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PIJ MLEKO, myj USZY, CZYTAJ KSIĄŻKI!
Pierwszy międzynarodowy festiwal książki w Warszawie. Angażujący i zaskakujący.
Tworzony wspólnie, całkowicie otwarty. Nie przegapcie!
//

First international book festival in Warsaw. Engaging and surprising.
Created together, fully open. Don't miss it!

Pełny program festiwalu na:

bigbookfestival.pl

Big Book Festival // Duży Festiwal Książki
Warszawa 14-15 czerwca // Tyłem do przodu!

Big Book Festival czyli Duży Festiwal Książki to święto entuzjastów czytania. Jedyny taki festiwal
w Polsce: międzynarodowy, całkowicie otwarty, tworzony wspólnie, angażujący i zaskakujący. Podczas
dwóch dni w 15 miejscach Warszawy odbywa się 50 wydarzeń podzielonych na dziewięć bloków tematycznych.
Udział w nim bierze ponad 100 gości i blisko 10 000 uczestników.
Łączymy ludzi i technologie, literaturę i miasto, naukę i dobrą zabawę, a dowcip z powagą. Wszystko to
w przestrzeni, z dala od sal wykładowych i konferencyjnych. Big Book Festival jest wszędobylski i otwarty.
Cieszymy się czytaniem i książkami we wszystkich formach. Od tabletów po szelest kartek, od tematów
serio po dowcipne akcje, od literatury pięknej po popularną. Godzenie sprzeczności to nasza ulubiona
dyscyplina. W tym roku zmiksujemy przeszłość z przyszłością. Drugiej edycji Big Book Festival towarzyszy
hasło „Tyłem do przodu!”. Bycie nowoczesnym to niekoniecznie gnanie do przodu. Pozwolimy spróbować
postępowości w stylu retro: staromodnych wartości, spraw minionych, wolniejszego tempa i dobrych manier.
Big Book Festival ma niedzisiejszy urok.
Goście festiwalu pochodzą z różnych krajów i zakątków rzeczywistości. Są to pisarze i poeci, a także
naukowcy, muzycy, badacze, aktorzy, politycy, dziennikarze, eksperci i twórcy. Spotykają się w tematycznych
rozmowach i nietuzinkowych zadaniach. W tym roku będą z nami pisarze: Karl Ove Knausgård (Norwegia),
Jonas Gardell (Szwecja), Dorta Jagić (Chorwacja), Timur Vermes (Niemcy), Gavin Extence (Wielka Brytania),
Sonja Vukovic (Niemcy), Steven Poole (Wielka Brytania), Shana Penn (USA), a także eksperci: Tomáš Sedláček
(Czechy), Wolfgang Templin (Niemcy) i Jon Worth (Wielka Brytania). Zapraszamy również polskich twórców
i ekspertów, m.in. Ignacego Karpowicza, Sylwię Chutnik, Wojciecha Jagielskiego, prof. Leszka Balcerowicza,
prof. Andrzeja Chwalbę, Tymona Tymańskiego. W festiwalu udział wezmą także artyści i gwiazdy show-biznesu.
Wszystkie wydarzenia są interaktywne i niepowtarzalne, bo tworzone z publicznością. To rozmowy
i dyskusje, interdyscyplinarne debaty, pasjonujące spory i zdumiewające puenty, a także: wspólne
czytanie pod gołym niebem, literackie ćwiczenia terenowe, odkrywanie domowych pieleszy gwiazd,
zagadki i sparringi, improwizacje na żywo oraz podróże w czasie. Im aktywniej włączasz się w festiwal,
tym mocniej go doświadczasz.

