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Cultuur
- erfgoed en getuigenis van het nostalgische
verleden en heden
De Poolse cultuur is verweven met herinneringen aan historische
grootheden en met toekomstdromen, het nationale karakter
wordt doordrenkt met nostalgie. Artiesten op elk gebied van
de hedendaagse kunst halen inspiratie uit de rijke Poolse folklore.

P

olen zijn muzikaal en dol op muziek en dans.
In het oeuvre van Chopin weerklinken
de volksnoten en de componisten Krzysztof Penderecki en Witold Lutosławski zetten nog
altijd de avant-gardistische toon in de moderne
muziekontwikkeling in de wereld. Zowel de Poolse
jazzmuzikanten als de jonge alternatieve artiesten, maken Polen beroemd in het buitenland.
De poëzie van dichteres Wisława Szymborska, die
de Nobelprijs voor de Literatuur ontving, maakt
nog steeds indruk in alle uithoeken van de wereld. De reportages van Ryszard Kapuściński, het
futuristische proza van Stanisław Lem of de drama’s van Sławomir Mrożek zijn in veel landen
vertaald en bekend onder velen. Igor Mitoraj
en Magdalena Abakanowicz zijn de Poolse ambassadeurs voor beeldhouwkunst en dat is niet
zonder reden: sculpturen en monumentale werken van hun hand wekken totale bewondering.
En dan zijn er ook nog de schilderijen van Roman
Opałka en Wilhelm Sasnal, die te bewonderen
zijn in de meest gewaardeerde kunstverzamelingen ter wereld. ▶
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▶ Uit Polen komen veel vooraanstaande personen die voor de hele wereld
van groot belang zijn geweest en vaak nog steeds zijn. Onder hen wetenschappers als Copernicus en Maria Skłodowska-Curie en de oprichters van
Hollywood: Samuel Goldwyn en de gebroeders Warner. De Poolse Film
School, een initiatief van Andrzej Wajda, vormde vorige eeuw de basis voor
de moderne filmkunst, met interesse gevolgd en zeer gewaardeerd door
kenners. Aan het einde van de twintigste eeuw hebben de Polen voor een
groot deel bijgedragen aan de politieke veranderingen in Midden- en Oost-Europa. De charismatische leider van Solidariteit, Lech Wałęsa, ontving
hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede. Ook Paus Johannes Paulus II was een
groot voorstander van vrede en zijn bijna 25-jarige pontificaat stond in het
teken van de dialoog tussen religies en naties.
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Nicolaas Copernicus (1473–1543)
Priester en astronoom
De man die de aarde heeft bewogen en de zon wist te stoppen.

T

ot de zestiende eeuw heerste in de astronomie de geocentrische leer
dat de zon en de planeten rondom de aarde draaiden. Totdat die ene
Pool zíjn visie gaf… Nicolaas Copernicus ontwikkelde het heliocentrische model van het zonnestelsel dat onze planeet van het voetstuk afstootte
als centrum van het universum. Een halve eeuw lang heeft de astronoom
naar de hemel gekeken, de beweging van de planeten geobserveerd en pas
hierna besloot hij om zijn bevindingen in zijn werk Over de Omwentelingen
van de Hemellichamen te publiceren. De eerste heliocentrische theorie was
ooit al in het oude Griekenland verschenen, maar het werk van Copernicus heeft pas echt een ommekeer van het toenmalige wereldbeeld betekend.
De kerk kwaliﬁceerde de inhoud van het boek als ketterij en tot het jaar 1828
stond de publicatie op de lijst van verboden boeken vermeld. De stellingen
van Copernicus hebben een ware revolutie veroorzaakt in de manier van
kijken naar de plaats van de aarde en van de mens in het heelal en betekenden de basis voor de ontwikkeling van de exacte wetenschappen.

www.visittorun.pl

www.planetarium.olsztyn.pl

www.planetarium.torun.pl
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Maria Skłodowska-Curie
(1867–1934)
Een van de grootste wetenschappers aller tijden. Deze Madame
ontving als enige ooit twee Nobelprijzen in verschillende wetenschapsdisciplines.

M

aria Skłodowska-Curie werd geboren in Warschau en vertrok in
1891 naar Parijs, waar ze begon met haar studies natuurkunde
en scheikunde aan de Sorbonne. In 1895 trouwde ze met natuurkundige Pierre Curie met wie ze in het laboratorium van Henri Becquerel
onderzoek deed naar de radioactiviteit van uranium. Samen met haar echtgenoot ontdekte ze twee chemische elementen, die ze de naam polonium (van
Polen) en radium heeft gegeven. Ook legde ze uit dat hun straling de oorzaak
is van het verval van de atoomkernen. Voor deze ontdekking ontving het
echtpaar Curie (samen met Becquerel) in 1903 de Nobelprijs voor de Natuurkunde. In 1911 werd opnieuw het wetenschappelijk werk van deze slimme
dame erkend: ze kreeg de Nobelprijs in de Scheikunde voor het isoleren van
puur radium en het onderzoek naar de radioactieve elementen.

www.en.muzeum-msc.pl

Uniek in haar soort: Maria
Curie was de eerste vrouw
die aan de faculteit van
de Sorbonne natuurkunde
en scheikunde studeerde,
de eerste vrouw ter wereld
die doctor in de natuurkunde
was, en de enige vrouw
die in het Franse Pantheon
ligt begraven.
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In Warschau is het Museum van Frédéric Chopin,
een van de meest moderne en multimediale
biografische musea ter wereld en waar zelfs
muziekbarbaren fluitend vandaan komen. www.chopin.museum/pl
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Frédéric Chopin (1810–1849)
Een van de bekendste componisten uit zijn epoque die nog altijd
ongekend populair is. Hij wordt ‘de dichter van de piano’ genoemd
en heeft een enorme invloed gehad op de geschiedenis van de muziek.

