
Zielone 
Miasto

ŚWIĘTUJEMY! polsko-niemiecki rok jubileuszowy 2016

zorganizowany przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec z okazji 

25-lecia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

NOC MUZEÓW 
W GOETHE-INSTITUT

14.05.2016, 18.00–24.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

Biblioteka – reaktywacja

Otwarcie nowej biblioteki Goethe-Institut, inauguracja nowoczesnej wielofunkcyj-

nej przestrzeni jako miejsca spotkań, nauki, wspólnych działań i zabawy. W ofer-

cie oprócz książek, czasopism, płyt z Niemiec czy o Niemczech nowością są kilku-

tygodniowe strefy tematyczne ze specjalnym wyborem mediów oraz programów 

kulturalnych i edukacyjnych. Pierwsza wiosenno-letnia strefa Zielone miasto 

prezentuje przykłady strategii życia we współczesnym mieście. W programie 

m.in. wykłady, warsztaty, rozmowy, spotkania, seminaria zawodowe, projekcje 

filmowe.

Kwartet na pomidory, Maciej Markowski 

Otwarciu nowej biblioteki Goethe-Institut towarzyszy wernisaż interaktyw-

nej instalacji dźwiękowej wrocławskiego muzyka Macieja Markowskiego.  

To kompozycja muzyczna, której dźwięki generowane są w ścisłym związku  

z procesem wzrostu i rozwoju krzewów pomidora. Praca wyprodukowana przez 

Fundację WRO Centrum Sztuki Mediów, po raz pierwszy prezentowana podczas 

Biennale WRO 2015 Test Exposure. Instalacja czynna do 30 lipca 2016.

FILMOWA MAJÓWKA

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

75 procent ludności w Europie mieszka w miastach. Jakie strategie i praktyki 

wybrać, aby żyć w przyjaźni z miastem i ze sobą? Architekci współtworzą zrów-

noważony rozwój miast. Mieszkańcy współuczestniczą w proekologicznych, 

przyjaznych miastu akcjach i inicjatywach. Dokonywane przez nas wybory 

stylu życia przekładają się na jego jakość. 

19.05.2016, 19.00 

Kwestia sumienia. Ingenhoven i zielona architektura (Eine Frage des  

Gewissens. Ingenhoven und grüne Architektur), film dokumentalny,  

reż. Britte Nagel, Frank Henschke, Niemcy 2015, 52 min. 

Niemiecki architekt Christoph Ingenhoven zaczął urzeczywistniać idee zielonej 

architektury wtedy, kiedy pojęcie architektury zrównoważonej w ogóle jeszcze 

nie istniało. Ingenhoven oraz niemieccy, francuscy, austriaccy studenci archi-

tektury opowiadają, jak sobie wyobrażają zieloną architekturę w dobie zmian 

klimatycznych i niedoboru surowców. 

24.05.2016, 19.00 

Città del cavolo – ogrody wspólnotowe w Mediolanie i Berlinie, film doku-

mentalny, reż. Paola Longo i Salvatore Laforgia, prod. MiBe Projekt Salvatore 

Laforgia, Guido Larcher, Inge Pett, Włochy-Niemcy 2015, 60 min.

Dokument prezentuje ogrody społecznościowe w Berlinie i Mediolanie jako 

miejskie społeczne laboratoria i pokazuje na ich przykładzie strategie i me-

chanizmy powstawania i funkcjonowania miejsc wspólnego użytkowania.  

Po projekcji rozmowę z autorami filmu – Paolą Longo, Salvatore Laforgią i Guido 

Larcherem poprowadzi Maciej Łepkowski, animator kultury, filozof, muzyk, 

twórca ogrodów społecznościowych.

27.05.2016, 19.00 

Jak ugotować swoje życie / How to Cook Your Life, film dokumentalny,  

reż. Doris Dörrie, Niemcy 2007, 100 min.

Dokument Doris Dörrie to oda do zaopiekowania się sobą, zatroszczenia się  

o dobre życie w zgodzie ze światem i własnym ja, a środkiem do tego ma być 

gotowanie. Bohaterem filmu jest Edward Espe Brown – guru zen i kucharz  

w jednej osobie. Reżyserka towarzyszy mu w czasie jego kursu gotowania  

w centrum buddyjskim w Austrii. Po projekcji spotkanie poprowadzi prof. Harald 

Lemke, filozof i kurator oraz wykładowca m.in. w Centrum Gastrozofii, Żywności, 

Społeczeństwa, Kultury na Uniwersytecie w Salzburgu. 

Projekcje z polskimi napisami. Wstęp wolny.

