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Zosta ła powo łana Uchwa łą Rady Miasta Katowice
z dnia 5 wrze ś nia 2011 roku. Kontynuuje i rozwija
program kulturalno-spo łeczny „Miasto Ogrodów"
stworzony z my ś l ą o kandydaturze o tytu ł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Instytucja jest nast ę pczyni ą Biura ESK Katowice 2016.
Dotacja z bud ż etu miasta na dzia łalno ść Instytucji wyniosła w 2014 roku 13 871 000 z ł. Instytucja
zatrudnia 11 pracowników etatowych.
Do statutowych zada ń Instytucji Kultury Katowice
— Miasto Ogrodów nale ży m.in.:

Prowadzenie dzia łalno ś ci
kulturalnej

5 autorskich festiwali artystycznych o mi ę dzynarodowym charakterze: Katowice JazzArt Festival, Street Art
Festival, Festiwal Muzyki Świata Ogrody D źwi ę ków,
Urodziny Miasta Kocham Katowice oraz Ars Independent Festival, a tak ż e liczne jednorazowe i cykliczne
wydarzenia i projekty z zakresu muzyki, sztuk wizualnych i nowych mediów.

Prowadzenie dzia łalności
edukacyjnej

Realizowane poprzez programy skierowane do m łodzieży, takie jak Kampus dziennikarski czy Pre-produkcje,
a tak ż e rozwijaj ą ce umiej ętno ś ci w zakresie nowych
mediów za sprawą ca łorocznego projektu MediaLab.

Współpraca z innymi miastami
krajowymi i zagranicznymi

Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów jest
realizatorem wspó ł pracy ponadregionalnej w zakresie
kultury, na mocy listów intencyjnych podpisanych
w 2014 roku z Krakowem, Lublinem oraz Sopotem.
Efektem były m.in. warsztaty MediaLab w Lublinie, prezentacja Biura D źwi ę ku Katowice na Open Source Art
Festival w Sopocie oraz powo łanie wraz
z Krakowem Nagrody im. Wojciecha Kilara
dla kompozytora muzyki filmowej.

•

Kwiaty na żużlu

Ważnym źródłem współczesnej
ślqskiej tożsamości staje się
na nowo odkrywana lokalna tradycja.

EDWIN BENDYK
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ikiszowiec powsta ł na początku )0( w., by zapewnić mieszkania górnikom kopalni Georga
von Gieshes Erbena. Kopalnia, dzi ś pod nazwą
Wieczorek, ci ągle wydobywa węgiel. W familokach nadal mieszkaj ą górnicze rodziny, a sam Nikiszowiec, podobnie jak reszta Katowic, jest świadkiem
i uczestnikiem wielkiej rewolucji.W górniczą wspólnotę
. ..

wymyślanej tradycji regionalnej i religijnej. - Na ŚląKatowice
to miasto
ogrodów
i ogródków,
tak że takich jak
ten przy ulicy

sku i w Zagłębiu doświadczamy analogicznego procesu jak we wszystkich innych regionach poprzeinyslouych Europy- tłumaczy prof. Wódz Pustk ę społeczną
próbuj ą wypełni ć nowe inwestycje. Oto w Nikiszowcu
znalazło sobie miejsce Centrum Zimbardo. Ruszył o
w kwietniu br., a powstało dzi ęki pomocy
. . słynnego

Promocja i upowszechnianie
programu „Miasta Ogrodów"

W roku 2014 na temat IKKMO i wydarze ń przez nie
zorganizowanych powsta ło ponad 1000 publikacji
i materia łów dziennikarskich. wg firmy Press Service
ekwiwalent reklamowy wy łą cznie zarejestrowanych
przez ni ą publikacji wyniósł 2 636 134 zł.
Dla porównania ekwiwalent reklamowy publikacji
nt. Europejskiej Stolicy Kultury Wroc ław 2016 w ci ągu
2 lat wyniósł 3 300 000 zł

Muzyka

Jest najwi ę kszym atutem katowickiej kultury.
Dlatego program muzyczny Instytucji Kultury Katowice — Miasto Ogrodów jest szczególnie bogaty i
ró ż norodny. Organizujemy corocznie trzy mi ę dzynarodowe festiwale muzyczne i jeste ś my operatorami
trzech sztandarowych wydarze ń o dłu ż szej tradycji:
Off Festiwalu, festiwalu Tauron Nowa Muzyka oraz
Rawa Blues Festiwal.

