багатою культурною програмою – кон-
цертами зірок, виставками, показами 
і майстер-класами – є розпізнавальним 
знаком фестивалю. Те, що кухня також 
є частиною культури, доводить підтрим-
ка фестивалю з боку Інституту Адама 
Міцкевича – національної установи 
культури, що займається популяризаці-
єю Польщі за кордоном. Автором ідеї 
фестивалю та його художнім директором 
є Вальдемар Суліш.

Асоціація «Кресова академія смаку»
t +48 515 267 177
e waldemar.sulisz@gmail.com
i www.europejskifestiwalsmaku.pl

ВеРеСеНЬ

Міжнародний 
фестиваль «Анджей 
Нікодемович 
− час і звук»
Метою фестивалю є представлення най-
більш вартісних явищ і тенденцій у поль-
ській та світовій музичній культурі, з осо-
бливим наголосом на творах професора 
Анджея Нікодемовича, одного з чільних 
на сьогодні творців сакральної музики, 
Почесного громадянина міста Любліна. 
Суть музики Нікодемовича становить 
характерна споглядальність релігійної 
натури, інтенсивна експресія, фактурна 
густина й різнорідність звукової мате-
рії, а також еволюційний тип нарації та 
своєрідне зачарування традицією давніх 
епох. Після ранніх композицій, наділених 
рисами неоромантизму (впливи Кароля 
Шимановського і Олександра Скрябіна), 
композитор звернувся до естетики му-
зики XX сторіччя, зокрема додекафонії 
й соноризму. У Міжнародному фестивалі 
«Анджей Нікодемович – час і звук» бе-
руть участь видатні музиканти з багатьох 
країн Європи.

Музичне товариство 
ім. Генрика Венявського в Любліні
t  +48 81 532 84 19
e wieniawskisociety@wp.pl
i www.wieniawski.lublin.pl

СеРПеНЬ

фестиваль 
«Соло життя»
фестиваль просуває талановитих мо-
лодих музикантів із усієї Європи, даю-
чи їм можливість дебютувати на сцені. 
Для участі у фестивалі слід створити 
і записати на диску зіграну на будь-якому 
інструменті сольну партію до завчасу 
записаного музичного супроводу. Журі, 
прослухавши сольні партії, обирає вико-
навців, які демонструють свою майстер-
ність на заключному концерті. Під час 
заходу виступають найкращі польські 
інструменталісти з різних категорій роз-
важальної музики. фестиваль завершу-
ється концертом зірки та джем-сешном. 
Переможець конкурсу отримує цінні 
призи, надані найбільшими польськими 
музичними фірмами, має свій сольний 
концерт на наступному фестивалі і, згід-
но з домовленостями з організаторами 
інших фестивалів, виступає на них як 
одна з зірок. Багатьом учасникам фести-
валь відкрив шлях до сценічної кар’єри.

Асоціація підтримки музично обдарова-
ної молоді «solo Życia»
e mietek@jurecki.art.pl
i www.jurecki.art.pl

Карнавал штукарів

Європейський фестиваль смаку
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УСТАНОВИ ПОДІЇ

Ансамбль пісні 
і танцю «Люблін» 
ім. Ванди Каньор
Ансамбль пісні і танцю «Люблін» ім. 
Ванди Каньор у мистецько-організацій-
ному відношенні є чимось унікальним 
не лише серед польських фольклорних 
ансамблів, але і в загальноєвропейській 
площині цього жанру мистецтва. Він був 
заснований у 1948 році як один із перших 
фольклорних ансамблів після Другої сві-
тової війни. Сьогодні ансамбль – це уста-
нова, в рамках якої діє низка танцюваль-
них груп, що мають у своєму репертуарі 
всі польські народні танці та багато регі-
ональних танців, опрацьованих першо-
рядними хореографами. АПіТ «Люблін» 
є послом культури нашої країни і регіону, 
що подорожує по всьому світу, аби пред-
ставляти польський фольклор людям, 
які живуть майже на всіх континентах. 
Ансамбль є лауреатом численних наго-
род, у тому числі нагород міністра куль-
тури, міністра національної освіти, міні-
стра закордонних справ, люблінського 
воєводи та президента Любліна. У 2008 
році ансамбль нагороджено престижною 
премією ім. Оскара Кольберґа «за за-
слуги для народної культури». Ансамбль 
є лауреатом Нагороди міста Люблін за 
поширення культури та носить звання 
«Посол Люблінського воєводства».

t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl

ЖОВТеНЬ

фестиваль 
«хатка Блюз»
фестиваль «хатка Блюз» – це один 
із найцікавіших блюзових фестивалів 
у Східній Польщі, на якому представлені 
різні видозміни блюзу у виконанні поль-
ських та закордонних музикантів. захід 
відбувається від 2010 року в АЦК УМКС 
«хатка Жака» в Любліні й відзначається 
високим мистецьким рівнем. У минулих 
роках у рамках фестивалю виступали такі 
виконавці, як елвон Джонсон, Тріо Макса 
Ватутіна, Ванда Джонсон чи Славек 
Вєжхольський. Ініціатором і художнім 
директором фестивалю є Адам Бартось.  