20.05.2016, 14.00–17.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

TEATR BEZPOŚREDNI – TEATR WIDZÓW, 

WARSZTAT Z LORENZEM HIPPE 

Żadnej sztuki. Żadnej sceny. Żadnych aktorów. Tylko wyobraźnia widzów. Lorenz 

Hippe, autor i edukator teatralny z Berlina, zaprasza do Teatru bezpośredniego,  

w którym widzowie staną się aktorami i sami stworzą treść sztuki. Podczas warsz-

tatu powstaną poszczególne sceny, dźwięki i obrazy. Tematem przewodnim 

będzie życie człowieka w zielonym mieście. Może powstanie wizja przyszłości? 

OGRÓD POWSZECHNY

Przed Teatrem Powszechnym

ul. Zamoyskiego 20, Warszawa

Wspólna inicjatywa Goethe Institut, Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hüb-

nera w Warszawie, Fundacji Strefa WolnoSłowa i mieszkańców Pragi. To ogród 

społecznościowy oraz przestrzeń do działań artystycznych. To miejsce wymiany 

wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Miejsce dyskusji i działania. W Ogrodzie 

Powszechnym uprawia się rośliny i uczy się, jak zmieniać najbliższą okolicę. 

Projekt w ramach festiwalu Miasto Szczęśliwe.

22.05.2016, 11.00–21.00 

Otwarcie Ogrodu Powszechnego

W programie m.in. wspólna wycieczka zakończona rowerową paradą ogrodową, 

warsztaty ogrodowego majsterkowania dla rodzin i plastyczno-muzyczne dla 

dzieci, spotkanie z cyklu Filozofia w Ogrodzie, Warsaw Improvisers Orchestra  

– koncerty z udziałem uczestników międzypokoleniowych warsztatów wielo-

kulturowych Strefy WolnoSłowa.

maj – sierpień 2016

Codzienne wydarzenia cykliczne

Poniedziałki – warsztaty muzyczne. Wtorki – warsztaty ruchowo-taneczne. 

Środy – wykłady Filozofia w ogrodzie i projekcje filmowe. Czwartki – spotka-

nia Ogród – co warto wiedzieć. Piątki – warsztaty ogrodowego majsterko-

wania i projekcje filmowe. Soboty – poranki dla dzieci, raz w miesiącu pchli  

targ. Niedziele – koncerty, raz w miesiącu targ zdrowej żywności. Informacje:  

www.powszechny.com

3.06.2016, 16.00–18.30

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

MIASTO IDEALNE. WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE 

DLA DZIECI W WIEKU 10–12 LAT

Warsztaty poświęcone urbanistyce, znaczeniu zieleni i transportu w mie-

ście pobudzają kreatywność w myśleniu i działaniu. Uczestnicy budują mia-

sto idealne z materiałów dostępnych na co dzień, pochodzących głównie  

z recyclingu, dzięki czemu pogłębiają wiedzę o segregowaniu śmieci. Part-

ner: Archichild (www.archichild.com). Termin zgłoszeń 27.05.2016 na adres:  

bibl@warschau.goethe.org 

4.06.2016, 17.00–22.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

OGRODNICZKI

Długie popołudnie w rytmie slow. O modzie świadomej, czyli o tożsamości  

i doświadczeniu współczesnego świata poprzez ubrania. Spotkanie-performens  

z udziałem publiczności, rozmowy, wspólne czytanie literatury poświęconej 

modzie, występy pisarzy polskich opowiadających o ubraniach. Kuratorki 

Monika Jakubiak i Karolina Sulej oraz ich goście zapraszają do ogrodu mody, 

do poznania ubrań w wymiarze emocjonalnym, zmysłowym, intelektualnym 

oraz do dzielenia się swoimi odzieżowymi historiami – w rozmowie albo przez 

stylizacje. Uczestników i ich stroje uwieczni na polaroidach-pocztówkach Karol 

Grygoruk. 

10.06.2016, 14.00–17.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

DEBATOWANIE PO NIEMIECKU – WARSZTATY 

DLA UCZĄCYCH SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Mam swoje zdanie, ale nie potrafię nikogo do niego przekonać. Z pomocą przyjdą 

warsztaty poświęcone sztuce debatowania: jak mogę przekonać kogoś, używa-

jąc argumentów, i to po niemiecku. Celem warsztatów jest zmotywowanie do 

nauki języka niemieckiego, przedstawienie ciekawego sposobu poprowadzenia 

lekcji tego języka oraz kształtowanie świadomości obywatelskiej. 