D

e componist heeft de wereld de tot daarvoor ongekende geluidmogelijkheden van de piano laten horen: de buitengewone expressie
en zogenaamde kleuren van geluid, waarvan andere componisten,
zoals Liszt, Rachmaninov en Debussy, later gretig gebruik hebben gemaakt.
Het was een wonderkind: zijn eerste muziekstuk was Polonaise in B-majeur
dat hij componeerde toen hij nog maar zeven jaar oud was en een jaar later
gaf hij zijn eerste openbare concert in Warschau. In 1829 veroverde hij
met zijn klanken het Weense publiek. Hoewel hij de meeste jaren van zijn
volwassen leven in ballingschap (vooral in Parijs) doorbracht, voelde hij
zich nog altijd Pool in hart en ziel, wat duidelijk in zijn werken te horen
is. Hij richtte zich op het stilistische voorbeeld van de Poolse volksmuziek
(met name in de mazurka’s en polonaises) en verwees naar de roerige gebeurtenissen in zijn land, zoals in de Revolutionaire Etude. Ondanks zijn
korte bestaan, creëerde hij meer dan 200 composities, waarvan Prelude in
Des-majeur, Op. 28, Polonaise in A-majeur, Op. 40 en Etude in C-mineur,
Op. 10 het bekendst zijn.
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Internationale Frédéric Chopin
Piano Concours
Het imponerende concours dat elke vijf jaar in Warschau wordt
gehouden.

E

en van de oudste (sinds 1927) en meest prestigieuze muziekwedstrijden in de wereld en een van de weinige wedstrijden enkel en alleen
gericht op het pianospel. Pianisten in de leeft ijd van 17 tot 28 jaar
worden beoordeeld door een respectabele internationale jury, bestaande
uit de vertegenwoordigers van ‘s werelds meest vooraanstaande pianisten.
De strijd van de deelnemers wordt live gestreamd en direct besproken op internet, radio en televisie. De wedstrijd heeft de status van hot news en trekt
onnoemelijk veel media-aandacht. De kwaliteit van de wedstrijd is inmiddels
een onvoldongen feit en het concours heeft voor veel zijn laureaten deuren
geopend naar een internationale carrière, zoals voor Vladimir Ashkenazy, Fou Ts’Oung, Martha Argerich, Maurizio Pollini, Krystian Zimerman,
Garrick Ohlsson, Stanisław Bunin, Yundi Li en Rafał Blechacz.

www.nifc.pl

www.konkurs.chopin.pl/pl

www.tifc.chopin.pl
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Klassieke muziekfestivals
De Poolse festivalkalender vormt een rijk en goed gevuld mozaïek,
waarin verschillende muzikale thema’s met elkaar verbonden zijn.

O

f je nu van pianok lanken of de harpsnaren houdt, elke
muziekliefhebber komt aan zijn trekken bij een van de vele klassieke muziekfestivals. De organisatoren bieden concertvirtuozen
en de grootste talenten en zorgen voor een unieke sfeer met een origineel karakter. Het Internationale Festival van de Moderne Muziek trekt
ook zeker klassieke muziekminnenden aan en Warschau Herfst is aan
de laatste -ook experimentele- stromingen van de klassieke muziek gewijd,
inclusief audio art en geluidsinstallaties. De concerten vinden niet alleen
plaats in de oude vertrouwde concertzalen, maar ook in de rauwe postindustriële gebouwen, in hippe clubs en zelfs in sporthallen. Wereldberoemd
is het Paasfestival van Ludwig van Beethoven.

warszawska-jesien.art.pl/en/wj2014

www.beethoven.org.pl/en

www.zamek-lancut.pl

Jazzfestivals
– een klasse op zich
Jazz Jamboree is een van de oudste jazzfestivals in heel Europa
en trekt al meer dan 55 jaar een vaste schare fans en elk jaar weer
nieuwe bewonderaars.

H

et Poolse muziekwereldje omvat een duizelingwekkend aantal grote
jazzmusici, zoals de wereldwijd bekende Krzysztof Komeda, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, Tomasz
Stańko, Jan Ptaszyn Wróblewski en Adam Makowicz. Dit muziekgenre heeft
massa’s hartstochtelijke fans en de jazzfestivals behoren momenteel tot
de grootste muziekevenementen van het land. De belangrijkste is de Jazz
Jamboree, een grootschalig georganiseerd feest van internationale allure.
Traditiegetrouw ontvangt het sterren van wereldklasse, zoals Duke
Ellington, Miles Davis, Ray Charles, Wynton Marsalis, Stan Getz en Diana
Krall. Minstens zo populair en gewaardeerd is het Jazz aan de Oder Festival
en Warsaw Summer Jazz Days, gericht op het promoten van moderne jazz.
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www.jazz-jamboree.pl

www.jazznadodra.pl/en

www.adamiakjazz.pl

www.jazznastarowce.pl
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Poolse dans
– internationale stromingen
Van klassiek tot modern: Polen houden van dans.