фундація випускників УМКС
Академічний центр культури УМКС 
«хатка Жака»
t + 48 607 508 730
e info@chatkablues.pl
i www.chatkablues.pl

ЖОВТеНЬ

Міжнародний 
фестиваль 
«Найстарші 
пісні Європи»
Під час фестивалю «Найстарші пісні 
Європи» презентуються найстарші му-
зичні свідчення традиційної культури 
з різних регіонів Європи. У попередніх 
фестивалях взяли участь кілька десятків 
співочих ансамблів та численні солісти 
з Албанії, Білорусі, естонії, Італії, Латвії, 
Литви, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини 
та України. Архаїчні пісні, які своїм корін-
ням нерідко сягають дохристиянських 
часів, лунають у виконанні як літніх охо-
ронців сільської традиції, так і молодих 
артистів із міста, які взяли на себе тягар 
відтворення давніх технік співу й ряту-
вання зникомих пісень. фестиваль дає 
нагоду почути рідкісні живі або повернені 
до життя етномузикологами й артиста-
ми пісні, котрі збереглися на околицях 
Європи. Кожному випуску фестивалю 
передують проникливі етномузикологічні 
дослідження, які проводяться у співпраці 
з науковими центрами з багатьох країн. 
фестиваль супроводжується навчанням 
танців із різних регіонів Європи під час 
Ночі танцю, а також виставками, кінопо-
казами, дискусіями та лекціями.

Осередок міжкультурних творчих 
ініціатив «Роздоріжжя»
t  +48 81 466 61 68
e  info@npe-festiwal.pl
i www.npe-festiwal.pl

Міжнародний фестиваль 
«Найстарші пісні Європи»

фестиваль «хатка Блюз»
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ЖОВТеНЬ

performance 
platform lublin
У програмі цього фестивалю мистець-
ка практика важлива такою ж мірою, як 
теорія мистецтва і освіта. Окрім показів 
мистецтва перформансу, тут відбувають-
ся також майстер-класи, лекції, дискусії, 
виставки, мультимедійні презентації та 
кінопокази. фестиваль зближує гляда-
чів і митців, активізує аудиторію під ку-
том індивідуальної експресії – учасники 
майcтер-класів мають нагоду співставити 
свою візуальну вразливість із реакцією 
публіки. Одним із принципів фестива-
лю є презентація різноманітних шляхів, 
стратегій і напрямків у рамках мистецтва 
перформансу. У «performance platform» 
беруть участь митці родом із багатьох, 
нерідко дуже віддалених одна від одної 
країн, які належать до різних поколінь, 
– як уже визнані класики, так і молоді 
творці. завдяки ширині перспективи 
й великому діапазону досвіду глядачі 
отримують надзвичайно багату й акту-
альну картину мистецтва перформансу 
в Польщі й на світі.

фундація мистецтва перформансу
Галерея «Лабіринт»
t +48 81 466 59 20
e perfound@gmail.com
i www.performanceplatform.pl 

ЛИСТОПАД

фестиваль 
«золоті мурахоїди»
«золоті мурахоїди» – це кінофестиваль, 
організований ентузіастами для енту-
зіастів, справжній подарунок для поці-
новувачів якісного незалежного кіно. 
завдяки заанґажуванню і пристрасті 
організаторів фестиваль став упізнава-
ною маркою серед польських заходів, 
присвячених незалежному кінематогра-
фу. Короткометражні незалежні фільми 
(художні, документальні та мультиплі-
каційні), заявлені на фестиваль, про-
ходять ретельний відбір, завдяки чому 
публіка може бути певною, що побачить 
оригінальну, амбітну підбірку фільмів. 
Специфікою фестивалю є також жартів-
ливий характер урочистого закриття, під 
час якого авторам найкращих фільмів 
вручаються премії – «золоті мурахоїди», 
які присуджуються в рамках конкурсу 
професійним журі.