Czytać warto zawsze i wszędzie, dlatego Big Book Festival zjawia się w niespodziewanych miejscach.
Przejmujemy warszawskie ulice, Dworzec Śródmieście, Pasaż Wiecha i schody ruchome przy trasie W-Z.
Działamy w centrum miasta i na jego obrzeżach. Jesteśmy w najsłynniejszych warszawskich budynkach:
zabytkowym Hotelu Bristol, Pałacu Kultury i Nauki oraz Domu Towarowym Braci Jabłkowskich. A także
w Domu Artysty Plastyka, rezydencji Jarosława Iwaszkiewicza na Stawisku i prywatnych apartamentach
najbardziej znanych pisarzy XX wieku.
Pospolite ruszenie książkowe obejmuje całe miasto. Dzięki zaangażowaniu 30 miejsc satelickich – kawiarni,
lokali, punktów usługowych oraz 40 partnerów - instytucji i organizacji na dwa dni w roku Warszawa staje
się dużą czytelnią. W jej zaułkach, architekturze i historii odkrywamy opowieść o niezwykłym mieście
i dopisujemy ciąg dalszy.
Autorski program festiwalu wspierają partnerzy. Fundacja „Kultura nie boli”, pomysłodawca i organizator
wydarzenia, zaprasza do jego współtworzenia kilkadziesiąt instytucji i organizacji publicznych i prywatnych,
są to m.in.: Ambasada Szwecji, Fundacja im. Heinricha Bölla, Muzeum Literatury, Fundacja Obywatelskiego
Rozwoju, Krytyka Polityczna, Dom Wydawniczy PWN, Grupa Wydawnicza Foksal, Wydawnictwo Literackie,
a także festiwale „Odnalezione w tłumaczeniu” i „Europejski Poeta Wolności”.
Dzięki ich zaangażowaniu merytorycznemu przygotowujemy intensywny i oryginalny program. Festiwal
jest współﬁnansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Miasta
Stołecznego Warszawy.
Wszystkie wydarzenia festiwalu są bezpłatne – z nami czytanie, przeżycia i rozmowy nic nie kosztują.

Big Book Festival 2014 w liczbach
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1 taki festiwal w Polsce. 1 miasto // Warszawa
2 dni – sobota i niedziela // 14-15 czerwca 2014 r.
6 godzin maratonu literackiego
9 bloków tematycznych
15 lokalizacji
30 miejsc satelickich
50 wydarzeń: spotkań, debat, ćwiczeń, akcji, spacerów, dyskusji, warsztatów, gier
50 partnerów: instytucji, organizacji, ﬁrm
100 gości: pisarzy, muzyków, aktorów, naukowców, ekspertów, publicystów, gwiazd
4500 minut spędzonych na czytaniu, rozmowach i spotkaniach
10 000 czytelników – tylu spodziewamy się w tym roku

Big Book Festival 2014 // IDŹ Z NAMI TYŁEM DO PRZODU!
WYDARZENIA BIG BOOK FESTIWALU:
Druga edycja Dużego Festiwalu Książki zawraca czas. Bo jeśli już udawać się w przyszłość, to tylko
z niedzisiejszą klasą! W programie festiwalu są spotkania stacjonarne i chodzone, stworzone do słuchania,
patrzenia i wspólnego przeżywania. Zapraszamy dzieci, młodych i seniorów. Z radością powitamy psy,
rowery, kocyki, poduszki i niezobowiązujące stroje. Przez dwa dni miasto jest nasze.
Festiwal jest złożony z dziewięciu bloków tematycznych.