Katowice JazzArt Festival

1 [SCO
Polski Komitet
do spraw UNESCO

Pod honorowym patronatem
Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Najwi ę ksze w Polsce wydarzenie stworzone w odpowiedzi na wyznaczony na 30 kwietnia przez UNESCO
Światowy Dzie ń Jazzu. Kilkudniowy festiwal prezentuj ą cy
jazz w jego ró ż norodnych odmianach. W ci ą gu trzech
edycji Katowice odwiedzi ły gwiazdy jazzu i muzyki
improwizowanej, m.in.: Lars Danielsson, Manu Katch ę ,
Anouar Brahem, Kronos Quartet.
lazzArt to festiwal dla odkrywców
-

Marek Dusza, „Rzeczpospolita"

Urodziny Miasta
Kocham Katowice

Nowa formu ła Dni Miasta, sprawdzona i zaakceptowana przez mieszka ń ców od 2011 roku, która wyró ż nia
katowickie urodziny od podobnych wydarze ń organizowanych w innych miastach regionu i Polski. Kilkudniowy, muzyczny festiwal, którego scen ą jest Park Le ś ny
Doliny Trzech Stawów, ale równie ż wn ętrza katowickich
świ ą ty ń oraz sal koncertowych. W 2014 roku na scenie
plenerowej wyst ą pił m.in. zespó ł dawnych muzyków
Republiki pod szyldem Nowe Sytuacje oraz gwiazda
muzyki popularnej — zespó ł Piersi. Przy pe łnych salach
odbyły si ę koncerty kameralne, m.in. koncert zespo łu
pie ś niarzy z Korsyki Barbara Furtuna czy projekt Misa
Flamenca hiszpa ń skiego wirtuoza gitary flamenco Paco
Pe ń i z towarzyszeniem Zespo łu Ś piewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.

Festiwal Muzyki Świata
Ogrody Dźwi ę ków

Wydarzenie, które wype łnia luk ę w ofercie kulturalnej
w Katowicach, proponuj ą c kilkudniowe spotkanie
z tzw. muzyką świata. Doskonale wpisuje si ę
w przedwakacyjn ą atmosfer ę ostatnich dni czerwca.
Tematem przewodnim edycji 2014 roku by ła muzyka
z włoskiego Półwyspu Salenty ń skiego. W tym roku
festiwal wraca do swojej pierwotnej lokalizacji
w podcieniach Centrum Kultury Katowice, odzyskuj ą c
swój półplenerowy charakter.

Koncert
London Symphony Orchestra
i Piotra Anderszewskiego

Jeden z najwa ż niejszych koncertów w programie
Festiwalu Otwarcia nowej siedziby Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ho łd złoż ony wybitnemu kompozytorowi Andrzejowi Panufnikowi
w zwi ązku ze 100-leciem jego urodzin. Na zaproszenie
Instytucji Kultury Katowice — Miasto Ogrodów do Katowic przyjecha ła London Symphony Orchestra, uznawana
za jedn ą z najlepszych orkiestr kameralnych na świecie
oraz wybitny pianista Piotr Anderszewski.

Off Festival
Tauron Nowa Muzyka
Rawa Blues

Tauron Nowa Muzyka po raz trzeci
zosta ł ogłoszony Najlepszym Ma łym
Festiwalem w plebiscycie European
Festival Awards

Rawa Blues Festival jest najwi ę kszym festiwalem bluesowym
na świecie odbywaj ą cym si ę
pod dachem

Trzy festiwale, których Instytucja Kultury Katowice —
Miasto Ogrodów jest operatorem. Wydarzenia o mi ę dzynarodowej renomie, potwierdzonej licznymi tytu łami
przyznawanymi przez organizacje bran ż owe oraz przez
samych uczestników wyra żaj ą cych swój głos w plebiscytach. Edycje 2014 wszystkich trzech festiwali pokazały ich d ąż enie do rozwoju i konsekwentnego podnoszenia poziomu artystycznego.
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Biuro D źwi ę ku Katowice

Biuro D źwi ę ku Katowice prezentowało swoj ą muzykę podczas sopockiego Open Source Art Festiwalu,
katowickiego Off Festiwalu i festiwalu
Tauron Nowa Muzyka oraz
Industriadzie

Rozpocz ęty w 2014 roku projekt s łużą cy zdobywaniu
przez pasjonatów eksperymentów muzycznych
nowych kompetencji i rozwijaniu ich talentów
W ci ągu roku kilkudziesi ę ciu uczestników wzi ęło udział
w 6 trzydniowych warsztatach po świ ę conych tworzeniu
elektronicznej muzyki eksperymentalnej oraz 16 sesjach
muzycznych. Ich twórczo ść jest bezp łatnie udost ę pniana i rozpowszechniania za po ś rednictwem specjalnej
witryny internetowej oraz dedykowanej im płyty CD.