Кінотеатр «Проект»
Центр культури в Любліні
e mrowkojady@o2.pl 
i www.zlotemrowkojady.pl

ЖОВТеНЬ

фестиваль 
«Театральні 
конфронтації»
Міжнародний фестиваль «Театральні 
конфронтації» заснований у 1996 році 
представниками люблінського театраль-
ного середовища, пов’язаного раніше 
з ідеєю «Конфронтацій молодого теа-
тру»: Янушем Опринським, Лешеком 
Мондзіком, Влодзімежем Станєвським 
і Томашем Петрасєвичем. Спочатку 
митці творили Програмну раду. Пізніші 
фестивалі були авторською пропозицією 
художніх комісарів. Сьогодні програму 
фестивалю створює Януш Опринський, 
який зіштовхує між собою різні театраль-
ні форми і традиції. У рамках фестива-
лю презентуються досягнення найці-
кавіших театральних особистостей, які 
представляють новий спосіб розуміння 
театру. Основна програма доповнена 
«люблінським показом», тобто презен-
тацією люблінського театрального се-
редовища. «Конфронтації» − це також 
низка супутніх заходів: кіноцикл «Кіно 
Конфронтацій», концерти під вивіскою 
«Музичних Конфронтацій уночі», вистав-
ки в «Галереї Конфронтацій», зустрічі та 
дискусії.

Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 19 
e konfrontacje@ck.lublin.pl
i www.konfrontacje.pl

фестиваль «Театральні конфронтації»

3332



УСТАНОВИ ПОДІЇ

Театр ім. Ганса 
Крістіана Андерсена 
в Любліні
Люблінський театр ім. Г. К. Андерсена – 
це міська установа культури, завданням 
якої є ведення художньої діяльності, на-
вчання і виховання засобами мистецтва 
(особливо дітей і молоді). Це театр, який 
послідовно вводить нову драматургію 
і не боїться тематичної різнорідності 
ані змішування конвенцій, синтетичний 
поетичний театр, базований на корча-
ківському мисленні, що «дитина – це 
також людина». Театр зі своїми спекта-
клями виступав на закордонних сценах, 
зокрема, у Чехії, Словаччині, Угорщині, 
Румунії, Росії, Сербії, хорватії, Німеччині, 
Італії, Греції, Данії, Австрії, Пакистані, 
Японії та франції. Він є лауреатом чис-
ленних нагород, серед яких найважливі-
шими є спеціальна нагорода на Бієнале 
мистецтва для дитини, золота медаль 
на фестивалі у Варні та нагорода за 
«Оповіді з королівства Лаілонії для ве-
ликих і малих» на загальнопольському 
фестивалі у Вроцлаві.

t +48 81 532 16 28
e info@teatrandersena.pl
i www.teatrandersena.pl

ЛИСТОПАД

Міжнародні зустрічі 
театрів танцю
фестиваль, започаткований у 1997 році, 
сьогодні є одним із найбільш значущих 
фестивалів танцювального мистецтва 
у Польщі та Європі. Ідея «зустрічей» 
полягає у взаємному пізнанні й обміні 
досвідом, а також у надиханні куль-
турними відмінностями між Польщею 
і країнами Центрально-Східної Європи, 
західною Європою та іншими частинами 
світу. Творці «зустрічей» підкреслюють 
універсальний вимір цієї події, нагаду-
ючи, що сучасний танець є особливим 
засобом порозуміння − абсолютно де-
мократичним мистецтвом, яке доскона-
ло передає емоції, збагачені потужним 
інтелектуальним зарядом. Мета черго-
вих «зустрічей» полягає у представлен-
ні найцікавіших мистецьких пропозицій 
у виконанні професійних театрів танцю 
з усього світу, а також у популяризації 
польських митців, які шукають можли-
вості для презентації та дискусії. Також 
«зустрічі» служать обміну досвідом і да-
ють митцям із різних сфер можливість 
надихати один одного.

Люблінський театр танцю − 
Центр культури у Любліні
Центр зустрічі культур у Любліні
t +48 81 466 61 46
e taniec@ck.lublin.pl
i www.dancefestival.lublin.pl

ЛИСТОПАД

Україна 
в центрі Любліна
фестиваль «Україна в центрі Любліна» 
− це огляд сучасної української куль-
тури. Під час концертів презентуються 
різнорідні стилі та інтерпретації, нові 
й цікаві проекти знаних в Україні фор-
мацій. Театральні вистави, кіноогляди, 
виставки, мистецькі майстер-класи – це 
вже традиційні елементи фестивалю. 
Метою фестивалю є презентація ціка-
вих і оригінальних тенденцій у сучасній 
українській культурі та підтримка поль-
сько-українського міжкультурного діалогу.