Wśród tegorocznych nowości są:
TRANZYT // seria wydarzeń poświęconych transformacji po ’89 roku. Kto i jak zmienił Polskę?
Podczas międzynarodowych debat HOMO ECONOMICUS oraz PAŃSTWO TO JA goście różnych pokoleń
i narodowości rozmawiać będą o ćwierćwieczu przemian w kraju i Europie. Zobacz, jak Balcerowicz spiera
się z Sedláčkiem, a Chutnik dyskutuje z Templinem. Przygotowaliśmy interaktywną wystawę archiwów
społecznych POLSKA OD NOWA oraz spotkania pokazujące zmiany w mediach, domach i rodzinach.
Od cinkciarzy, kaset wideo i Okrągłego Stołu do cyberpunku i demokracji konsumentów.
MIASTO KOBIET // cykl spotkań dla kobiet i o nich. Prawdziwe i literackie życie autorek i bohaterek.
Porozmawiamy bez znieczulenia: o uzależnieniach, ekstremalnych wrażeniach i ukrytych pragnieniach.
Działaczki i publicystki podczas debaty pokażą SOLIDARNOŚCI WEDŁUG KOBIET. Z Anaïs Nin i Michaliną
Wisłocką odkodowany zostanie ZAKAZANY JĘZYK kobiecej erotyki. A chorwacka poetka Dorta Jagić powie
o wolności kobiet, niepoddawaniu się dyktatowi cielesności i uczuć.
SŁOWA I SŁÓWKA // błyskotliwe i dowcipne zabawy z pojęciami i językiem.
Piękno między wierszami. Znani poeci i pisarze sprzed lat czytają samych siebie na głos. Jeśli wydaje Ci
się, że nie mówisz po szwedzku, jesteś w błędzie. Weź udział w literackim sparringu SZWEDZKI DLA
POCZĄTKUJĄCYCH.
ĆWICZENIA TERENOWE // odkrywamy literaturę w ruchu i ćwiczymy fabuły na własnej skórze.
Odwiedzamy apartamenty mistrzów pióra, zaglądamy do biurek, chodzimy śladami miejskich poetek,
czytamy w drodze.

Wracają też najpopularniejsze bloki pierwszej edycji:
GIGANCI LITERATURY // ponadczasowi autorzy i wielkie sprawy.
Polscy i zagraniczni pisarze szukają powieści doskonałej i śmieją się złu prosto w twarz. SUPERGIGANTEM
edycji jest Jarosław Iwaszkiewicz, którego utwory czytać będzie kilkanaście gwiazd podczas wieczornego
MARATONU LITERACKIEGO. Każdy może za friko dotrzeć podmiejską kolejką na LITERACKI REPTROPIKNIK
w domu pisarza w Stawisku, zajrzeć autorowi do szuﬂady i zagrać w sorso na trawie. Dla entuzjastów
i amatorów wydajemy przewrotną książkę SPOTKAĆ IWASZKIEWICZA. NIE-BIOGRAFIA.
ŚWIAT I LUDZIE // seria spotkań z autorami żyjącymi bez ﬁkcji.
Podróżnicy, pisarze, dziennikarze śledczy i autorzy opowieści odległych odkrywają prawdę i sięgają do
źródeł reportażu. Odtworzymy głosy peryferyjnej Polski ostatnich 25 lat. Wracamy do początku reportażu
politycznego, przypominamy ważne tematy społeczne, słuchamy doniesień z sali sądowej.
TAKA PIĘKNA HISTORIA // podróż do przeszłości w eleganckiej scenerii Hotelu Bristol.
Rozmowy o nadziejach na niepodległość, arystokratycznych zwyczajach i życiu nocnym artystycznej
socjety. Oraz szansa, by zobaczyć sekretne przejścia i legendarne apartamenty.
DLA MAŁYCH I DUŻYCH // dorośli i dzieci wkraczają razem w świat literatury.
Ćwiczymy wyobraźnię, wymyślamy bajki na poczekaniu i piszemy językiem, którego nie było.
LITERATURA DLA KUCHAREK // najsmaczniejsze wątki w twórczości znakomitych autorów.
Fenomen japońskiego komiksu kulinarnego oraz kuchnia fusion w wydaniu gospodyń zza żelaznej kurtyny.
Czytanie z widokiem na rondle, zakąszanie w przerwach.