Cykl p łytowy
„Mistrzowie muzyki"

Płyta „Kilar/Mo ś/AUKSO" zosta ła
zakwalifikowana do nagrody
polskiego przemys łu fonograficznego
Fryderyk w kategorii Najwybitniejsze
Nagranie Muzyki Polskiej.

W 2014 roku do rą k melomanów trafi ły dwie płyty
zawieraj ą ce nowe nagrania utworów najwybitniejszych
kompozytorów zwi ą zanych z Katowicami — Wojciecha
Kilara oraz Henryka Miko łaja Góreckiego. Wysoko oceniane wykonanie to zas ługa Orkiestry Kameralnej AUKSO
pod batut ą Marka Mosia. Na obie p łyty wybrano najwa żniejsze utwory muzyki kameralnej obu kompozytorów,
w tym Orawę i Krzesanego Kilara oraz Koncert na klawe-

syn i orkiestrę i Małe requiem dla pewnej polki.
Dbało ść o poziom wykonania muzycznego idzie w parze
z dbało ś ci ą o stron ę edytorsk ą . Zaprojektowana przez
Wojciecha Kucharczyka p łyta „Kilar/Mo ś/AUKSO"
w wersji pude łkowej, zawieraj ą cej równie ż płyt ę
winylową, była prezentowana na wystawie najlepszych
projektów ze Ś l ą ska — Ś l ą ska Rzecz.

Działania w przestrzeni
miasta i partycypacyjne

Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów,
stawiaj ą c sobie za cel rewitalizacj ę miasta poprzez kultur ę , podejmuje dzia łania w przestrzeni
miasta s łu żą ce aktywizacji jego mieszka ń ców oraz
przemianie miejskiego pejza ż u. Do sztandarowych
dzia ła ń z tego zakresu nale ży Katowice Street Art
Festival oraz projekt Plac na glanc.

IV edycja Katowice Street Art Festiwalu była tematem reporta ż u zrealizowanego przez globaln ą stacj ę
niemieckoj ęzyczn ą
Deutsche Welle docieraj ą c ą do
ponad 300 mln odbiorców na ca łym
świecie.

Festiwal sztuki ulicy, który w ci ągu swoich dotychczasowych czterech edycji zmieni ł Katowice w jedn ą
z najwi ę kszych plenerowych galerii w Polsce. Szlak
katowickich murali jest nie tylko powodem do durny
szczególnie dla młodszych mieszka ń ców miasta, ale
także przyci ą ga do niego turystów z ca łej Polski. Tworzą
go prace najlepszych artystów z całej Europy i świata,
których wielkoformatowe murale s ą atrakcj ą wielu europejskich metropolii.
Edycja 2014 zwróci ła uwag ę mediów bran żowych i ogólnoinformacyjnych szczególnie ze wzgl ę du na obecno ść
artystów z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Włoch.

Projekt Plac na glanc by ł nominowany do nagrody Superjednostki
za najlepsz ą realizacj ę w przestrzeni
publicznej przyznawanej przez Sto
warzyszenie Naprą ,Sobie Miasti

Projekt, w ramach którego jedno wybrane podwórko
w Katowicach, zostaje zrewitalizowane przy udziale
mieszka ń ców i Instytucji Kultury Katowice — Miasto
Ogrodów. Profesjonalni projektanci wypracowuj ą wraz
z mieszka ń cami domów przylegaj ą cych do wybranego
podwórka projekt, który nast ę pnie jest realizowany dzi ę ki zaanga ż owaniu finansowemu IKKMO oraz sponsorów
(w 2014 roku — firmy Ikea). Projekt promuje rozwi ązania
proekologiczne i nowoczesne podej ś cie do procesu
projektowego, który zakłada decyduj ą cy udzia ł u żytkowników w tworzeniu projektu.
W 2014 roku zrewitalizowane zosta ło podwórko przy
ul. Kredytowej 4 w Katowicach Ligocie. Powsta ła przestrze ń do zabawy dla dzieci (ś ciana gier, piaskownica,
hamak) oraz miejsce spotka ń dla mieszka ń ców (podest
ze sto łem). Jedna ze ś cian zosta ła przeznaczona
do wyświetlania filmów.

