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Tworzymy wydarzenia dla
i z udziałem mieszkańców.
Interesuje nas kultura miejska,
działania w przestrzeni
publicznej, różne praktyki
uczestnictwa i aktywności.
Zachęcamy do odkrywania
miasta poprzez udział
w alternatywnych spacerach
i wykładach (Lokalni Przewodnicy
i Przewodniczki, Metropolitanka,
Gdańskie Miniatury), tematyczne
cykle wykładów o mieście,
architekturze i historii.
aktywizujemy mieszkańców
i mieszkanki (Gdańskie Dni Sąsiadów,
Active Citizens, Otwarty IKM).

inspirujemy do poznawania
miejskich przestrzeni poprzez
działania artystyczne (Miejsca,
Narracje, Odcinki, Monumental Art),
wpływamy na kształt przestrzeni
publicznych (Targ o Węglowy,
debaty).
Wydajemy publikacje dotyczące
Gdańska, tożsamości miasta oraz
miejskich praktyk kulturalnych.
Wspieramy kadry kultury,
organizując warsztaty,
szkolenia i konferencje oraz
prowadząc badania w ramach
Obserwatorium Kultury.

Instytut
Kultury
Miejskiej…

…tworzą
ludzie,
działania
i miejsca

miasto
Kultura jest
wszędzie tam, gdzie
są mieszkańcy.
Nasze wydarzenia
artystyczne
i kulturalne, spacery
alternatywne
oraz działania
animacyjne
odbywają się
w dzielnicach
i nietypowych
miejscach Gdańska.

miejsca

Miejsca to nieregularny cykl minimalistycznych
działań artystycznych w przestrzeniach zamkniętych,
rozsianych na mapie miasta, odkrywanych w ramach
artystycznych interwencji. Prace artystów to
odpowiedź na zastaną przestrzeń, doświadczenie
działające na wszystkie zmysły.
Założeniem projektu jest także inspirowanie do
odnajdywania porzuconych, samotnych przestrzeni
i nadawania im drugiego życia. Do tej pory tymczasowe
galerie powstały m.in.: w dawnych pomieszczeniach
grzewczych na Głównym i Dolnym Mieście w Gdańsku.

www.miejsca.eu
www.facebook.com/miejscaIKM

Festiwal NARRACJE

52 000

ponad
uczestników w latach
				 2009–2017

2009 Narracje

* kuratorka: Bettina Pelz
--> Główne Miasto
	 
• 16 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 18 artystów i artystek

2010 Lost and Found

* kuratorka: Bettina Pelz
--> Główne Miasto
	 
• 16 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 19 artystów i artystek

2012
Festiwal Narracje eksploruje miejskie wątki i historie.
Artystyczne interwencje w zaułki, ulice i place
dzielnic Gdańska nadają codziennym miejscom nowy
kontekst i pozwalają odkryć je ponownie. Od 2009
roku zapraszamy mieszkańców, aby w jesienny wieczór
razem z zaproszonymi artystami i artystkami odkrywali
Gdańsk na nowo podczas Narracji. Instalacje i projekty
przygotowywane na festiwal są pracami site‑specific,
odnoszą się do ducha miejsca czy dzielnicy i co roku
opowiadają inną historię. Festiwal gościł już na Dolnym
Mieście, Stoczni Gdańskiej, Głównym i Starym Mieście,
Długich Ogrodach, we Wrzeszczu, Nowym Porcie,
na Biskupiej Górce i w Brzeźnie. Miejscem 10. edycji
Narracji w 2018 roku będzie Oliwa. Współorganizatorem
Festiwalu jest Gdańska Galeria Miejska.

www.narracje.eu
www.facebook.com/NarracjeGdansk

Czyś odeszła,
ukochana zjawo?
* kurator: Steven Matijcio
-->	Stare Miasto i tereny
		postoczniowe
	 
• 26 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 75 artystów i artystek
	 
• 10 000 uczestników

2015 Przemytnicy

* kuratorka: Anna Smolak
-->	Nowy Port
	 
• 28 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 29 artystów i artystek
	 
• festiwal został partnerem
		Baltic Light Chain, sieci
		współpracy między
		 festiwalami sztuk wizualnych
		 czterech krajów bałtyckich:
		Polski, Litwy, Łotwy i Estonii
	 