Poznaj osobowości festiwalu
Karl Ove Knausgård
Czy można być absolutnie szczerym w powieści autobiograﬁcznej? Najwyraźniej tak, bo od Norwega po
premierze „Mojej walki” odwróciła się połowa rodziny. Czytelnicy przeciwnie - na całym świecie sprzedało
się ponad 30 milionów egzemplarzy jego sześciotomowej książki, porównywanej z dziełami Marcela
Prousta. Autor najgłośniejszej aktualnie książki wygląda jak gwiazda rocka, żyje na końcu świata i nie boi
się prawdy. Uważajcie więc, o co go pytacie.
Jonas Gardell
Najbardziej podziwiany i niecierpiany szwedzki autor i showman. Nazywany nadwornym gejem Szwecji,
pisze o kryzysie wiary i homoseksualizmie. Podróżuje z satyrycznymi monodramami, tworzy scenariusze,
jest komikiem. Jego najnowszą powieść, wydaną w Polsce – „Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek”
okrzyknięto doskonałą gejowską love story. Nawet zaciekli krytycy nie odmawiają mu talentu literackiego
i elektryzującej osobowości.
Tomáš Sedláček
Czeski ekonomista, pisarz, wykładowca. Jeden z najoryginalniejszych i wywrotowych umysłów naszych
czasów. Był doradcą Vaclava Havla, wykłada na prestiżowych uczelniach, współpracuje z dużymi bankami.
O ekonomii mówi porywającym językiem codzienności, etyki i mitów. To prawdopodobnie jedyny ekspert
gospodarczy, którego książka wystawiana jest w teatrze. Będzie spierał się z Leszkiem Balcerowiczem
o wpływ kapitalizmu na społeczeństwo i wygłosi wykład „Ekonomia dobra i zła”.
Timur Vermes
Enfant terrible niemieckiej literatury. W satyrycznej powieści „On wrócił” zastanawia się co by się stało,
gdyby w dzisiejszym Berlinie pojawił się Hitler i zaczął jednoczyć swoich zwolenników? Wyimaginowana
opowieść Niemca, to przenikliwa diagnoza współczesnej Europy. Czytelnicy w 20 krajach zaśmiewają się
do łez, a krytycy pytają – czy zabawny dyktator może być groźny?
Shana Penn
Trzeba było amerykańskiej feministki, by opowiedzieć o roli kobiet w opozycyjnym ruchu „Solidarność”.
Penn w książce „Podziemie kobiet” przeprowadziła liczne rozmowy z Polkami, których rolę nadal pomija
się w podręcznikach i na oﬁcjalnych obchodach. Udowadnia, że choć na wolności skorzystali przede
wszystkim mężczyźni, wcale nie oni ją wywalczyli. Penn jest historykiem, zajmuje się slawistyką i gender
studies, wykłada na amerykańskich uczelniach. W latach 1991-96 była dyrektorką Network of East-West
Women, organizacji wspierającej ruchy feministyczne.

Steven Poole
Ceniony brytyjski publicysta, który z sarkastycznym poczuciem humoru lubi wyobrażać sobie świat, w którym
tempo życia zwalnia o połowę. W swoich artykułach odsłania absurdy biznesowego żargonu i nonsens
pracy w korporacjach, a także odkrywa paradoksy nowoczesności, która jego zdaniem narzuciła ludziom
reżim ostrzejszy niż niejeden dyktator. Publikuje w „The Guardian”, „The Edge” i „The New Statesman”,
wydał kilka książek: “Trigger Happy”, “Unspeak” czy “You Aren’t What You Eat”. Przekłady jego tekstów
ukazują się m.in. w “Gazecie Wyborczej”.
Ignacy Karpowicz
Powieściopisarz i krytyk literacki. Mieszkał w Afryce, Ameryce Południowej. Także w Warszawie, ale
wybrał Podlasie, gdzie żyje na stałe. Na myśl o przemocy ﬁzycznej dostaje mdłości. Nie znosi wywiadów
telewizyjnych. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike, laureat Paszportu „Polityki”.
W kwietniu ukazała się jego najnowsza powieść „Sońka”.
Tymon Tymański
Chodząca sprzeczność i wulkan pomysłów. Gra wyraﬁnowany jazz, ale lubi się powygłupiać z zespołem
„Kury” grając ironiczne disco polo. W 2013 r. znów było o nim głośno za sprawą ﬁlmu dokumentalnego
o zespole yassowym „Miłość” oraz autobiograﬁi „ADHD”.
Prof. Leszek Balcerowicz
Najbardziej kochany i znienawidzony polski ekonomista, autor tzw. „pakietu Balcerowicza”, uznawany
za autora transformacji. Dla jednych ojciec polskiego neoliberalizmu, dla innych wcielenie kapitalistycznego
diabła. Zawsze z otwartą przyłbicą stawia czoło krytykom, nawet gdy trzymają widły. W 2007 r. założył
fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Sylwia Chutnik
Pisarka, aktywistka i mama. Z wykształcenia kulturoznawczyni, z zawodu pisarka, z pasji prezeska
Fundacji MaMa. Opublikowała m.in. "Kieszonkowy Atlas Kobiet", "Cwaniary"oraz najnowszą powieść
„W krainie czarów”, a uznanie zyskała także jako kobieta, która bierze sprawy w swoje ręce, działa,
zmienia i inspiruje.