фундація Духовної 
Культури Пограниччя
t +48 669 207 678
i www.ukrainawcentrumlublina.com

ЛИСТОПАД

загальнопольський 
фестиваль 
студентської 
і туристської пісні 
«Бакциналії»
загальнопольський фестиваль студент-
ської і туристської пісні «Бакциналії» 
– це один із легендарних фестивалів 
студентської пісні. захід, відомий ра-
ніше під назвою епідемія туристської 
пісні «Бакциналії», має багаторічну іс-
торію. Колись він був, разом із лодзь-
кою «Япою», гданською «Базуною» та 
загальнопольським фестивалем сту-
дентської пісні у Кракові, одним із най-
відоміших у Польщі заходів, що пред-
ставляють студентську культуру. Тут 
виступали всі найпопулярніші артисти 
кінця 70-х, 80-х та початку 90-х років. 
фестиваль відновлено у 2007 році після 
кільканадцятирічної перерви. Тепер він 
регулярно проходить у АЦК УМКС «хатка 
Жака». Програма фестивалю включає 
конкурсний концерт, який дає можли-
вість молодим виконавцям із Любліна 
та з Польщі представити свою творчість 
ширшій аудиторії, а також концерти за-
прошених зірок фестивалю та супутні 
заходи: виставки, покази слайдів, джем-
сешн. Супутніми заходами фестивалю 
є, зокрема, «Малі бакциналії» – конкур-
сний концерт для учнів шкіл, а також 
фестивальні зустрічі мандрівників, фо-
токонкурс і післяконкурсна виставка та 
фестивальні піснеспіви.

Асоціація розвитку 
універитетської культури
Академічний центр культури УМКС 
«хатка Жака»
t +48 503 503 207
e b.bracha@poczta.umcs.lublin.pl 
i www.bakcynalia.art.pl

Театр Андерсена: «ендшпіль»
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ЛИСТОПАД

фестиваль 
фантастики 
«фалькон»
«фалькон» − це один із найбільших кон-
вентів любителів фантастики у Польщі, 
який щороку збирає більше тисячі учас-
ників. Це культурний захід, профіль якого 
пов’язаний з усім, що міститься в понятті 
«фантастика». Під час трьох днів кон-
венту безперервно відбуваються лекції, 
дискусії, конкурси, турніри, покази та інші 
цікаві події. Найважливішою рисою, ко-
тра вирізняє «фалькон», є те, що всі його 
учасники вчаться, граються і поширюють 
свої горизонти, створюючи неповторну, 
єдину в своєму роді спільноту, сповнену 
колориту, а водночас об’єднану спільною 
ідеєю поглиблення власних зацікавлень. 
Мета конвенту полягає у пропагуванні 
та закріпленні серед молоді й дорослих 
інтересу до фантастики в широкому 
розумінні цього поняття, що в уявленні 
організаторів включає передовсім лі-
тературу, кіно, інші види мистецтва та 
фантастичні ігри.

Люблінська асоціація фантастики 
«Цитадель Сіріуса»
e daniel.furlepa@falkon.co
i www.falkon.co

ГРУДеНЬ

Maat фестиваль
«Maat фестиваль» – це міжнародна 
програма арт-резиденцій, що стала сво-
єрідним «домом танцю», де ми можемо 
зустрічатися з запрошеними артистами 
цілий рік. Таким чином, він став першим 
у Польщі резиденційним фестивалем 
такого типу. Його програма реалізується 
у формі арт-резиденцій, розтягнутих на 
цілий рік, із фіналом у грудні. Кожного 
разу паралельно до арт-резиденції по-
стає фабуляризований документальний 
фільм, присвячений постаті даного тво-
рця. До участі у програмі арт-резиденцій 
запрошуються видатні особистості світу 
сучасного танцю з усієї Європи.

Театр «Maat Проект»
Центр культури в Любліні
t +48 81 466 61 25
e teatr.maat@gmail.com
i www.teatrmaat.pl

ГРУДеНЬ

Міжнародний 
джазовий фестиваль 
«Джаз Без»
«Джаз Без» – це польсько-український 
музичний фестиваль із довгою традиці-
єю, який уже кілька років гостює також 
у Любліні. Від початку існування фести-
валь орієнтувався на кілька основопо-
ложних принципів. Найважливіші з них 
– це мистецький обмін між Україною та 
Польщею, пропагування джазової музики 
і ознайомлення з нею дедалі ширшого 
кола слухачів, «зараження» ідеєю фес-
тивалю наступних міст, а також наголос 
на постійне зростання якості музичних 
заходів завдяки запрошенню з року на рік 
дедалі видатніших виконавців. Джазовий 
фестиваль «Джаз Без» є авторитетним 
заходом, добре відомим у поьському та 
українському музичному середовищі. 