WARSZAWSKIE ROZMOWY 
ARCHITEKTONICZNE

10.06.2016, 15.00–19.00

Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

ZIELONE MIASTO – MIASTO JAKO OGRÓD,  

SZANSA TERENÓW OTWARTYCH – KONFERENCJA 

 

Polsko-niemiecka konferencja na temat miejskich terenów zielonych i zrów-

noważonych strategii rozwoju miast. Prezentacja koncepcji miasta ogrodu na 

przykładzie Międzynarodowej Wystawy Ogrodowej IGA Berlin 2017. Omówienie 

case studies dotyczących kreatywnej przestrzeni miejskiej tworzonej przez 

dzieci oraz zielonych dachów Hamburga jako przestrzeni odzyskanej przez 

mieszkańców. W programie również dyskusja o roli terenów otwartych w rozwoju 

miasta na przykładzie nowych inwestycji w Warszawie i Berlinie. Informacje: 

www.wra.org.pl  i facebook.

14.10.2016, 15.00–19.00

Pawilon SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

REVITAL TOTAL – NOWE STARE MIASTA, REWITALIZACJA 

ZANIEDBANYCH OBSZARÓW ŚRÓDMIEJSKICH – KONFERENCJA 

Konferencja poświęcona procesom rewitalizacji przeprowadzanym w prze-

strzeni publicznej i będących motorem zmian obrazu i funkcjonowania miasta. 

Dyskutowane będą kwestie zarządzania projektami rewitalizacyjnymi. Zapre-

zentowane zostaną przykłady transformacji stref w centrum Berlina. Ponadto, 

dyskusji poddane zostaną projekty rewitalizacji warszawskiej Pragi. Informacje:  

www.wra.org.pl i facebook.

11.06, 9.07, 13.08, 10.09.2016, 10:00–12:00

Ambasada Niemiec ul. Jazdów 12, Warszawa – start,  

własnym rowerem lub rowerem miejskim

ROWEREM PRZEZ PARKI I OGRODY WARSZAWY

Podczas przejażdżek przewodnik pokaże jak obecnie planuje się przestrzenie 

zielone w mieście, oprowadzi po historycznych ogrodach i modernistycznych 

zielonych zakątkach w centrum miasta. Na szlaku wycieczek znajdą się rów-

nież tymczasowe kompozycje Festiwalu Ogrodów. Informacje: www.wra.org.pl,  

www.warsawman.pl/de/ i facebook.

 

czerwiec–sierpień 2016

GRA W ZIELONE. WARSZTATY I GRA MIEJSKA 

Ekologia nie musi być nudna, wręcz przeciwnie, na uczestników zielonej gry 

miejskiej czekają ekscytujące przygody. Odkrywanie tajemnic, poszukiwanie 

wskazówek, przeżywanie niesamowitych historii i w efekcie satysfakcja uczestni- 

ków, że w kwestii zieleni są mniej zieloni. Informacje: www.wra.org.pl i facebook.

18.06, 23.07, 27.08.2016, 11:00–12:30

MCK Nowy Teatr, Świetlica, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

MÓJ ZIELONY DACH 

Cykl warsztatów propagujących zielone dachy na prywatnych domach. Infor-

macje o kompozycjach z roślin pożytecznych, o kosztach ogrodu dachowego, 

o technice układania warstw dachowych oraz zajęcia praktyczne z sadzenia 

roślin przez uczestników. Prowadzący warsztaty pomagają i doradzają w przy-

padku pytań. Informacje: www.wra.org.pl i facebook.

29.06.2016, 18.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

CHRISTA MÜLLER – OGRODNICTWO MIEJSKIE: 

MIEJSKIE INTERWENCJE PRZEJMUJĄ 

PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

Ogrody społeczne, miejskie farmy, mobilne projekty rolnicze sprzyjają nie tylko 

ekologicznej uprawie warzyw, ale też poszukiwaniom nowych form dobrego 

życia w wielkich miastach. Christa Müller, socjolożka, badaczka zagadnień 

zrównoważonego stylu życia i nowych modeli dobrobytu, prezentuje w swoim 

wykładzie społeczną diagnozę i konteksty ogrodnictwa miejskiego.

FESTIWAL OGRODÓW –
OGRODY TYMCZASOWE

maj–listopad 2016 

Zaprojektowane w ramach warsztatów tymczasowe ogrody – aranżacje  

w drewnianych skrzyniach – są roślinnymi interpretacjami idei zielonego 

miasta i wpisują się w trend zaangażowania mieszkańców w kształtowa-

nie miejskich zielonych przestrzeni. Kuratorka: arch. krajobrazu Izabela  

Małachowska-Coqui. Informacje: www.wra.org.pl i facebook.