Projekty aktywizuj ące,
edukacyjne i integracyjne

Poszerzenie grupy świadomych odbiorców kultury,
rozwini ę cie kompetencji i zainteresowa ń młodych
ludzi w zakresie wchodz ą cym w skład tzw. przemysłów kreatywnych i nowych mediów oraz przeciwdzia łanie wykluczeniu w udziale w kulturze, to
jeden z celów Instytucji Kultury Katowice — Miasto
Ogrodów. W 2014 roku realizowane by ły za spraw ą
takich projektów jak MediaLab, Kampus dziennikarski, Pre-produkcje czy Start w kultur ę .

Menialab

Eksperymentalny projekt łą czą cy działania twórcze,
badawcze i edukacyjne. Uczestnicy — w 2014 roku niemal 200 osób — poszukiwali nowatorskich zastosowa ń
technologii cyfrowych oraz mo ż liwo ś ci wykorzystania
nowych mediów w transformacji i budowaniu to żsamoś ci miasta. Szczególny nacisk w zeszłorocznej edycji
położ ono na zagadnienie pozyskiwania i wizualizacji
du żej ilo ś ci danych dotycz ą cych miasta. Efekty prac
młodych projektantów, programistów i aktywistów mo żna było obejrze ć m.in. na wystawie podczas listopadowego festiwalu art+bits.

Kampus dziennikarski
,111•11111 ■1.

Po zako ń czeniu roku szkolnego 20 licealistów z Katowic
rozwijało swoje zainteresowanie mediami pracuj ą c nad
własnymi materia łami dziennikarskimi podczas Kampusu dziennikarskiego. Ich nauczycielami byli dziennikarze
z najwa żniejszych mediów regionalnych: 11/N24, Radia
Katowice i Gazety Wyborczej. W grupach podzielonych
ze wzgl ę du na media: prasa drukowana, radio, telewizja
i fotoreporta ż, tworzyli profesjonalne materia ły zdobywaj ą c bezcenne do świadczenie i konfrontuj ą c swoje
wyobra żenia z realiami pracy dziennikarzy.

Pre-produkcje

Unikalny projekt daj ą cy młodym ludziom (liceali ś ci,
studenci, m łodzi absolwenci) okazj ę pracy przy tworzeniu profesjonalnej produkcji filmowej: od napisania
scenariusza do nakrę cenia filmu krótkometra żowego.
W ci ągu roku grupa kilkunastu uczestników przesz ła
wszystkie etapy preprodukcji filmowej — od warsztatów
kreatywnego pisania, po tworzenie scenariusza.
Roli wykładowców podj ę li si ę najlepsi: filolog prof. Marian Kisiel, aktor i pisarz Krzysztof Siwczyk oraz dramaturg i re żyser filmowy i teatralny Ingmar Villqist. Najlepszy scenariusz zosta ł zekranizowany. Film „Wenus" mia ł
premierę w grudniu w kinoteatrze Rialto.

Start w kultur ę

Instytucja Kultury Katowice — Miasto Ogrodów prowadzi
jeden z najbardziej rozbudowanych programów wolontariatu w instytucjach kultury w regionie. W 2014 roku
anga ż owała aktywnie do współpracy przy organizacji
swoich najwi ę kszych wydarze ń ponad 100 m łodych
wolontariuszy, powierzaj ą c im odpowiedzialne i samodzielne zadania. W ten sposób przygotowywa ła ich do
pracy w sektorze kultury, pozwalaj ą c naby ć odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i do świadczenia.
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Gity by Bike

Promuj ą c aktywny tryb życia i alternatywne sposoby
komunikacji w mie ś cie, Instytucja prowadzi w sezonie
wiosna — jesie ń sie ć wypo życzalni rowerów. W zesz łym
roku po raz pierwszy uruchomiony zosta ł nowy punkt
wypo życzeni w ś cisłym centrum, na placu Szewczyka.
Uzupełnił w ten sposób dotychczasow ą siatk ę wypo życzalni, w skład których wchodz ą punkty w Galerii Miasta
Ogrodów (ul. Stanis ława) oraz w Parku Le ś nym Doliny
Trzech Stawów.

