
D zielenie się opłatkiem to jed-
na z najpiękniejszych pol-
skich tradycji świąt Bożego 
Narodzenia. Przygotowana 

przez Instytut Adama Mickiewicza na 
Expo w Dubaju wystawa „Rytuały” 
poka zuje tę tra dycję, a także opłat-
ki w nowej odsłonie.

W świąteczny czas proponujemy egzo-
tyczną, ale też artystyczną podróż do 
Dubaju, gdzie właśnie odbywa się Expo 
2020. Przełożona o rok z powodu pande-
mii COVID-19 Wystawa Światowa po 
raz pierwszy jest organizowana w kra-
ju arabskim. Dla Instytutu Adama 
Mickiewicza to dwa lata przygotowań, 
kilkunastu kuratorów, prawie 100 
osób zaangażowanych w najważniej-

sze wydarzenie społeczno-gospodarcze 
dziesięciolecia, a przede wszystkim 
cztery wystawy czasowe pokazujące 
bogactwo i różnorodność polskiej kul-
tury oraz niezwykłą kreatywność pol-
skich twórców.

Jedną z wystaw, po której chcemy 
Państwa oprowadzić, jest ta zatytuło-
wana „Rytuały” – poka zująca polską 
tra dycję bożonarodzeniową, w tym 
dzielenie się opłatkiem. Rytuał nawią-
zuje do uniwersalnej symboliki łama-
nia się chlebem. Jest gestem pokoju, 
miłości, przyjęcia w krąg wspólno-
ty, a jego wymowa jest rozumiana we 
wszystkich kulturach i religiach. Ten 
specjalny rodzaj pieczywa, któ-

rym dzielą się Polacy na całym świecie 
w wigilię Bożego Narodzenia, składa-
jąc sobie życzenia, to kruchy i cieniut-
ki opłatek wypieczony z mąki i wody.

Opłatki wypiekane począt kowo 
w klasztorach z bie giem czasu ule-
gły zeświec czeniu – zaczęto je przygo-
towywać poza kościołami, a w domach 
robiono z nich kolorowe ozdoby. Trzo-
nem wystawy „Rytu ały” jest pięć współ-
czesnych interpretacji świeckiego opłat-
ka bożonarodzeniowego w aranżacjach 
polskich pro jektantów: Beaty Śliwiń-
skiej, Kamili Niedźwiedzkiej, Niko-
dema Szpunara, Jakuba Jezierskiego, 
Malwiny Konopackiej, Wiktorii Lenart. 
Przyjrzyjmy się im z bliska.

Wystawa zaprojektowana przez 
Grynasz Studio jest dostępna dla 
publiczności w Dubaju jeszcze do  
28 grudnia. Partnerem koncepcji 
kuratorskiej jest Państwowe Muze-
um Etno graficzne w Warszawie.

Instytut Adama Mickiewicza jest 
narodową instytucją kultury, któ-
rej celem jest budowanie trwałe-
go zainteresowania polską kulturą 
na świecie. Instytut współpracuje 
z partnerami zagranicznymi i ini-
cjuje międzynarodową wymianę 
kulturalną w dialogu z odbiorca-
mi, w zgodzie z założeniami polskiej 
polityki zagranicznej. Instytut zrea-
lizował i realizuje projekty kultural-

ne w 70 krajach na 6 kontynentach, 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, 
USA, Kanadzie, Australii, Maro-
ku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, 
a także w Chinach, Japonii i Korei. 
W ramach dotychczas zrealizowa-
nych działań Instytut zaprezentował 
38 strategicznych programów, które 
obejrzało 60 milionów widzów. Orga-
nizatorem Instytutu Adama Mickie-
wicza jest Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

„Rytuały”: podzielmy się pokojem 
– podzielmy się opłatkiem

VIII Polskie święta

MIŁOŚĆ
Kochać równo 

i szczodrze
Tradycyjny opłatek łamie się 
nierówno. Dzięki perforacjom 
i równym porcjom każdy może 
obdarować opłatkiem jak naj-
więcej bliskich.
Projekt: Kamila Niedzwiedz-
ka i Nikodem Szpunar/Stu-
dio Szpunar

DOBRO
Jesteś 

wystarczająco 
dobry

Przynajmniej podczas wigi-
lii poczujmy się „wystar-
czający”. W gronie najbliż-
szych, którzy kochają nas 
mimo wszystko.
Projekt: Pionty/Jakub 

Jezierski

SZCZĘŚ-
CIE I HAR-

MONIA
Jedność 
w owalu

Okrągła forma symbolizu-
je prostotę, harmonię i spo-
kój. Otwór w środku odnosi 
się do bycia tu i teraz, doce-
nienia danej chwili, patrze-
nia w jeden punkt.

Projekt: Wiktoria Lenart

TROSKA 
O ŚRODO-

WISKO
Dzielmy się 

życiem
Opłatek o nieregularnym, 
organicznym kształcie 
pozwala każdemu oderwać 
sobie „szczepkę”, przypo-
minając o naszej misji dba-
nia o zieloną planetę, ale też 
o energii, która napędza nie-
kończący się łańcuch prze-
kazywania życia.
Projekt: Malwina Konopacka

POKÓJ
Otwarte dłonie
Sylwetka symbolicznego gołę-
bia ułożonego z dwóch ludzkich 
dłoni symbolizuje gest serdecz-
ności i otwartości. Pokój jest 
stanem, którego każdy z nas 
poszukuje. 
Projekt: Barrakuz/Beata 
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