Центр культури в Любліні
фундація «Транскультура»
t +48 81 466 61 00
e fundacja@transkultura.org
i www.ck.lublin.pl

Maat фестиваль

Міжнародний джазовий фестиваль «Джаз Без»

36 37



УСТАНОВИ ПОДІЇ

Міська публічна 
бібліотека 
ім. Ієроніма 
Лопацінського 
в Любліні
Міська публічна бібліотека служить за-
доволенню освітніх, культурних та ін-
формаційних потреб мешканців міста 
Любліна, а також реалізовує завдання, 
визначені в законі про бібліотеки. У струк-
турі МПБ функціонує 39 бібліотечних фі-
лій, роззосереджених на території міста. 
Серед них 33 загальні філії, 4 лікарняні, 
1 з аудіофондами, а також мультиме-
діальна бібліотека «Бібліо». При більш 
ніж половині філій функціонують відді-
ли для дітей. Бібліотека веде широку 
культурно-освітню діяльність: організовує 
вернісажі, літературні виставки, лекції, 
авторські зустрічі та концерти. Вона та-
кож організовує бібліотечні уроки, заняття 
з образотворчого мистецтва та ранки 
й вечори казок для наймолодших.

t +48 81 466 62 00
e mbp@mbp.lublin.pl
i www.mbp.lublin.pl

ГРУДеНЬ

Міжнародний 
фестиваль народної 
музики «фолкові 
Миколайки»
Найстарший і один із найбільших 
у Польщі фестивалів, що представляють 
музику, створену під впливом фольклору, 
який проходить із 1991 року. Він має за 
мету пропагувати традиційну культуру 
у всіх її проявах, головним чином шля-
хом презентації творчих перетворень 
музичного фольклору. Артисти цього 
напряму створюють за допомогою су-
часних засобів невимушені й далекі від 
шаблонів інтерпретації народних дже-
рел. Результатом цього є оригінальна 
і модерна музика, яка водночас зберігає 
традиційні цінності фольклору. завдяки 
цікавим і різноманітним репертуарним 
пропозиціям та атмосфері фольклорно-
го свята, яка супроводжує фестиваль, 
«Миколайки» завоювали репутацію важ-
ливої культурної події та одного з найці-
кавіших і найпрестижніших оглядів цього 
типу музики в Польщі.

Асоціація аніматорів фолк-руху
Академічний центр культури УМКС 
«хатка Жака»
t +48 81 533 32 01 wew. 114
e mikolaje@poczta.umcs.lublin.pl
i www.mikolajki.folk.pl

ГРУДеНЬ – СІЧеНЬ

фестиваль 
Різдва христового
фестиваль Різдва христового відсилає 
до традиції різдвяного вертепу, живого 
місця, яке пульсує музикою спільного 
колядування. Це спроба створити не-
повторну атмосферу і викликати магію 
Різдвяних Свят у центрі Любліна. Щороку 
різдвяний вертеп створюється в новому 
дизайні, а вулиці міста прикрашають-
ся святковою ілюмінацією та ялинками. 
Упродовж кількох грудневих днів можна 
відчувати дух свята у неземній атмосфері 
люблінського Старого міста. за традиці-
єю, урочисте відкриття фестивалю від-
бувається під час організованого домі-
ніканцями «Святвечора Старого міста». 
У вертепі перед домініканською базилі-
кою організовуються розваги й конкурси 
для дітей та різдвяні концерти популяр-
них виконавців.

Канцелярія Президента міста Люблін 
Домініканський монастир у Любліні 
t +48 728 429 926
e furta.lublin@dominikanie.pl
i www.lublin.dominikanie.pl
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Міський Новий рік
Постійне місце в календарі люблінських 
культурних подій займає Міський Новий 
рік. Щороку жителі Любліна разом зустрі-
чають Новий рік. На всіх, хто хоче про-
вести новорічну ніч на свіжому повітрі, 
чекають надзвичайно цікаві події: концер-
ти зірок музики, виступи груп естрадного 
гумору, танцювальна музика, пропонова-
на відомими ді-джеями. Щороку опівночі 
представники міської влади вітають усіх 
із Новим роком, а новорічне небо освіт-
лює показ феєрверків.

Центр культури в Любліні 
t +48 81 466 61 00
e sekretariat@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

«фолкові Миколайки»

Міський Новий рік
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ЧОРТЯЧА ЛАПА І КАРТИНА МАТеЙКА 
Люблінський музей у замку таїть багато не-
сподіванок. Саме тут зберігається стіл із 
відбитком диявольської долоні, пов’язаний 
із легендою про Чортячу лапу. У Галереї 
польського й зарубіжного малярства експо-
нується одна з найвідоміших картин Яна 
Матейка «Люблінська унія».

ПІДВАЛ ПІД фОРТУНОЮ
Це перший мультимедійний музей у Любліні, 
розташований у підземеллях старовинної 
кам’яниці Любомельських (Ринок, 8), у серці 
Старого міста. Музей поділений на кілька 
частин, кожна з яких стосується іншого ас-
пекту історії міста. У Підвалі можна побачити 
старовинну винарню, стіни якої вкриті рене-
сансною поліхромією – винятковими у масш-
табі Польщі розписами на світську тематику, 
датованими ІІ половиною Xvi сторіччя.