D

e Poolse dans is nog steeds op zoek naar een plekje op de culturele
kaart van Polen. Het Poolse Danstheater, Poznań Ballet, wordt op
vijf continenten geprezen door de combinatie in hun choreograﬁeen van de neoklassieke techniek met moderne dans en de samenwerking
met de beste artiesten uit de hele wereld. Behalve de nationale danscentra,
worden ook lokale instellingen opgericht, die ambitieuze, kleine kunstprojecten produceren en promoten. Een van die plekken is de Oude Brouwerij
Nieuwe Dans en het net opgerichte Centrum van Beweging in Warschau.
Beide bestaan uit jonge getalenteerde dansers, die vaak hun opleiding bij
westerse dansscholen hebben gevolgd.

Het Poolse Danstheater
organiseert de Internationale
Hedendaagse Dans Workshop
en het Internationale
Danstheater Festival. Beide
zomerevenementen maken deel
uit van het jaarlijkse Dancing
Poznań Festival.

www.ptt-poznan.pl/en

http://
artstationsfoundation5050.
com/dance/program-en
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Theater en opera
– diversiteit aan talen
Toneelkunst bloeit welig en laat Polen trillen als nooit tevoren.

D

e huidige theatermakers zoeken onbevangen naar onderwerpen
die voorheen nog taboe waren. Het theater doet Polen schudden
op zijn grondvesten en dwingt bij iedereen maximale emotie
af. Een van de grootste regisseurs is Krzysztof Warlikowski, maker van
memorabele projecten, of Grzegorz Jarzyna, bekend om zijn elegante
kwaliteitsvoorstellingen. Beide hebben overigens ook verscheidene
operaspektakels geregisseerd.
Poolse kunstenaars zijn niet alleen in Polen actief en bekend, hun werken
worden ook in het buitenland gewaardeerd. Operazangers als Piotr Beczała,
Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień en Andrzej Dobber genieten een
vlekkeloze reputatie en geven concerten op de mooiste podia ter wereld,
de Metropolitan Opera van New York bijvoorbeeld, of La Scala in Milaan
en de Opera van Parijs.

www.culture.pl/en

www.teatrwielki.pl/
en.html?no_cache=1
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Poolse Oscarwinnaars
De Poolse cinema staat overal heel goed bekend. Sterker nog:
zonder Polen zou Hollywood niet hebben bestaan! Poolse
ﬁlmmakers hebben de afgelopen decennia een tiental prijzen van
de American Academy of Motion Picture Arts and Sciences in
ontvangst mogen nemen.

R

egisseur Andrzej Wajda, wiens films vier keer werden genomineerd, ontving de Oscar voor zijn verzameld werk. In 2003 ging het
gouden beeldje naar regisseur Roman Polański voor The Pianist.
Bijzonder gedenkwaardig waren de Oscars in 1994 voor decorontwerpkunstenaars Allan Starski en Ewa Braun die met Steven Spielberg
samenwerkten aan zijn Schindler’s List. Ook de auteur van de beste fotograﬁe, Janusz Kamiński, ontving er een. Hij werd later ook bekroond voor
de fotograﬁe van Spielberg’s Saving Private Ryan. De prijs voor de beste
ﬁ lmmuziek ging naar Jan AP Kaczmarek die de mooie klanken bij Finding
Neverland componeerde. De Poolse animatieschool wordt ook altijd goed
gewaardeerd. In 2003 werd De Kathedraal van Tomasz Bagiński genomineerd en in 2008 won het Brits-Poolse project Peter en de Wolf de Oscar
voor de beste korte animatieﬁ lm.

www.culture.pl/en
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Andrzej Wajda (geboren in 1926)
Film- en theaterregisseur
In en in Pools, maar bekend over de hele wereld

H

ij wordt als een van de grondleggers van de beroemde Poolse ﬁlmschool beschouwd. In zijn eerste ﬁlms laat Wajda zijn publiek met
romantische mythen confronteren: hij gaf een kijkje in het lot van
jonge Poolse intellectuelen op cruciale momenten van de geschiedenis. Hij
heeft ook grote literatuurwerken verﬁlmd, zoals Assen van Żeromski, Beloofde Land van Reymont en Pan Tadeusz van Mickiewicz. Dilogie’s Man
of Marble uit 1977 en Man of Iron uit 1981, die een Gouden Palm won in
Cannes en genomineerd werd voor een Oscar, beschrijft de geschiedenis van
werknemersstakingen aan de Poolse kust en de geboorte van Solidariteit.
Deze twee ﬁlms hebben een vaste plaats in de orde van de Poolse ﬁlmkunst.
Katyń (2007), ook voor een Oscar genomineerd, herinnert aan de tragische
oorlogsgebeurtenissen. Wajda’s Wałęsa, Man of Hope trok in 2013 volle bioscoopzalen. De ﬁlm beschrijft de geschiedenis van de leider van Solidariteit
met op de achtergrond de grote politieke veranderingen, en was de Poolse
kandidaat voor de Oscar in 2014.

www.wajda.pl/en/default.html

www.wajdaschool.pl

www.culture.pl
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In 2000 ontving Andrzej Wajda een Oscar
voor zijn gehele oeuvre.
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Roman Polański (geboren in 1933)
Regisseur, scenarioschrijver,
acteur en ﬁlmproducent
De meest gerenommeerde regisseur ter wereld die afstudeerde aan
de Łódź Film School. Een ware meester van de ﬁlm.