• 7000 uczestników

2013

Odkrywanie zachwyca.
Targowiska, spotkania,
wspomnienia
* kurator: Rob Garett
-->	Długie Ogrody
	 
• 24 projekty i instalacje
		artystyczne
	 
• 31 artystów i artystek
	 
• 7000 uczestników

2016

Królestwo 60,8 m n.p.m.
* kurator: Stach Szabłowski
-->	Biskupia Górka
	 
• 1 przedstawienie
		z mieszkańcami dzielnicy
	 
• 21 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 32 artystów i artystek
	 
• 6000 uczestników

2011 Natura Miasta

* kuratorka: Bettina Pelz
-->	Dolne Miasto
	 
• 23 projekty i instalacje
		artystyczne
	 
• 36 artystów i artystek

2014 Mędrzec i Duch

* kuratorzy: Anna Witkowska
		 i Adam Witkowski
-->	Wrzeszcz Górny
	 
• 26 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 23 artystów i artystek
	 
•	Anna i Adam Witkowscy
		 otrzymali nagrodę Splendor
		 Gedanensis za kuratorską
		 koncepcję festiwalu Narracje
	 
• 6000 uczestników

2017 Poza sezonem

* kuratorka: Anna Czaban
-->	Brzeźno
	 
• 20 projektów i instalacji
		artystycznych
	 
• 22 artystów i artystek
	 
• 7000 uczestników

odcinki

Formuła Odcinków łączy w sobie muzykę, sztukę
wideo, elementy teatru, performansu oraz innych
dziedzin sztuki. Odcinki to wydarzenie w pełni
zanurzone w miejscu, w którym się odbywa – z niego
wyrosłe i do niego nawiązujące. Jest jednorazową,
niepowtarzalną interwencją artystyczną w wybranej
przestrzeni. Dotyka tematów ludzkich stanów
cielesnych i emocjonalnych oraz zjawisk nie do końca
zrozumiałych, ale rzeczywistych. Przełożone na
język muzyki, sztuki i performansu stany i zjawiska
umieszczone zostają w ciekawym kontekście
architektonicznym, historycznym lub przyrodniczym.
Pierwsze Odcinki odbyły się w 2016 roku na Szańcu
Jezuickim w Gdańsku, a ich tematem była mizofonia.

www.odcinki.com
www.facebook.com/odcinki

Opera na Targu
Węglowym

Ogólnodostępne, plenerowe wydarzenie
odczarowuje formalny klimat opery i zyskuje wciąż
nowych słuchaczy.

Plenerowe projekcje oper na Targu Węglowym cieszą
się dużą popularnością nie tylko wśród melomanów.
Raz w roku, w jeden z letnich wieczorów, gdańszczanie
tłumnie zasiadają przed ogromnym, diodowym
ekranem, oglądając wybraną wcześniej w głosowaniu
internetowym operę i słuchając komentarza na żywo
eksperta Jerzego Snakowskiego oraz zaproszonego
gościa specjalnego. Do tej pory miłośnicy opery
obejrzeli już m.in.: Cyganerię, Turandot, Aidę i La Traviatę.

Kolekcja Malarstwa
Monumentalnego na Zaspie
Największa zintegrowana galeria malarstwa
monumentalnego w Europie (a może i na świecie)
znajduje się na gdańskiej Zaspie. Tworzy ją 60
wielkoformatowych murali artystów z całego świata —
od Europy po Amerykę Południową. Pierwsze prace
powstały w 1997 roku podczas Festiwalu z okazji
1000-lecia Gdańska, kolejne w ramach Festiwalu
Malarstwa Monumentalnego Monumental Art
(2009–2016) oraz działań adeptów Gdańskiej Szkoły
Muralu. Po galerii oprowadzają Lokalni Przewodnicy
i Przewodniczki, którzy przybliżają historie i założenia
architektoniczne powstałego na dawnym lotnisku
osiedla Zaspa, tematykę murali i sylwetki artystów.