ПАЛАТА ДРУКАРСТВА – ДІМ СЛІВ
Палата друкарства – Дім слів міститься 
у приміщенні друкарні «Популярна», яка 
функціонувала в кам’яниці по вул. Жміґруд, 
1 у 1932–1946 роках. Дім слів – це унікальне 
місце, що показує фундаментальну роль 
мовленого й друкованого слова. Це один 
із трьох музеїв у Польщі, де експонуються 
друкарські й лінотипні машини, палітурні 
пристрої та інші пристрої, пов’язані з друку-
ванням, але, на відміну від інших осередків, 
усі зібрані тут експонати цілком справні й по-
стійно використовуються.

ТРАДИЦІЙНА РеГІОНАЛЬНА 
ЛЮБЛІНСЬКА КУхНЯ 
Це страви, що походять із меню давніх меш-
канців нашого регіону. В ній змішані єврей-
ські, українські, литовські, татарські, угорські 
й навіть вірменські смаки. До популярних 
страв належать люблінський форшмак, стра-
ви з гречаної крупи та різноманітні вареники. 
Неодмінно слід скуштувати люблінський ци-
буляж і відвідати місця, позначені логотипом 
«Місце натхнення».

ТРОЛеЙБУСИ 
Люблін є одним із трьох міст у Польщі, поруч 
із ґдинею й Тихами, де їздять тролейбуси. 
«Талісманом» Любліна є «зютек», відрестав-
рований радянський тролейбус зіУ, в якому 
можна здійснити екскурсію містом.

зеМБОЖИЦЬКе ВОДОСхОВИЩе 
зембожицьке водосховище – це штучне 
водосховище на річці Бистшиці в якихось 
10 кілометрах на південь від центру Любліна. 
Біля центрів відпочинку розташовані пляжі 
й місця для купання. Басейни для плаван-
ня й відпочинку, дитячий басейн, водний 
ігровий майданчик та 100-метрова гірка – 
це принади осередку «Сонячний Вроткув». 
Це дуже привабливе місце для занять 
спортом: тут можна плавати на байдарках, 
моторних човнах і водних скутерах. Над 
зембожицьким водосховищем розташова-
ні 10 яхтових пристаней і зона для прове-
дення регат, а на любителів екстремальних 
вражень чекає одна з чотирьох найдовших 
у Польщі (760 м) воднолижних канатних до-
ріг «Wake park lublin».

КАПЛИЦЯ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ 
Це одна з найцінніших пам’яток середньо-
вічного мистецтва не лише в Польщі, але 
й у Європі. Туристи з усього світу захоплю-
ються її прекрасними фресками з Xv сторіч-
чя у візантійсько-руському стилі, створеними 
на замовлення короля Владислава Ягайла.

ПІДзеМНІ МАРШРУТИ ЛЮБЛІНА 
Прогулянка лабіринтом старовинних підва-
лів під Старим містом наповнює великими 
емоціями, водночас даючи можливість здійс-
нити подорож у часі. Люблінський підземний 
маршрут, мультимедійний музей «Підвал 
під фортуною» в підземеллях старовинної 
кам’яниці Любомельських та підземелля пи-
воварні «Перла» належать до найцікавіших 
пам’ятних місць для туристів, охочих від-
кривати історію Любліна нетиповим чином.

МУзеЙ ЛЮБЛІНСЬКОГО СеЛА 
Це омріяне місце для всіх, хто хотів би по-
знайомитися з життям на селі в давнину. 
Тут розташовані чарівні хати під солом’яною 
стріхою, каплички, старі обійстя і млини. 
Варто також зазирнути до провінційного мі-
стечка Центральної Європи й відчути атмос-
феру 20–30-х років XX сторіччя.

СТАРе МІСТО
Воно вважається одним із найкрасивіших 
у Польщі. У ньому добре збереглося первіс-
не середньовічне планування. Воно зачаро-
вує не лише багатством декору на фасадах 
кам’яниць, але й винятковою автентичністю, 
оригінальністю та амосферою давно проми-
нулих століть.

ЄВРеЙСЬКА КУЛЬТУРА 
Люблін був одним із найважливіших осе-
редків у історії східноєвропейських євреїв. 
Не випадково його називали Єрусалимом 
Королівства Польського. До сьогодні можна 
милуватися будинком колишньої Школи му-
дреців Любліна – Єшивас хахмей Люблін, 
котра до війни вважалася одним із найсучас-
ніших і найвідоміших навчальних закладів 
з підготовки рабинів у світі. Про мешканців 
колишнього єврейського кварталу нагадує 
один із останніх збережених у Любліні дово-
єнних вуличних ліхтарів біля вулиці Подвалє, 
яка світить і вдень, і вночі. А Державний 
музей на Майданеку є першим у світі музеєм 
мартирології.