R

oman Polański trekt al jaren de aandacht met zijn prachtige ﬁlms die
altijd nog even in het hoofd blijven hangen. Ooit begonnen met korte
ﬁlms, werd zijn speelﬁlmdebuut Mes in het Water (1962) al meteen
voor een Oscar genomineerd. Daaropvolgende ﬁ lms, vaak psychologische
thrillers met een verontrustend karakter, vol geweld en bloed, realiseerde
hij in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten. Een kleine greep uit zijn
repertoire: Repulsion met Catherine Deneuve, Cul-de-Sac, Rosemary’s Baby
met de muziek van Krzysztof Komeda, Chinatown met Jack Nicholson, The
Tenant -een inzichtelijke studie van schizofrenie, waarbij Polański de titelrol
zelf speelde-, Frantic, Death and the Maiden, The Ninth Gate met Johnny
Depp en The Ghost Writer met Pierce Brosnan en Ewan McGregor.

Roman Polań
sk i is beha lve
regisseur, ook
druk in de wee
r
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ne
films.

www.culture.pl/en
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Filmfestivals
– het feestje van de ﬁlmkunst
Filmfestivals trekken altijd groot liefhebbers van kwaliteitsﬁlmkunst aan.

I

n Polen vinden regelmatig evenementen plaats die van grote betekenis
in de ﬁlmwereld zijn. Een ervan is Camerimage, het enige Internationale Camerawerk Kunst Festival ter wereld. Gouden, zilveren en bronzen
kikkers worden als prijzen uitgereikt en zijn een uiting van waardering voor
de beste prestaties op het gebied van ﬁlmfotograﬁe. Het internationale festival van de onafhankelijke ﬁlmkunst, Off Plus Camera, presenteert originele
ﬁlmwerken van jonge makers. Het Gdynia Filmfestival toont het overzicht van
de Poolse ﬁlmkunst en dit evenement is het grootste feest van de nationale
ﬁlm in Centraal- en Oost-Europa. De hoofdprijs van het festival is de Gouden
Leeuw en winnaars van deze prijs zijn onder andere Jerzy Hoffman, Krzysztof
Zanussi, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski en Jerzy
Skolimowski geweest.

festiwalgdynia.pl/en

www.camerimage.pl

www.off plus
camera.com
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Perfecte ﬁlmlocaties
Met hun natuurlijke schoonheid verleiden de Poolse landschappen iedereen die er komt. Een magische, sprookjesachtige sfeer
waardoor je bijna niet meer weet of het echt is, of een ﬁlm…

H

et Poolse landschap vormt een volmaakt, rijk en gevarieerd natuurlijk
decor voor ﬁlmscènes. Het is er allemaal: de laaglanden, hooglanden,
bergen, bossen, weiden en meren. Een mooie bijkomstigheid is de variatie in het landschap afhankelijk van de vier seizoenen: een groene lente,
gouden zomer, kleurrijke herfst en besneeuwde winter. Mysterieuze hoekjes in
het bos zijn verleidelijk door hun ongerepte charme en de wilde meren, veelal
onaangetast door de mens, worden omringd door een idyllisch heuvellandschap bedekt met graanvelden. En dan zijn er ook nog de kasteelruïnes tussen
het witte gesteente van Kraków-Częstochowse Jura en de op het eerste gezicht
ontoegankelijke en torenhoge steile bergtoppen van de Tatra. And… action!

Het Poolse landschap betovert ﬁlmmakers uit de hele wereld. Zo zijn in het
zeldzame rotslabyrint van Błędne Skały (Wilde Gaten) De Kronieken van Narnia
geﬁlmd, werd Schindler’s List opgenomen in het bekoorlijke Krakau en was het
fraaie paleis in Nieborów het decor voor de klassieker Frankenstein.

polskanafi lmowo.pl
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Wisława Szymborska
(1923–2012)
Dichter, essayist, literair criticus en winnaar
van de Nobelprijs voor de Literatuur
Het oeuvre van Wisława Szymborska bestaat uit meer dan 250
gedichten, waarvan bijna elk een meesterwerkje op zich is.

H

aar eerste belangrijke bundel was Wołanie do Yeti en werd in 1957
uitgebracht, haar laatste heette Wystarczy en verscheen in 2012.
Ze sprak niet graag in het openbaar, hield niet van hoogdravendheid
of lofzang. In Krakau voelde ze zich op haar best, in haar intieme vriendenkring. Haar vermogen heeft ze nagelaten aan een stichting die de activiteiten
van het Poolse schrijverschap bevordert. Zonder meer een bijzonder mens,
Wisława Szymborska. Haar gedichten zijn perfectie van het woord door
ironie, humoristische afstandelijkheid, elegantie en vaak ook door een tikkeltje dwarsheid. Paradox en de eeuwige verrassing lopen als rode draad door
haar werk. Haar reﬂecties gaan over welke plek de mens in de wereld en ruimte
inneemt, haar overpeinzingen betreffen de geschiedenis van de mensheid.
Szymborska mag een van de grootste persoonlijkheden in de wereld van
de hedendaagse dichtkunst worden genoemd. Haar werk bestaat uit dertien
gedichtenbundels die in meer dan 40 talen zijn verschenen.