www.muralegdanskzaspa.pl
www.facebook.com/muralegdanskzaspa
www.instagram.com/muralegdanskzaspa
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60

murali w kolekcji

edycji Festiwalu Monumental Art

64
21

artystów z

16

krajów

lat kolekcji murali na Zaspie

7 sezonów

Lokalni Przewodnicy
i Przewodniczki

alternatywnych spacerów za nami

19 127 osób
poznało z nami Gdańsk

Grupa entuzjastów dzielnic, lokalnych znawców
historii i dziejów miejsc, z którymi związane są ich
dziecięce i dorosłe wspomnienia. Latem oprowadzają
mieszkańców Trójmiasta i turystów alternatywnymi,
miejskimi szlakami – po Kolekcji Malarstwa
Monumentalnego na Zaspie, Dolnym Mieście,
Biskupiej Górce, Nowym Porcie, Oruni i Oliwie.
Wiosną przewodnicy i przewodniczki oraz wszyscy
zainteresowani historią gdańskich dzielnic uczestniczą
w wykładach i spacerach tematycznych z ekspertami.
Od czerwca do września, korzystając ze zdobytej
wiedzy historycznej oraz własnych wspomnień
i anegdot, oprowadzają mieszkańców i turystów po
swoich ulubionych miejscach.

www.ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy
zapisy: kontakt@ikm.gda.pl

0 złotych

to koszt udziału w spacerze
Statystyki w dzielnicach (za rok 2017)

47 spacerów 1201 osób
Dolne Miasto: 41 spacerów 1289 osób
Nowy Port: 39 spacerów 737 osób
Orunia:
38 spacerów 713 osób
Zaspa: 56 spacerów 925 osób
Biskupia Górka:

Spacery z Metropolitanką
Wędrówki po Stoczni Gdańskiej to herstorie
o działaczkach Solidarności, codzienności strajku
w sierpniu 1980 roku i pracy w Stoczni Gdańskiej.
Podczas zwiedzania przewodnicy i przewodniczki
opowiadają o postaciach związanych z Sierpniem ‘80 –
Annie Walentynowicz, Alinie Pienkowskiej oraz
o suwnicowych, laborantkach, sprzątaczkach,
kucharkach i lekarkach pracujących w Stoczni
Gdańskiej.
Letnie spacery z Metropolitanką przybliżają historię
gdańskich prekursorek i działaczek polonijnych oraz
sylwetki kobiet pracujących w Stoczni Gdańskiej.
Wędrując po Starym i Głównym Mieście, poznajemy
Teklę Gliniecką, która współtworzyła amatorski teatr
w Gdańsku, Irenę Nadolny-Szatyłowską – pilotkę
i sędzinę żużlową czy Helenę Żelewską – twórczynię
Polskiej Misji Dworcowej w Gdańsku.
Projekt jest realizowany z grupą społeczną
Metropolitanka.

www.metropolitanka.ikm.gda.pl
www.facebook.com/metropolitanka

Gdańskie Miniatury
Dzięki Gdańskim Miniaturom dorośli i dzieci w formie
gry miejskiej odkrywają niezwykłe miejsca i postacie
związane z miastem. Zabawa przybiera różne formy,
od gry w poszczególnych dzielnicach Gdańska, przez
cykle tematyczne (Gdańsk wielokulturowy, legendy
gdańskie, wielkie kobiety Pomorza), po uczęszczanie
trasami proponowanymi przez same dzieci i młodzież.
Gry, opisy miejsc i mapki można pobrać ze strony
www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl i spacerować
samodzielnie, z grupą i przyjaciółmi. Instytut Kultury
Miejskiej wydał także trzy książki podsumowujące
cykle Gdańskich Miniatur: Szlakiem kościołów, szpitali
i przytułków dawnego Gdańska, Style architektoniczne
w Gdańsku oraz Tajemnice gdańskich uliczek dostępne
w formie e-booka w repozytorium IKM:
www.repozytorium.ikm.gda.pl.

www.gdanskieminiatury.ikm.gda.pl
www.facebook.com/gdanskieminiatury

Wykłady, debaty, pokazy
filmowe, spotkania
autorskie

IKM jest jednym z bardziej aktywnych ośrodków
debaty w mieście. Dyskusje o sprawach ważnych
dla kultury i życia społecznego, architekturze czy
socjologii miasta są ważnym aspektem naszej
działalności. Zwracamy uwagę na aktualne i istotne dla
mieszkańców tematy. Gośćmi spotkań są autorytety
w dziedzinie literatury, sztuki i nauki. Z gdańską
publicznością spotkali się m.in. Anda Rottenberg,
Magdalena Grzebałkowska, Małgorzata Omilanowska,
Iwona Sagan, Adam Michnik, Grzegorz Piątek, Paweł
Kubicki. Niektóre z cyklicznych wykładów, debat,
pokazów filmów i spotkań autorskich to: Akademia
Gdańska, Miasta, Mity, Mistyfikacje, Architektura
Gdańska, artBiografie czy Miastoprojekcje.