ЧОМУ ЛЮБЛІН? 
Люблін називають містом натхнення. Він приваблює туристів унікальною 
атмосферою, пам’ятками старовини, багатством культурного життя, смачною 
кухнею. А ось декілька особливих причин, чому сюди варто приїхати:

turystyka.lublin.eu



МІСЬКІ УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ
ЦеНТР КУЛЬТУРИ В ЛЮБЛІНІ
ul. peowiaków 12, 20-007 lublin
t +48 81 466 61 00
e sekretariat@ck.lublin.pl
i www.ck.lublin.pl

РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
«БРОНОВІЦе»
ul. Krańcowa 106, 20-328 lublin
t +48 81 744 16 38
e sekretariat@ddkbronowice.pl
i www.ddkbronowice.pl

РОБІТНІ КУЛЬТУРИ «МАКИ»
ul. olchowa 8, 20-355 lublin
t +48 81 444 00 06 
e filiamaki@ddkbronowice.pl

РОБІТНІ КУЛЬТУРИ «ТАТАРИ»
ul. hutnicza 28a, 20-218 lublin
t +48 81 746 61 94
e filiaddk@ddkbronowice.pl

РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
«ВеНґЛІН»
ul. Judyma 2a, 20-716 lublin
t +48 81 466 59 10
e info@ddkweglin.pl
i www.ddkweglin.pl

РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
«ПІВДеННІ ЧУБИ»
ul. Wyżynna 16, 20-560 lublin
t + 48 81 466 59 18 
e info@ddkczubypoludniowe.pl
i www.ddkczubypoludniowe.pl

ГАЛеРеЯ «ЛАБІРИНТ»
ul. ks. J. popiełuszki 5, 20–052 lublin
t +48 81 466 59 20
e galeria@labirynt.com
i www.labirynt.com

МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТеКА ІМ. 
ІЄРОНІМА ЛОПАЦІНСЬКОГО В ЛЮБЛІНІ
ul. peowiaków 12, 20-007 lublin
t +48 81 466 62 00
e mbp@mbp.lublin.pl
i www.mbp.lublin.pl

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ В ЛЮБЛІНІ

ОСеРеДОК «БРАМА ГРОДСЬКА – 
ТеАТР nn»
ul. grodzka 21, 20-112 lublin
t +48 81 532 58 67
e teatrnn@tnn.lublin.pl
i www.teatrnn.pl

ОСеРеДОК МІЖКУЛЬТУРНИх ТВОРЧИх 
ІНІЦІАТИВ «РОзДОРІЖЖЯ»
ul. peowiaków 12, 20-007 lublin
t +48 81 466 61 67
e rozdroza@rozdroza.com
i www.rozdroza.com

МАЙСТеРНЯ КУЛЬТУРИ В ЛЮБЛІНІ
ul. grodzka 5a, 20-112 lublin
t +48 81 466 59 09
e sekretariat@warsztatykultury.pl
i www.warsztatykultury.pl

ТеАТР ІМ. ГАНСА КРІСТІАНА АНДеРСеНА 
В ЛЮБЛІНІ
spektakle odbywają się w CsK,  
plac teatralny 1, 20-029 lublin
t +48 81 532 16 28
e info@teatrandersena.pl
i www.teatrandersena.pl

СТАРИЙ ТеАТР У ЛЮБЛІНІ
ul. Jezuicka 18, 20-113 lublin
t +48 81 466 59 25
e info@teatrstary.eu
i www.teatrstary.eu

АНСАМБЛЬ ПІСНІ І ТАНЦЮ «ЛЮБЛІН» 
ІМ. В. КАНЬОР
ul. i armii Wojska polskiego 3, 20-078 lublin
t +48 81 532 78 43
e kaniorowcy@lublin.net.pl
i www.zpit.lublin.pl

МАРШАЛКОВСЬКІ 
УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ
ЦеНТР зУСТРІЧІ КУЛЬТУР У ЛЮБЛІНІ
plac teatralny 1, 20-029 lublin
t + 48 533 334 142
e biuro@spotkaniakultur.com
i www.spotkaniakultur.com

фІЛАРМОНІЯ ІМ. ГеНРИКА 
ВеНЯВСЬКОГО В ЛЮБЛІНІ
ul. Marii Curie-skłodowskiej 5, 20-029 lublin
t +48 81 531 51 20
e info@filharmonialubelska.pl
i www.filharmonialubelska.pl

ЛЮБЛІНСЬКИЙ МУзеЙ У ЛЮБЛІНІ
ul. zamkowa 9, 20-117 lublin
t +48 81 532 17 43
e kancelaria@muzeumlubelskie.pl
i www.muzeumlubelskie.pl

МУзеЙ ЛЮБЛІНСЬКОГО СеЛА
al. Warszawska 96, 20-824 lublin
t +48 81 533 85 13
e skansen@skansen.lublin.pl
i www.skansen.lublin.pl