Nie przegap wydarzeń
ŚCIEŻKA DŹWIĘKOWA TRANSFORMACJI
Agnieszka Szydłowska i Rafał Księżyk uruchamiają dźwiękową taśmę wspomnień. Razem z Tymonem
Tymańskim i gośćmi specjalnymi przypominają przeboje lat 90., teledyski made in Poland, ciuchy z epoki
i wpadki pierwszych nadwiślańskich menedżerów. Wrócą hity i kity, a z nimi wzruszenie i poczucie obciachu.
Nie wstydź się uronić łzę.
// Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25, sobota 14 czerwca, 14.00-16.00

RETROPIKNIK W STAWISKU
Ze specjalnym festiwalowym biletem można pojechać kolejką WKD w przeszłość. W słynnej rezydencji
Iwaszkiewiczów na Stawisku w Podkowie Leśnej ożyje atmosfera dawnych pikników i herbatek. Gramy
w badmintona, krokieta i sorso, serwujemy rodzinne smakołyki z lat 30. Zaś wszystkowiedzący
iwaszkiewiczolodzy zdradzają sekrety czterech pokojów. Stroje z epoki mile widziane.
// Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, ul. Gołębia 7, Podkowa Leśna,
niedziela 15 czerwca, 12.00.-15.00

W SAMO POŁUDNIE
Spotykamy się, by pobić ustanowiony przed rokiem rekord świata w liczbie osób czytających razem na
wolnym powietrzu. Przyjdź z książką, podręcznikiem, kawałkiem gazety, opakowaniem proszku do prania,
smartfonem albo elektronicznym czytnikiem. Albo wypożycz książkę z festiwalowej biblioteki. Zarejestruj
się, usiądź wygodnie i czytaj z nami.
// Pasaż Wiecha, ul. Chmielna, niedziela 15 czerwca. Rejestracja od 11.00, czytamy 12.00-12.30

POLSKA OD NOWA
Jedyna wystawa archiwów społecznych współtworzona przez Ośrodek KARTA i publiczność Big Book Festival.
Pierwsze półrocze 1989 r. - Polska się zmienia. Pękają granice, rusza Okrągły Stół i wolna prasa. Co myślą,
czują i mówią ludzie, gdy zaczyna się wolność? Opowieść o triumﬁe, zmęczeniu i nadziei zapisana w gazetach,
zdjęciach, plakatach, ﬁlmach i wypowiedziach.
// Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, sobota-niedziela, 14 i 15 czerwca, 11.00-18.00

BUŁKĘ PRZEZ BIBUŁKĘ
Arystokratyczny savoir-vivre bez woalki. Jan i Maja Łozińscy wyjaśniają, co było wolno, a czego zakazywano
na ziemiańskim dworze. Jak usiąść, wstać i tańczyć, gdy się jest damą? Czym był mezalians i jak świętowano
w przedwojennej Polsce. I jakim cudem udało się zachować arystokratyczne maniery w siermiężnej PRL.
// Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przemieście 42/44, sobota 14 czerwca, 14.00-15.30