MIASTO
ROZWIJA
SIĘ PRZEZ
KULTURĘ
Wspieramy kadry
kultury: zapraszamy
na warsztaty,
szkolenia, spotkania
i konferencje.
Dzielimy się
wiedzą z badań,
organizujemy
konferencje.

Obserwatorium Kultury

Obserwatorium Kultury stara się uchwycić potencjał
kultury, która wyszła poza sztywne, instytucjonalne
ramy organizacji publicznych, poza podziały na
„kulturalne” i „kulturowe”, a zaczęła wkraczać na obce
jej niegdyś terytoria innych dziedzin życia (nauki,
biznesu, animacji, pracy społecznej). Łącząc różne
perspektywy badawcze i źródła danych, Obserwatorium
Kultury poszerza spojrzenie na stan kultury w Gdańsku
i regionie, dostarcza wiedzę twórcom polityk
kulturalnych, praktykom i badaczom kultury, ale też
mieszkańcom zainteresowanym życiem kulturalnym
miasta. Publikacje towarzyszące badaniom oraz
trzy podstawowe raporty Gdańskich Badań nad
Kulturą w wersjach elektronicznych są dostępne
w repozytorium IKM: www.repozytorium.ikm.gda.pl.

www.obserwatorium.ikm.gda.pl
www.facebook.com/ObserwatoriumKultury

2011

Jakie nowe zjawiska obserwujemy w gdańskiej
kulturze? Czym jest poszerzenie pola kultury? Jak
wspierać rozwój kultury? Raport przedstawia obraz
wielowymiarowych zmian w kulturze na przykładzie
Gdańska.

Od Poszerzenia pola kultury przez Punkty
styczne między kulturą a praktyką
(nie)uczestnictwa po Kulturalną hierarchię.

Gdańskie Badania nad
Kulturą 2011–2016

2014

2016

Czy można nie uczestniczyć w kulturze? Kim są ci,
którzy nie odwiedzają tradycyjnych instytucji kultury?
Jakie są nowe formy uczestnictwa w kulturze i czy
instytucje kultury są wciąż potrzebne?

Jak zmieniają się nasze muzyczne, literackie czy
filmowe preferencje w zależności od tego, gdzie
mieszkamy i ile zarabiamy? Co łączy, a co dzieli
Polaków w formach uczestnictwa w kulturze?
Jak kształtują się gusty literackie, muzyczne czy
kinowe w zależności od pochodzenia i doświadczeń
wyniesionych z domów rodzinnych?

Medialab

Marketing w kulturze.
Komunikacja –
trendy – praktyka

Medialab łączy kulturę, aktywizm społeczny, edukację
i technologię. Tworzy przestrzeń eksperymentu
i współpracy, dzielenia się wiedzą i poszukiwania
rozwiązań. Działania Medialabu promują
odpowiedzialne korzystanie z nowych mediów
i technologii w rozwoju kultury i rozwoju społecznym.
Czyli? Wyposażamy kadry kultury w przydatne
narzędzia i kompetencje w ramach Akademii Nowych
Mediów (część szkoleń dostępna jest online na stronie:
www.szkolenia.ikm.gda.pl). Promujemy Gdańsk przez
Wyszukane – pamiątki z wzorami zaczerpniętymi
z domeny publicznej. We współpracy z Biblioteką
Gdańską PAN stworzyliśmy portal PANKreator.org.
Materiały podsumowujące projekty dostępne są na:
www.repozytorium.ikm.gda.pl.