ОСеРеДОК ТеАТРАЛЬНИх ПРАКТИК 
«ґАРДзЄНІЦе»
ul. grodzka 5a, 20-112 lublin
t +48 81 532 98 40
e office@gardzienice.org
i www.gardzienice.org

ТеАТР ІМ. ЮЛІУША ОСТеРВИ В ЛЮБЛІНІ
ul. prezydenta gabriela narutowicza 17,  
20-004 lublin
t +48 81 532 29 35
e biuro@teatrosterwy.pl
i www.teatrosterwy.pl

МУзИЧНИЙ ТеАТР У ЛЮБЛІНІ
ul. Marii Curie-skłodowskiej 5,  
20-029 lublin
t +48 81 532 76 13
e sekretariat@teatrmuzyczny.eu
i www.teatrmuzyczny.eu

ВОЄВОДСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТеКА 
ІМ. ІЄРОНІМА ЛОПАЦІНСЬКОГО
ul. prezydenta gabriela narutowicza 4,  
20-950 lublin
t +48 81 528 74 00
e info@poczta.wbp.lublin.pl
i www.wbp.lublin.pl

ВОЄВОДСЬКИЙ ОСеРеДОК КУЛЬТУРИ
ul. Dolna panny Marii 3, 20-010 lublin
t +48 81 532 42 08
e wok@wok.lublin.pl
i www.wok.lublin.pl

МОЛОДІЖНІ БУДИНКИ КУЛЬТУРИ
МОЛОДІЖНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ 
«ПІД АКАЦІЄЮ»
ul. grodzka 11, 20-112 lublin
t +48 81 532 27 40 
ul. b. Chrobrego 18, 20-611 lublin
t  +48 81 524 51 97
e poczta@mdk.lublin.eu
i www.mdk.lublin.pl

МОЛОДІЖНИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ №2
ul. bernardyńska 14a, 20-950 lublin
t +48 81 532 08 53
e sekretariat@mdk2.lublin.pl
i www.mdk2.lublin.pl

КООПеРАТИВНІ БУДИНКИ 
КУЛЬТУРИ І МІКРОРАЙОННІ 
КЛУБИ
БУДИНОК КУЛЬТУРИ «БЛОНЄ» 
ЖК «ЧУБИ»
ul. Dragonów 2, 20-554 lublin
t +48 81 527 47 00

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЛЮБЛІНСЬКОГО 
ЖИТЛОВОГО КООПеРАТИВУ
ul. Wallenroda 4a, 20-607 lublin
t +48 81 743 48 29

БУДИНОК КУЛЬТУРИ «ЛеНґІ» ЖК «ЧУБИ»
ul. tatarakowa 28, 20-541 lublin
t +48 503 376 633

БУДИНОК КУЛЬТУРИ «РУТА» ЖК «ЧУБИ»
ul. różana 8, 20-538 lublin
t +48 81 463 70 30

БУДИНОК КУЛЬТУРИ «СКАРПА»
ul. przytulna 4, 20-534 lublin
t +48 81 527 46 48

РАЙОННИЙ БУДИНОК 
КУЛЬТУРИ «ЧехУВ»
ul. J. Kiepury 5a, 20-838 lublin
t +48 81 741 99 11

ПІДГОТОВКА 
КАТАЛОГУ

МІКРОРАЙОННИЙ КЛУБ «МІНІАТУРА» 
ЖК «ЧехУВ»
ul. Śliwińskiego 1, 20-861 lublin
t +48 81 741 27 73

БУДИНОК КУЛЬТУРИ «КАЛІНОВЩИзНА» 
РОБІТНИЧОГО ЖК «МОТОР»
ul. tumidajskiego 2, 20-247 lublin
t +48 81 747 21 82

МІКРОРАЙОННИЙ КЛУБ «ОДеОН» 
ТРУДІВНИЧОГО ЖК «КОЛЄЯЖ»
ul. okrzei 4, 20-128 lublin
t +48 81 747 20 95

МІКРОРАЙОННИЙ КЛУБ «ПШИЯзЬНІ» 
РОБІТНИЧОГО ЖК «МОТОР»
ul. przyjaźni 13, 20-314 lublin
t +48 81 746 18 00

МІКРОРАЙОННИЙ КЛУБ «зЬРУДЛО» 
ЖК ІМ. В. з. НАЛКОВСЬКИх
ul. samsonowicza 25, 20-485 lublin
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Управління культури
Люблінська міська адміністрація

ul. złota 2, 20-112 lublin
t  +48 81 466 37 00 
e  kultura@lublin.eu

Детальнішу інформацію про культурні 
події, що відбуваються в Любліні, та про 
люблінські установи культури можна 
знайти на порталі  
kultura.lublin.eu