Een vrouw met humor: Op de vraag waarom
ze zo zeldzaam weinig publiceert, antwoordde
ze: ,,Ik heb thuis een prullenbak!”

www.szymborska.org.pl/en.html

www.culture.pl/en
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www.janpawel2.pl

www.janpawel2.pl
/center
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Johannes Paulus II (1920–2005)
Paus van het millennium
De kerkvader die saamhorigheid bracht en het karakter van
de aarde veranderde.

H

et conclaaf bijeengeroepen na de dood van Johannes Paulus I,
verbrak de 455 jaar durende traditie waar uit enkel Italiaanse kardinalen de nieuwe paus werd gekozen. Op 16 oktober 1978 werd
de bisschop van Krakau, kardinaal Karol Wojtyła, de nieuwe paus. Tijdens
zijn 9666 dagen lopende pontificaat bezocht Johannes Paulus II 135 landen,
gaf hij 898 toespraken en schreef hij 14 encyclieken (Pauselijke Brieven). Zijn
standvastigheid en geloofsleer hebben miljoenen mensen uit vele landen
aangemoedigd en gesteund. Toen in 1980 in Polen
Solidariteit werd opgericht, heeft de steun van
de paus bijgedragen aan de vreedzame wijze
waarop deze sinds de Tweede Wereldoorlog grootste veranderingen in Polen tot stand kwamen.
Nadat Johannes Paulus II op 2 april 2005 zijn
laatste adem uitblies, kwamen honderden miljoenen mensen op alle plekken van de wereld op
de straten bijeen en werd gezamenlijk gebeden.
Op 1 mei 2011 werd hij zalig verklaard en 26 april
2014 was de dag dat Johannes Paulus II heilig werd
verklaard.

Johannes Pau
lus II hield va
n de Poolse
bergen. De p
aden waar h
ij
m
et zijn
heilige voet
en op gelopen
heeft, worden
nu de Pause
lijke Routes
genoemd.

35

www.ilw.org.pl/en

en.walesa.tv

Cultuur & Kunst

Lech Wałęsa
(geboren 1943)
De bekendste nog levende Pool, de legendarische leider van
Solidariteit, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en president
van de Republiek Polen in de jaren 1990-1995.

V

anaf 1967 werkte hij als elektronicus op de Scheepswerf van Gdańsk.
In december 1970 was hij een van de organisatoren van de stakingen
daar en in 1976 werd hij ontslagen om politieke redenen, waarna hij
vele malen door de Veiligheidsdienst werd aangehouden. In augustus 1980
was hij medeorganisator van de staking die resulteerde in de oprichting van
vakbond Solidariteit. De organisatie was onafhankelijk van de communistische autoriteiten en had onder leiding van Wałęsa al gauw 10 miljoen leden.
Na aankondiging van de staat van beleg in 1981 werd hij voor bijna een jaar
geïnterneerd en mocht hij zich nergens meer vertonen. Zijn ambitie om vrijheid zonder geweldsgebruik te bereiken, bracht hem in 1983 de Nobelprijs
voor de Vrede. In 1989 nam hij deel aan de gesprekken tussen de oppositie
en de autoriteiten aan de Ronde Tafel en in december 1990 werd hij president
van de Republiek Polen.

Prijzenswaardig: hij heeft
al meer dan tien eredoctoraten
van verschillende universiteiten
in de wereld ontvangen
en in 2008 trad hij als lid toe
tot de uit twaalf personen
bestaande Raad van Wijzen
van de Europese Unie.
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Jan Matejko (1838–1893)
Al tijdens zijn bestaan, werd hij het icoon van de Poolse schilderkunst. Zijn werken hebben vele generaties van Polen tijdens het
verdriet van het onafhankelijkheidverlies, liefde voor het vaderland
bijgebracht.

J

an Matejko heeft aan de Krakause Academie voor Schone Kunsten gestudeerd. Hij was de lofschilder van de vaderlandse geschiedenis, maar
genoot internationale roem en hij heeft zijn werken in Parijs, Wenen,
Berlijn, Praag en Boedapest tentoongesteld. Hij is de opvallendste vertegenwoordiger van de historische trend in de Poolse schilderkunst. Tijdens
de verdelingen van zijn land, schilderde hij de belangrijkste politieke en militaire successen: Stefan Batory bij Pskov, Slag om Grunwald, De Pruisische
Hulde, Jan Sobieski bij Wenen. Hij zocht ook naar geschiedkundige redenen
voor de nederlaag van de Republiek in zijn schilderingen Stańczyk, Preek van
Skarga en Rejtan. Het voornaamste doel van zijn werk was het ontwaken van
de patriottische gevoelens onder de Polen, iets dat hem met verve is gelukt.
Zijn nalatenschap bestaat uit meer dan 300 oliewerken en een paar honderd
tekeningen en schetsen.

www.muzeum.krakow.pl
/For-visitors.63.0.html?&L=1

www.jan-matejko.org

www.culture.pl/en
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Reconstructie
van het verleden
Scènes uit de geschiedenis zijn waardevol voor het heden.

H

et naspelen van de geschiedenis gaat gepaard met veel emoties.
Het raakt tot in de ziel, mensen voelen zich meer betrokken bij
hun land en steken er ook nog wat van op. Het is daarom niet zo
vreemd dat deze reconstructievorm steeds populairder wordt. Met veel
spektakel en stijl wordt elk jaar medio juli de Slag bij Grunwald nagespeeld,
de grootste veldslag van het middeleeuwse Europa. Een week later volgt
de scène van de belegering van Malbork, de grootste bakstenen vesting
ter wereld. Het Archeologisch Festival in Biskupin is een niet-militair
evenement en hier wordt een Vroeg Slavische nederzetting uit de tiende
eeuw nagebootst. Dit historische festival heeft ook een markt met traditionele ambachten en toont verschillende shows. Het festival Dymarki
Świętokrzyskie in Nowa Słupia is een soortgelijk evenement, met demonstraties van het ijzersmelten met behulp van eeuwenoude methoden. Dit
spektakel wordt georganiseerd aan de voet van Świętokrzyskie, de regio vol
interessante archeologische ontdekkingen.