Konferencja Marketing w kulturze to dwudniowe,
ogólnopolskie wydarzenie dla przedstawicieli instytucji
kultury, NGO i organizacji nieformalnych, praktyków
kultury, menedżerów public relations i mediów
społecznościowych. Każda edycja konferencji gromadzi
ponad 400 uczestników z całej Polski. To okazja do
spotkania i dyskusji o wyzwaniach, z jakimi mierzą się
osoby zajmujące się komunikacją działań i wydarzeń
kulturalnych w codziennej pracy. Uczestnicy biorą
udział w inspirujących prelekcjach, a także warsztatach
prowadzonych przez praktyków z dziedziny m.in.
marketingu, promocji i nowych mediów.

www.medialabgdansk.pl
www.facebook.com/MedialabGdansk

www.marketingwkulturze.ikm.gda.pl
www.youtube.com/IKMGdansk – tu dostępne są
wystąpienia prelegentów i prelegentek konferencji

Sieć kultury

Sieć Kultury to program, który wspiera osoby
zajmujące się edukacją kulturową w regionie. Celem
jest podniesienie jakości działań animatorów
kultury, nauczycieli i edukatorów oraz pomoc
w nawiązaniu partnerstw między placówkami
edukacyjnymi i kulturalnymi. W ramach Sieci Kultury
prowadzone są konkursy grantowe, giełdy pomysłów,
szkolenia i konsultacje. „Sieć kultury. Edukacja
kulturowa w województwie pomorskim” jest częścią
ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura.

www.sieckultury.pl

20
132
28
5852

dofinansowanych projektów
edukatorów i nauczycieli
szkoleń dla edukatorów

uczestników i uczestniczek
projektów Sieci Kultury

Akademia Active Citizens

Cykl szkoleń mający na celu wzmacnianie organizacji
poprzez wydobywanie potencjału i zasobów osób
oraz społeczności. Proponowane warsztaty mają
usprawniać działania pomorskich organizacji
pozarządowych, rozwijać umiejętności zarządzania
różnorodnością i talentami zespołów, tworzenia
trwałych i opartych na dialogu sieci współpracy
wokół potrzeb w społecznościach, a także zwiększać
skuteczność wpływu na społeczności, z którymi
organizacje pracują, dbając jednocześnie, by nikogo nie
wykluczyć z tego procesu. Akademia Active Citizens
jest kontynuacją programu Active Citizens – Aktywna
Społeczność, realizowanego przez Instytut Kultury
Miejskiej we współpracy z British Council.

Planer kulturalny
Planer to niekomercyjny serwis internetowy, który
zbiera informacje o wydarzeniach kulturalnych.
Wystarczy wejść na stronę www.planer.info.pl, aby
sprawdzić, co ciekawego dzieje się w mieście i dokąd
warto się wybrać. Koncerty, spektakle, pokazy
filmowe, spotkania literackie, konferencje, warsztaty —
wszystko to można znaleźć w serwisie. Dokumentacja
pomocna w dołączeniu do Planera znajduje się na:
www.otwartabaza.pl. Każdy organizator wydarzeń
kulturalnych na Pomorzu może bezpłatnie dołączyć:
kontakt@planer.info.pl.
Planer powstał z inicjatywy Instytutu Kultury
Miejskiej, według pomysłu Kordiana Klechy, a obecnie
jest prowadzony przez Stowarzyszenie Obszar
Metropolitalny Gdańsk–Gdynia–Sopot.

www.planer.info.pl
www.facebook.com/PlanerKulturalny

Otwarty IKM
Otwarty IKM to program dla mieszkańców,
animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych, aktywistów i instytucji. Dzięki niemu
każdy może zrealizować swój pomysł na działanie
kulturalne, społeczno-kulturalne lub edukacyjne
w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia
wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz
w razie potrzeby finansowe. Na propozycje i pomysły
działań czekamy do 10 dnia każdego miesiąca.
Jeżeli masz ciekawy temat i znasz inspirujących ludzi,
którzy mogą o nim opowiedzieć, organizacja spotkania
w ramach Otwartego IKM jest świetnym wyborem. Sama
organizacja nie wymaga dużych formalności, pracownicy
IKM wspierają organizatora na każdym kroku. Dla chcących
zdobyć doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych
to bardzo dobre miejsce. Dla bardziej doświadczonych,
organizacja spotkań będzie czystą przyjemnością –
tłumaczy Anna Zieniewicz, jedna z organizatorek
wydarzeń w programie.

www.otwarty.ikm.gda.pl

2,5 roku programu
Otwarty IKM to:

