EUROQUIZZ 2017
TEMAT : SZTUKA

Bourgogne-Franche-Comté

1. Który słynny festiwal muzyki rockowej, organizowany w Burgundii-Franche-Comté,
obchodził swoją 28 edycję w 2016 roku?
Festiwal « Chien à plumes »
Festiwal « Eurockéennes de Belfort »
Festiwal « Chalon dans la rue » (« Chalon in the street »)
2. François Pompon to francuski rzeźbiarz znany ze swoich rzeźb zwierząt. Urodził się w
Saulieu w Côte d’Or department. Które z jego dzieł sztuki są najbardziej znane?
The « Polar Bear » (« ours blanc »)
The « Lion of Belfort » (« lion de Belfort »)
The « Nubian lion » (« Lion de Nubie »)
3. Które z tych książek literatury francuskiej nie zostały napisane przez autora
urodzonego w Burgundii-Franche-Comté?
« Les Misérables »
« Gigi »
« Madame Bovary »
4. Które arcydzieło sztuki architektonicznej, znajdujące się w Burgundii-Franche-Comté i
zaprojektowane przez Marquis de Vauban, inżyniera wojskowego Króla Ludwika XIV,
zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2008 roku?
Cytadela Besançon (la “Citadelle de Besançon”)
The Arc-et-Senans royal saltworks (la „Saline royale d’Arc-et-Senans“)
Opactwo Fontenay (l‘Abbaye de Fontenay“)

KRAJ ŚRODKOWOCZESKI
1. Ten pisarz urodził się w klasie średniej, niemieckojęzycznej żydowskiej rodzinie w
Pradze i powszechnie uważany jest za jedną z najważniejszych postaci literatury XX w.
Jego najbardziej znane dzieła to: "Die Verwandlung" ("Przemiana"), Der Process
(Proces), and Das Schloss (Zamek). Kim jest autor?
Karel Toman
Franz Kafka
Rainer Maria Rilke
2. Alfons Mucha był znaczącym czeskim (przedstawicielem secesji) malarzem oraz
grafikiem. Mucha spędził wiele lat pracując nad czymś, co uważał za swoje życiowe
arcydzieło stanowiące serię dwudziestu ogromnych obrazów prezentujących
panoramiczną historię Słowian, podarowanych władzom Pragi w 1928 r. W młodości
tworzył podobne serie dzieł poświeconych słowiańskiej historii. Jaka jest nazwa tego
projektu?
Epopeja słowiańska (Slovanská epopej)
Ludność słowiańska (Slované)
Córa Slávy (Slávy dcera)
3. Ten znaczący czeski kompozytor urodził się na początku XIX wieku. Jest powszechnie
ceniony w swojej ojczyźnie, jako ojciec muzyki czeskiej. Międzynarodowo najbardziej
znany jest z opery Prodaná nevěsta (“Sprzedana narzeczona”) i symfonicznego cyklu
Má vlast ("Moja Ojczyzna"), który przedstawia różne aspekty historii i legend
ojczystego
kraju
kompozytora.
O kogo chodzi?
Antonín Dvořák
Leoš Janáček
Bedřich Smetana
4. Które Czeskie miasto znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO?
Kutná Hora
Poděbrady
Mladá Boleslav

NADRENIA PALATYNAT
1. Lorelei w Górnej Dolinie Środkowego Renu jest jednym z najbardziej popularnych
miejsc turystycznych w Nadrenii-Palatynacie. Który niemiecki poeta napisał o tym
miejscu słynny wiersz ?
Johann Wolfgang von Goethe
Berthold Brecht
Heinrich Heine
2. Które z następujących miejsc w Nadrenii-Palatynacie są wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO?
Katedra w Moguncji
Limes Górnogermańsko-Retycki
Miasta ShUM nad Renem : Speyer, Worms and Mainz wraz z bogactwem zabytków
kultury żydowskiej.

3. Który z zamków w Nadrenii-Palatynacie jest uważany za jeden z najważniejszych
symboli Ruchu Niemieckiej Demokracji?
Zamek Hambach
Plac elektoralny (Electoral Place) w Mainz
Zamek Stolzenfels
4. Od 1979 roku Medal Carla Zuckmayera zostaje nadany przez rząd NadreniiPalatynatu jako nagroda za wkład w krzewienie języka niemieckiego. Kto nie jest
laureatem tej nagrody?
Udo Lindenberg
Mario Adorf
Anna Thalbach

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:
1. W 1894 zamieszkał w Opolu na Krakauerstrasse 34a (dzisiejsza ulica Krakowska; dom
już nie istnieje) Max Glauer. Pochodził z protestanckiej rodziny Glauerów, osiadłej we
Wrocławiu. Szybko zdobył sobie uznanie zarówno wśród Opolan, jak i wśród
arystokracji Cesarstwa Niemieckiego. W 1912 król Wirtembergii Wilhelm
II Wirtemberski, mianował Glauera nadwornym:
portrecistą
muzykiem
fotografem
2. Jerzy Grotowski był jednym z największych reformatorów teatru XX wieku. Był jedną
z osób, która rozsławiła Opole. Pojawił się tu w 1959 r. i objął kierownictwo
artystyczne opolskiego Teatru 13 Rzędów. W lutym 1962 r. teatr przyjął nazwę
Laboratorium. To właśnie przedstawienia zrealizowane w Opolu zalicza się do tych
najważniejszych, jakie stworzył. Jego sława była międzynarodowa. Który rok UNESCO
ogłosiło rokiem Grotowskiego?
2001
2009
2016
3. Jan Cybis, urodzony w 1897 r. we Wróblinie na Śląsku Opolskim malarz, pedagog
i krytyk sztuki, inicjator nurtu kolorystycznego w polskim malarstwie. Jego pierwsza
indywidualna wystawa odbyła się w 1932 r. Krakowie. Gdzie mieści się największa
kolekcja jego dzieł?
w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
w Muzeum Narodowym w Krakowie
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
4. Tomasz Różycki (ur. 29 maja 1970 w Opolu) – polski poeta, tłumacz, romanista,
mieszka w Opolu. Jest laureatem Nagrody Kościelskich, którą otrzymał w 2004 r. za
poemat, który był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2005. Publikował
w licznych czasopismach w Polsce i za granicą. Jego wiersze tłumaczone były na wiele
języków europejskich. O jakim poemacie mowa?
Dwanaście stacji
Księga obrotów
Litery

EUROPA
1. Która komisja w Parlamencie Europejskim zajmuje się “sztuką”?
TRAN – Komisja ds. Transportu i Turystyki
CULT – Komisja ds. Kultury i Edukacji
EMPL –Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych
2. Komisja Europejska proponuje wyznaczenie roku 2018 Europejskim Rokiem:
Dziedzictwa kulturowego
Twórczości i innowacji
Dialogu interkulturowego
3. Branża kulturowa i twórcza stanowią około:
8% globalnego PKB UE i7% siły roboczej UE
4% globalnego PKB UE and 3% siły roboczej UE
12% globalnego PKB UE and 8% siły roboczej UE
4. Który z filmów oficjalnie jest częścią LUX Prize 2016?
Ida Pawła Pawlikowskiego
Mediterranea Jonasa Carpignano
My life as a courgette Clauda Barras’a
5. Który z programów UE wprowadzony na rynek w 1991 roku, obchodził w zeszłym roku
swoje 25-lecie?
Kreatywna Europa
MEDIA
Kultura