Cultuur & Kunst
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at een interessant
Op het eiland Wolin sta
slaven en Vikingen,
openluchtmuseum over
en van 10 00 jaar
waar een kijkje in het lev
omen.
geleden kan worden gen

www.oblezenie.zamek.malbork.pl

www.grunwald1410.pl

www.biskupin.pl

swietokrzyskie.travel/en
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Architectuur van vroeger
Het traditionele Poolse dorp bestond compleet uit hout.
De verschillen tussen de regio’s zijn vooral terug te vinden in
de vormen en versieringen

D

e meeste houten gebouwen in de regio van Małopolska zijn bewaard
gebleven. Zo is er de Houten Architectuur Route die uit 237 architectonische objecten bestaat, zoals kerken, houten tserkvas
(orthodoxe kerken), kapellen, klokkentorens, schuren, landhuizen en herenhuizen. In het hele land worden houten constructiemonumenten beschermd
in de openluchtmusea, de zogenaamde skansens. In totaal zijn er 46 en door
hun esthetiek en harmonie met het landschap zijn ze beroemd tot ver buiten
de landsgrenzen. In deze gebouwen zijn oude landbouwwerktuigen verzameld en worden rijk versierde kamers van de vroegere huizen gepresenteerd.
De trots van het zuiden van Polen zijn de authentieke zeventiende eeuwse
houten herbergen, waar regionale gerechten worden geserveerd. Een bezoekje waard is ook het uiterst charmant dorp Zalipie, waar bloemenschilderijen
deel uitmaken van het bijzondere karakter van alle huisjes.

drewniana.malopolska.pl

openairmuseum.pl
/skansen/zalipie

Volksdrachten van toen en nu
Poolse klederdracht kan vergeleken worden met een weide vol
kleurrijke bloemen. Er zijn tientallen typische varianten, die ook nog
eens allemaal lokale variaties hebben.

D

e verzameling van paren gekleed in klederdracht is een feest om naar
te kijken door alle stoffen, kant, borduurhandwerk, de glinsterende
kleurige lovertjes en kralenkettingen. In de laaglanden is de Łowicki
klederdracht te herkennen aan kleurrijke strepen en het belangrijkste motief
van de klederdracht van de Poolse berggebiedbewoners is parzenica, een
origineel, decoratief motief in de vorm van een hart. De elegante vrouwen
in Kurpie droegen in aanvulling op hun kleding altijd een verzameling van
amberkettingen. Het meest karakteristieke element van de klederdracht in
Krakau is een hoed voor mannen, de zogenaamde rogatywka. Bij de vrouwenkleding staat het rood van de kralenketting in contrast met de witte hemden
onder het ﬂuwelen keurslijf, waarop rijke borduursels prijken en versierd zijn
met sprankelende lovertjes. De volksdrachten beleven tegenwoordig een wedergeboorte, daar ze vaak worden gedragen door het personeel van regionale
restaurants. Ook worden artistieke collecties van poppen gekleed in folkloristische volksdrachten gemaakt en verzameld.

Bewoners van het Poolse berggebied dragen tot op de dag
van vandaag met veel plezier hun kleurrijke klederdrachten
ter gelegenheid van feesten en plechtigheden.

www.stroje.pl

www.strojeludowe.net
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Folklore en design
– een creatieve combinatie
Uit folklore, stevig verankerd in de traditie, en uit het moderne
design worden nieuwe ambacht- en kunstproducten geboren.

D

e schatten van Vistula Land bestaan voornamelijk uit de natuurlijke grondstoffen zand, klei, wilgentenen en barnsteen. Eeuwenlang
werden ze door ambachtslieden gebruikt, tegenwoordig inspireren
ze kunstenaars. Het mandenwerk is uitgegroeid tot volkshandwerkkunst
en is eigentijds kunstdomein geworden. Van teenwilgen -de jonge scheuten
van de wilg- worden manden gevlochten en meubels en artistieke installaties
gebouwd. In Solec, gelegen aan de Wisła, staat een wilgtenen kasteel en in een
landhuis in Olkusz is een tentoonstelling gewijd aan werken van Władysław
Wołkowski alias de Michelangelo van Wilgentenen. Ontwerpers laten zich
ook inspireren door het traditionele kantwerk en de knipselcompositie. Het
kant uit Koniaków is beroemd geworden door de tafelkleden en servetten
waarin het zit verwerkt, maar ook door de moderne lingerie.

De traditie va
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www.koniakow.com

www.rudnik.pl
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Poolse modeontwerpers
– ongekend en overal populair
T-shirts ontworpen door Local Heroes worden door Rihanna
gedragen.