125 projektów

zrealizowanych w sieni
Instytutu Kultury Miejskiej

281 godzin wydarzeń

3120 uczestników
i uczestniczek

62 000 złotych

przeznaczonych na wsparcie
oddolnych projektów kulturalnych

Gdańskie Dni Sąsiadów
Zabawa na świeżym powietrzu, piknik czy święto ulicy
– jest wiele sposobów na spędzenie czasu wspólnie
z sąsiadami i sąsiadkami. Relacje z dotychczasowych
edycji Gdańskich Dni Sąsiadów pokazują, że takie
spotkanie może się okazać świetną zabawą. Dzięki
prostemu gestowi zaproszenia sąsiadów, dzielenia
się poczęstunkiem, zorganizowania wspólnego
czasu, możemy poznać się nawzajem i polubić. Od
2016 roku podsumowaniem spotkań jest Sąsiedzka
książka kucharska z przepisami prosto ze stołów
mieszkańców Gdańska i okolic, którzy wzięli udział
w Gdańskich Dniach Sąsiadów. Każda osoba, która
zarejestruje swoje spotkanie, otrzymuje pakiet startowy
pomocny w przygotowaniu Dni Sąsiadów: poradnik
Jak zorganizować Dzień Sąsiada, plakaty, zaproszenia,
girlandy, koszulki, balony, kubeczki, talerzyki, torby,
wizytówki, wydawnictwo Sąsiedzka książka kucharska
i gadżety dla najmłodszych sąsiadów i sąsiadek.
Aktywni sąsiedzi, za przesłanie relacji zdjęciowej oraz
krótkiego opisu spotkania, są nagradzani.

www.dnisasiadow.pl
www.facebook.com/GdanskieDniSasiadow
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Sąsiedzkie
książki kucharskie
W 2018 roku:

253 spotkań w dzielnicach
19 000 gdańszczan

i gdańszczanek

Najbardziej aktywne dzielnice:

35 spotkań w Śródmieściu

19 spotkań na Ujeścisku-Łostowicach

16 spotkań we Wrzeszczu Górnym i Chełmie

LITERATURA
W MIEJSKIM
WYDANIU
IKM jest organizatorem dwóch ważnych
wydarzeń literackich: festiwalu EUROPEJSKI
POETA WOLNOŚCI z towarzyszącą mu nagrodą
oraz Gdańskich Spotkań Literackich
ODNALEZIONE W TŁUMACZENIU z Nagrodą im.
Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Poza tym w ciągu
roku w IKM odbywają się spotkania autorskie.
Publikujemy książki dotyczące Gdańska,
historii, architektury, przekładu i poezji.
Jesteśmy regionalnym współorganizatorem
ogólnopolskiego Festiwalu Literatury dla Dzieci.

Gdańskie Spotkania Literackie
ODNALEZIONE W TŁUMACZENIU
Odnalezione w Tłumaczeniu to jedyny w Polsce
festiwal literacki poświęcony literaturze w przekładzie.
Do rozmów zaproszeni są najlepsi pisarze, tłumacze
literatury, krytycy oraz czytelnicy z całej Polski.
Tematem festiwalu była już literatura języków
skandynawskich, angielskiego oraz tzw. małych
języków. Podczas Spotkań wręczana jest Nagroda
Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która stanowi wyraz
uznania dla zasług i maestrii tłumaczy literatury
pięknej. Przyznawana jest w dwóch kategoriach: za
całokształt twórczości translatorskiej oraz za przekład
jednego dzieła.
Laureaci: Maryna Ochab, tłumaczka z języka
francuskiego (2015, za całokształt twórczości), Danuta
Cirlić-Straszyńska, tłumaczka z języków bałkańskich
(2017, za całokształt twórczości), Piotr Paziński,
tłumacz z języka hebrajskiego (2017, za przekład książki
Przypowieść o skrybie i inne opowiadania Josefa Szmuela
Agnona).

Międzynarodowy Festiwal Literatury
EUROPEJSKI POETA WOLNOŚCI

5 edycji Festiwalu
38 tomów twórców

20 000 złotych

Nagroda Literacka Europejski Poeta Wolności wspiera
i promuje europejską poezję. W każdej edycji konkursu
nominowanych jest siedem lub osiem autorek i autorów
z wybranych europejskich państw, a finałowe tomy
publikowane są w języku polskim i narodowym języku
poetów. Festiwal Europejski Poeta Wolności to
wydarzenie otwarte na różne grupy odbiorców, które
prezentuje poezję przez debaty i spotkania autorskie,
pokazy filmów inspirowanych poezją, slamy poetyckie,
koncerty, zajęcia warsztatowe dla dzieci i literackie
podróże po Gdańsku. Festiwal jest częścią Versopolis –
platformy literackiej poświęconej poezji, której celem jest
wspieranie młodych twórców europejskich oraz promocja
ich twórczości poza granicami ojczystych krajów.