21.05.2016, 12.30 

Ambasada Niemiec, ul. Jazdów 12, Warszawa 

Ogród w Ambasadzie Niemiec

Uroczyste otwarcie ogrodu przez Ambasadora Niemiec Rolfa Nikela w ramach 

Dnia Otwartego Ambasady Niemiec. Wśród bylin i traw, pod rozłożystym drze-

wem chroniącym od przeciwności pogody, staną symboliczne trzy zielone 

domy z uformowanych krzewów o ozdobnych liściach, kwiatach i owocach. 

Reportaż telewizyjny o ogrodzie ukaże się we wrześniu w telewizyjnym pro-

gramie Maja w Ogrodzie.

11.06.2016 

MCK Nowy Teatr, Świetlica, ul. Madalińskiego 10/16, Warszawa

Ogród w Nowym Teatrze

Hommage krajobrazu dzieciństwa – kompozycja z wysokich traw i drzew,  

z drewnianą ławą, gdzie można się położyć, słuchać szumu kłosów, patrzeć na 

połyskliwe liście gruszy i niebo nad głową i przenieść się poza miasto będąc  

w samym jego centrum – mówi kuratorka projektu. Inauguracji ogrodu towa-

rzyszy Zielony Happening.

1.07.2016, 18.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

KWIATY WIELKIEGO MIASTA. W KSIĄŻKACH I NA ULICY

Rozmowa o miastach, naturze i literaturze. O ogrodach w miastach i współcze-

snych formach kontaktu z naturą w warunkach wielkomiejskich oraz o polskich 

i niemieckich książkach, w których ogród, miasto, ekologia odgrywają znaczącą 

rolę rozmawiają Dorota Danielewicz-Kerski z Berlina i Agnieszka Drotkiewicz  

z Warszawy.

5.07.2106, 19.00

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

CHRISTOPHER DELL O MIEŚCIE I O IMPROWIZACJI

Christopher Dell, muzyk, kompozytor, jeden z najbardziej renomowanych  

wibrafonistów w Europie oraz teoretyk architektury prezentuje koncertowy  

wykład. Czego może nauczyć się architektura od improwizowanej muzyki?  

Jak ujmować miejskie światy w sposób nie zdeformowany, lecz performa-

tywny? Dell gra z muzycznym przekonaniem, że przestrzeń jest codziennie 

współprodukowana i wywodzi z tego technologię improwizacji jako miejską 

praktykę XXI wieku. 

8.07.2016, 18.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

KWIATKI DO SAŁATKI. WARSZTATY PRZYRODNICZO-KULINARNE 

Warsztaty i kulinarne spotkanie przy wspólnym stole. W roli głównej jadalne 

kwiaty z letnich ogrodów i łąk. Pożyteczne informacje o tym, które rośliny i gdzie 

zbierać, jakie mają właściwości oprócz walorów smakowych i zapachowych. 

Prowadzenie Monika Latkowska z Katedry Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie.

15.07.2016, 14.00–17.00

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

ODKRYĆ MIASTO. WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Podwórka, mury, fasady, przejścia, balkony, podcienia – czy zwykłe domy?  

Co staje się wyznacznikiem miasta? Warsztaty mają za zadanie uzmysłowić co 

nas otacza w mieście i wyczulić na wszystkie miejskie szczegóły. 

22.07.2016, 10.00–15.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

POZNAJ SWOJE MIASTO. WARSZTATY DLA BIBLIOTEKARZY 

O miejskich spacerach literackich z wykorzystaniem książek obrazkowych, 

opowiadań fantastycznych i przewodników po mieście dla dzieci w wieku 

od 2 do 16 lat. Warsztaty poświęcone kreatywnej pracy z literaturą dziecięcą. 

Wspólnie z Sabine Mähne z LesArt, berlińskiego Centrum Literatury Dziecięcej  

i Młodzieżowej, uczestnicy wyruszą na poszukiwanie literackich miejsc. Partner: 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

29.07.2016, 19.00 

Goethe-Institut, ul. Chmielna 13a, Warszawa

UCZTA MIEJSKA

Artystyczna akcja kulinarna przekształcająca codzienny rytuał przygotowy-

wania posiłku we wspólnotowe doświadczenie, inspirujące do refleksji nad 

tym, jak nasze wybory żywieniowe wpływają na kształt świata. Menu wieczoru 

to niespodzianka – rezultat miejskiej wyprawy badawczej w poszukiwaniu 

zaskakujących składników i nieodkrytych zasobów żywieniowych. Kuratorka: 

Dagna Jakubowska

#Swietujemy

www.goethe.de/swietujemy
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