Sześć powodów, dla których warto przyjść na Big Book Festival/Duży Festiwal Książki:
• Łączymy miasto, literaturę i życie. Bo książki nie są ucieczką od codzienności, tylko jej najpiękniejszą częścią.
• Pisarz, naukowiec i czytelnik mają równe prawa. Rozmawiamy, uczymy się od siebie, spieramy.
Umiemy się pięknie różnić, spotykać w pół drogi i dobrze bawić.
• Jesteśmy otwarci i trudno nas przegapić. Czekamy na ulicach, dworcach, w hotelach i sklepach.
Uwaga, literatura za rogiem.
• Zbliżamy ludzi. Mówimy prosto o zawiłych sprawach. Szukamy powagi w błahostkach, a tematy serio
podajemy z dowcipem.
• Odkrywamy autorów i tytuły, odzyskujemy mistrzów z zapomnienia. Wiemy, co jest pisane.

A kto nie czyta, ten trąba!

Krótka historia Dużego Festiwalu Książki
Pierwsza edycja Big Book Festival odbyła się 22-23 czerwca 2013 r. pod hasłem „Papier nie umiera nigdy!”.
Autorką koncepcji festiwalu i główną organizatorką jest Anna Król, dyrektor programowa.
Warszawiacy z entuzjazmem przyjęli imprezę łączącą przestrzeń miejską z intelektualną rozrywką.
Docenili niebanalne spotkania i to, że mogli je współtworzyć.
W dwudniowym festiwalu uczestniczyło 5 tys. osób i ponad 100 gości. Odbyło się 50 bezpłatnych i obleganych
wydarzeń. Wszystkie w nietypowych miejscach: na Dworcu Warszawa Centralna, w dawnym sklepie
z kapeluszami, na ulicach i w zabytkowym Hotelu Bristol. W wieczornym maratonie literackim MROŻEK
NA JĘZYKACH udział wzięli m.in. Magdalena Cielecka, Susana Mrożek, Dorota Masłowska i Jarosław Kuźniar.
Ponad 400 osób spotkało się w Pasażu Wiecha, by W SAMO POŁUDNIE ustanowić rekord w liczbie osób
czytających razem na wolnym powietrzu. Artyści z całego świata przesłali projekty na pierwszą w Polsce
WYSTAWĘ PAPER TOYS. Maria Peszek, Szczepan Twardoch i Tomasz Łubieński dyskutowali o patriotyzmie,
Jacek Dukaj odkodowywał komunikację przyszłości, Elif Shafak zdradzała tajemnice swojego gabinetu,
a Beata Chomątowska prowadziła literacki spacer przez miasto.
O Big Book Festival entuzjastycznie informowały najważniejsze media opiniotwórcze:
„Tak zmasowanego ataku powszechnie dostępnych imprez literackich chyba nigdy dotąd jeszcze nie było”
– „Gazeta Wyborcza”
„Ten, kto nie wierzy, że w Warszawie można zorganizować wielki festiwal literacki, niech zarezeruje sobie
czas w czerwcu. Tego jeszcze nie było!”
- „Polityka”
„Imprezie towarzyszył taki entuzjazm, że uznajemy je za jedno z najbardziej udanych wydarzeń kulturalnych roku”
- „Elle”

Jak nas znaleźć? Organizator i kontakt:
Organizatorem i pomysłodawcą Big Book Festival jest Fundacja „Kultura nie boli”. Założyły ją w 2012 r.
Anna Król – menedżerka kultury i Paulina Wilk – pisarka i publicystka. Główny cel fundacji to podejmowanie
działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki poprzez wspieranie twórczości artystycznej oraz inicjatyw z obszaru
kultury i edukacji.

Biuro Prasowe Big Book Festival
Katarzyna Petrykowska
+ 790 797 611, +48 (22) 415 73 62
katarzyna.petrykowska@goculture.pl
Dyrektor programowy Big Book Festival
Anna Król
Tel. 508 012 170
anna.krol@big-book.pl

Wejdź na:
www.bigbookfestival.pl
www.facebook.com/bigbookfestival