100 000 złotych

Laureaci: Uładzimier Arłou, Białoruś (2010), Durs
Grünbein, Niemcy (2012), Dorta Jagić, Chorwacja (2014),
Ana Blandiana, Rumunia (2016), Linda Vilhjálmsdóttir,
Islandia (2018).

nominowanych do Nagrody
Europejski Poeta Wolności

nagroda dla tłumacza

Nagroda Literacka
Europejski Poeta Wolności

www.europejskipoetawolnosci.pl
www.facebook.com/europejskipoetawolnosci

Festiwal Literatury dla Dzieci
Festiwal Literatury dla Dzieci to największy
europejski festiwal poświęcony wyłącznie literaturze
dla najmłodszych, który odbywa się w Krakowie,
Warszawie, Poznaniu oraz Gdańsku. Dzieci uczestniczą
w spotkaniach literackich połączonych z warsztatami,
głośnym czytaniu książek, grach miejskich
i plenerowych wystawach, aby na przekór druzgocącym
statystykom i ponurym prognozom udowodnić, że
czytanie książek nie jest passé, a z literaturą i w literaturę
można się świetnie bawić. Instytut Kultury Miejskiej jest
współorganizatorem wydarzenia w Gdańsku.

Publikacje IKM

80

3

książki, które zostały opublikowane
w ramach Gdańskich Spotkań Tłumaczy
Literatury Odnalezione w Tłumaczeniu

www.fldd.pl

Twórcze warsztaty dla dzieci
Cykle dziecięce towarzyszą organizowanym przez IKM
wydarzeniom kierowanym do starszej publiczności.
Wprowadzają najmłodszych w świat nowych kultur,
literatury, zagadnień architektonicznych i filmu.

W ciągu 5 lat wydaliśmy
blisko
publikacji,
w tym:

3

19
3

tomików poetów i poetek
sieci Versopolis

Sąsiedzkie książki kucharskie
w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów

publikacje z gotowymi scenariuszami
spacerów i gry miejskiej Gdańskie Miniatury

TU nas znajdziesz

Siedziba IKM przy ulicy Długi Targ 39/40 to kilka
pomieszczeń biurowych i dawna gdańska sień, którą
zamieniliśmy w miejsce spotkań. Do naszej siedziby trafia
rocznie kilkanaście tysięcy osób – uczestników spotkań,
wykładów i dyskusji o mieście, koncertów, działań
edukacyjnych oraz współtwórców Otwartego IKM-u.

Porozmawiaj
z nami i zobacz,
co robimy:
Instytut Kultury Miejskiej będzie działał w budynku
Kunsztu Wodnego przy Targu Rakowym 11 i zyska
tym samym nową przestrzeń: sale do prowadzenia
warsztatów, spotkań, cyklów wykładów czy projekcji
filmowych. W nowej lokalizacji zachowany zostanie
otwarty charakter IKM: będzie można skorzystać
z przestrzeni wspólnej pracowni, zapisać się na
alternatywne spacery w punkcie informacji kulturalnej,
spotkać w bistro, przyjść na koncert czy pokaz filmu,
a w księgarni kupić ciekawe publikacje o mieście,
kulturze, architekturze, historii i sztuce. IKM nadal będzie
działał w przestrzeni publicznej Gdańska, dzielnicach
i tymczasowo zaadaptowanych przestrzeniach.
W Kunszcie Wodnym znajdzie się również makieta
współczesnego Śródmieścia Gdańska z multimedialnym
pokazem. Nowe miejsce będzie przyjazne organizacjom
pozarządowym, niezależnym twórcom, artystom
i organizatorom wydarzeń kulturalnych.

ikm.gda.pl
facebook.com/ikmgdansk
instagram.com/ikm_gdansk
twitter.com/ikm_gdansk
flickr.com/ikmgdansk

Korekta: Agnieszka Kochanowska
Autorzy i autorki zdjęć: Bartosz
Bańka, Renata Dąbrowska, Łukasz Głowala,
Bogna Kociumbas, Adam Korzeniowski,
Przemysław Kozłowski, Dawid Linkowski,
Michał Szymończyk, Dominik Werner.
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