D

e afgelopen jaren heeft de Poolse mode zich sterk in de markt gezet
met een enorme diversiteit aan inzichten en ideeën. De ontwerpers
willen de aard van het moderne leven weergeven, waarbij het draait
om eenvoud en originaliteit, het gemakkelijk zit en het individu wordt benadrukt. Ontwerpers als Gosia Baczyńska, Maciej Zień, Tomasz Ossoliński
en het duo Paprocki & Brzozowski hebben zichzelf gevestigd als ontwerpers
die hun eigen versie van ‘glamour aan de Wisła’ vertellen. Boetieks met hun
collecties zijn in alle moderne winkelcentra in de grootste Poolse steden te
vinden en hun ideeën kunnen gemakkelijk met de trends van de wereldmode
worden vergeleken, want in Polen vinden genoeg belangrijke mode festivals
plaats, zoals Fashion Week Poland in Łódź, Warsaw Fashion Street en tijdens
de zomervakantie de Sopot Art & Fashion Week.

Jong talent: Een trend is gaande waarin mode wordt
ontworpen door jonge kunstenaars. Hun collecties kunnen
bekeken en besteld worden via online showrooms.
fashionweek.pl/en

warsawfashionstreet.pl

fashionweekend.
pl/?lang=en

Kunst – handwerk – design
De kunstenaars van nu uit Vistula Land worden over de hele wereld
gewaardeerd.

P

oolse ontwerpers krijgen prijzen uit de hele wereld op alle denkbare
vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van bruikbare recyclingkunst.
Poolse architecten worden steeds meer bejubeld, zoals Robert Konieczny wiens Atriale Huis, tentoongesteld in de buurt van Opole, in 2006
de titel van House of the Year kreeg. Robert Majkut, die een exclusieve bioscoop in Beijing ontwierp, mag een expert in het luxe interieurdesign van
banken, bioscopen en winkels worden genoemd en Oskar Zięta creëert objecten die op opgeblazen, glanzende ballonnen lijken. Zijn excentrieke werken
zijn onder andere in het Pompidou Centre in Parijs te zien. Janusz Kaniewski
is de maker van het logo van Fiat en de Daybed stoel was het idee van Tomek
Rygalik en wordt sinds zijn introductie bijna aan een stuk door geproduceerd
bij productiebedrijf Comforty. De werken van jonge ontwerpers kunnen
worden gekocht bij vele galeries en boetieks, winkelcentra en in designwijken, waarvan SOHO in Warschau een mooi voorbeeld is.

De veelvuldig prijs
winnende publica
ties
van Poolse illustrat
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aag de dag
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in de boekvormge
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tekenaars worden
bewonderd
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www.studiorygalik.com

www.zieta.pl

www.design.pl

www.ibby.pl
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Festivals van Vormgeving
Op de Poolse designkaart verschijnen steeds meer stipjes van
groot formaat.

D

esign gaat snel en nieuwe instellingen worden gecreëerd om
ontwerp en vormgeving te bevorderen. Gdynia Design Centre is
opgericht om nieuwe technologieën te promoten en om de samenwerking van ontwerpers met ondernemers te ondersteunen. Daarnaast
wordt op deze verfrissende plek ook het Gdynia Design Days Festival georganiseerd waar innovatief design centraal staat. Dicht bij de plek waar
Poznań International Fair wordt gehouden, zit nu Concordia Design waar
een School of Form (school voor ontwerpers) is opgezet en waar de Arena
Design Beurs plaatsvindt. Łódź trekt al jarenlang de aandacht met zijn ontwerpfestival en het zal niet lang meer duren voordat de lokale Academie
voor Schone Kunsten wordt verrijkt met een multimediaal Centrum voor
Wetenschap en Kunst gecombineerd met het Mode Promotiecentrum.

www.lodzdesign.com

www.gdyniadesigndays.eu

www.sof.edu.pl

www.iwp.com.pl/about

e beste
Goed goed: D
ten
Poolse produc
den
or
en diensten w
rdeerd
elk jaar gewaa
DESIGN
in een GOED
ganiseerd
wedstrijd, geor
uut voor
door het Instit
mgeving.
Industriële Vor

53

Smaakvolle festivals
Polen staat bekend om zijn lekkere en pure eten. De rijkdom van
smaken is een erfenis van eeuwenlange geschiedenis en weerspiegelt de invloeden van verschillende culturen.

E

en van de grootste en interessantste culinaire evenementen is zonder
twijfel het Nationale Festival van Goede Smaak, georganiseerd op
de Oude Markt in Poznań. Kraampjes van meer dan 120 exposanten
uit alle regio’s van Polen, moedigen bezoekers aan om de lokale heerlijkheden te proeven. Żywiec, een stad in het zuiden van Polen, is befaamd om
zijn bierbrouwerij en nodigt iedereen uit voor het Biroﬁlia festival. Hier kan
genoten worden van ongeveer 500 biersoorten uit de hele wereld en laten
de Poolse kleine brouwerijen proeven wat zij in huis hebben. Terug van weggeweest: wijn is weer populair in Polen en de Wijnoogst in Zielona Góra is
voor wijnminnenden een aanrader. Het programma van dit festival in september omvat parades, de Miss van de Wijnstad verkiezingen, proeverijen
en concerten. Ook een bezoekje waard is het Festival van Smaak in Gruczno.
Smacznego!

Toeristen genieten
likkebaardend van
de authentieke smaak
van het Poolse brood.
Het lekkerste is het
donkere of heldere
zuurdesembrood gebakken
in een traditionele oven.
Een favoriete snack op
feesten is een stukje
vers brood met reuzel.
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www.winobranie.zgora.pl

www.smak.malopolska.pl

www.festiwal-birofi lia.pl

www.ofds.pl
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Glas
– Poolse specialiteit
Krosno is het belangrijkste centrum van de glasproductie in Polen.
De Krosno Glasfabriek is producent van zowel alledaagse als
decoratieve voorwerpen van glas.