Food Fusion

Odpowiadaj ą c na ogromne zainteresowanie kultur ą
kulinarn ą, Instytucja stworzyła projekt Food Fusion.
To seria aktywnych spotka ń z kuchni ą ś l ą ską
i światową, polegaj ą ca na przygotowywaniu własnych
potraw pod okiem profesjonalnych kucharzy
z katowickich restauracji.
W 2014 roku odbyło si ę 8 spotka ń (m.in. w restauracji
Dobra Karma, Montina czy Za kulisami), w których wzi ęło
udział 152 uczestników (liczba miejsc jest ograniczona). Tematem warsztatów by ły m.in. nowe interpretacje
kuchni ś l ą skiej, kuchnia kryzysowa, kuchnia bezglutenowa czy nowoczesna kuchnia wigilijna.

Działania na rzecz
osób niepe łnosprawnych

Prowadzone od trzech lat dzia łania na rzecz osób
niepełnosprawnych w 2014 roku przybra ły form ę warsztatów plastycznych, które z uczniami Zespo łu Szkó ł
Specjalnych nr 7 w Katowicach przeprowadzili studenci
katowickiej Akademii Sztuk Pi ę knych. Efektem warsztatów, których tematem by ły dzikie zwierz ęta,
był zdobi ą cy mur wokół szkoły mural „Kolorowe zoo".

Galeria Miasta Ogrodów

Wystawy m łodych obiecuj ą cych artystów, improwizowane spotkania z przedstawicielami innych kultur, miejsce
pracy muzyków skupionych wokół Biura D źwi ę ku Katowice czy biuro festiwalowe Katowice Street Art Festiwalu — Galeria Miasta Ogrodów przy ul. Stanis ława była
w 2014 roku miejscem otwartym dla najbardziej wartoś ciowych zjawisk kulturalnych, odpowiadaj ą c dynamicznie na potrzeby ś rodowiska kulturalnego Katowic.
Do najpopularniejszych wystaw organizowanych
w Galerii Miasta Ogrodów zaliczyć nale ży wystawę gier
niezale ż nych w ramach Ars Independent Festiwal oraz
wystawę polskiej szkoły plakatu. Łą cznie w 2014 roku
galeri ę odwiedziło ok. 5000 osób.

MikroGranty

Nowatorski program mikrodotacji dla organizacji pozarzą dowych dzia łaj ą cy w sektorze kultury udowodni ł
w swoim pierwszym roku dzia łalno ś ci ogromne zapotrzebowanie na tego typu wsparcie. Dzi ę ki wsparciu
Instytucji aktywi ś ci kulturalni mogli zorganizowa ć 42
innowacyjne wydarzenia w Katowicach, przyczyniaj ą c
si ę do wzbogacenia pejza żu kulturalnego miasta.
Do świadczenia katowickiego programu MikroGrantów
stały si ę inspiracj ą dla twórców projektu
Wroc ław ESK 2016.

Jednoaktówki po ś l ąsku

We wspó łpracy z organizatorami konkursu „Jednoaktówki po ś l ą sku" (Imago PR oraz „Gazet ą Wyborczą ")
promuj ą cego twórczo ść w j ęzyku ś l ą skim, Instytucja
po raz trzeci była wydawc ą publikacji zawieraj ą cej
zwyci ę skie teksty. W tym roku uzupełniona była
o audiobook, który nagrali znani aktorzy m.in.: Anna
Guzik i Andrzej Mastalerz.

Europejska Witryna Teatralna

Dzi ę ki współpracy Instytucji z Teatrem Ś l ą skim, Katowice były jesieni ą miejscem spotkania z mi ę dzynarodow ą
sztuk ą teatraln ą na najwyższym poziomie. Pod wspólnym szyldem Europejskiej Witryny Teatralnej w Katowicach zaprezentowa ł si ę przedstawiciel teatru ruchu
Gandini Juggling, teatr zaanga żowany reprezentowa ł
Teatr Kolady z nowoczesn ą interpretacj ą „Wi ś niowego
sadu" Czechowa, za ś dramaturgi ę współczesn ą — Wę gierski Teatr Narodowy z Targu Mures.

Instytucja
wspó łorganizatorem
wielkich wydarze ń

Dla wydarze ń takich jak Intel Extreme Masters,
Festiwal Art Naif czy Mi ę dzynarodowy Festiwal Sztuk
Performatywnych A Part Instytucja jest wspó łorganizatorem. Nasz ą rol ą jest nie tylko wsparcie tych wydarze ń,
ale i dbanie o wizerunek miasta i korzy ś ci promocyjne,
jakie Katowice czerpi ą jako partner tych presti ż owych
przedsi ęwzi ęć .