D

e Poolse traditie van het glasblazen duurt al een aantal eeuwen
voort. Poolse kunstenaars zijn beroemd om hun ontwerp van unieke
glasvormen. In Krosno zit het Glas Erfgoedcentrum dat niet alleen
een modern museum is, maar ook een laboratorium dat de multidimensionale wereld van glas presenteert. Er worden vaardigheidsdemonstraties
van de glasmeesters, concerten en shows van glazen juwelen gegeven en ook
worden ﬁ lms uitgezonden over de geschiedenis en de kunst van het glasblazen. Ook zijn de originele werken van de kunstenaars te bewonderen.
In de educatieve ruimtes kun je zelf experimenten uitvoeren, met behulp
van lenzen, glasvezelkabels of een caleidoscoop. Op de onderste verdieping
weet je niet wat je ziet met het illusionistische schilderij dat daar hangt.
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www.miastoszkla.pl

www.3d.miastoszkla.pl
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Keramiek
– een authentiek souvenir uit Polen
Poolse keramiekfabrikanten verwijzen naar nationale decoratieve
motieven en naar het talent van de inheemse ambachtslieden.

H

et karakteristieke patroon van keramiek uit Bolesławiec wordt over
de hele wereld herkend en gewaardeerd. Het verwijst naar de eigen
traditie van vormgeving, gebaseerd op volksmotieven. Met de hand
versierde borden, bekers en schalen van de keramiekfabriek in Bolesł awiec
worden tot de meest populaire geschenken gerekend: made in Poland. Gewild
door kenners zijn ook de hoge kwaliteitsproducten van porseleinfabrieken in
Ćmielów en Chodzież, of het merk Kristoff van Wałbrzych. Naast de traditionele, welbekende dessins worden nieuwe, originele collecties gecreëerd.
Kristoff nodigt jonge ontwerpers uit tot cocreatie, en Ćmielów Design Studio
werkt samen met Marek Cecuła, de ambassadeur van Poolse keramische
kunst, wereldberoemd ontwerper en keramiekkunstenaar.

Een grote selectie
van traditionele
keramische produc
ten
is in de grote sted
en te
vinden, in de wink
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van Cepelia of in
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rs.
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www.porcelana.com.pl
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www.porcelana-kristoff.pl
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Barnsteen
– een schat uit de zee
Barnsteen wordt het Poolse goud genoemd en het oudste en meest
kostbare exportgoed van het Oostzeegebied.

K

leine en grotere stukjes van barnsteen, de fossiele hars van naaldbomen
van 40 miljoen jaar oud, worden door de golven op het strand geworpen.
Gdańsk, gelegen aan de Oostzee, is de hoofdstad van barnsteen en heeft
zelfs een museum gewijd aan deze bijzondere schat. In de collectie zitten oude
en nieuwe producten van getalenteerde ontwerpers en in de multimediale tentoonstelling waan je jezelf in het barnstenen bos, waar de geur van barnsteen
de neusvleugels doet trillen. Of steel de show in de barnstenen sieradenshow.
Elk jaar vindt in Gdańsk de Amberif plaats: de internationale markt van
barnsteen, juwelen en edelstenen. In bijouteriewinkels, galeries en op souvenirmarkten door het hele land zijn in prijs variërende barnsteensieraden te kopen.

De exclusieve
zogenaamde B
arnsteen Fift h
Avenue in – w
aar anders- Gda
ńsk, heeft
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www.amber-route.eu

www.ambermuseum.eu

www.polawianiebursztynu.pl
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Traditionele feesten
Poolse feestdagen hebben altijd een vreugdevol en plechtig
karakter. Op deze dagen wordt het hele jaar met smart gewacht.

K

erstavond, 24 december: de hele familie is bij elkaar gekomen om te
genieten van een feestelijke maaltijd, want dat Polen van koken, eten
en drinken houden, staat als een paal boven water! Onder de gerechten bevinden zich een visgerecht, een karper bij voorkeur, champignonsoep
of rode bietensoep, pierogi (deegkussentjes), kutia (zoete granenpudding) en,
niet te vergeten, kool. Alles bij elkaar zouden er eigenlijk traditiegetrouw maar
liefst twaalf gerechten moeten zijn. In deze bijzondere tijd zijn op veel plekken
kerstliedjes te horen en onder de feestelijk versierde kerstboom wachten zorgvuldig ingepakte cadeautjes. Een net zo belangrijk feest voor de Polen is Pasen,
de voorbode van de komst van de lente. Net als tijdens kerst, komen familieleden samen aan de eettafel, maar deze keer tijdens het paasontbijt. Het is traditie
om eieren te versieren en in te zegenen, het oervoorbeeld voor wedergeboorte.
De decoraties, kleuren en zelfs de versiertechnieken van de paaseieren verschillen per regio. Pasen betekent ook het bakken van taarten, vooral het Paasbrood
van gistvlokken en Mazurek, een traditionele geglaceerde cake.

In Spycimierz in Midden-Polen worden
op Sacramentendag (Corpus Christi)
prachtige bloementapijten gelegd met
daarin verschillende religieuze motieven.
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www.gminalyse.pl/palmowa.html
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