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Program Poľského inštitútu v Bratislave

Poľský inštitút v Bratislave je pre verejnosť otvorený nasledovne:
pon.–štv. 9.30–17.00 | piat. 9.00–15.00
Všetky zmeny vyhradené.
Na všetky podujatia v Poľskom inštitúte je vstup voľný.

ODPORÚČAME | FILMOVÝ FESTIVAL
ART FILM FEST 2015
19.-26.6.

Trenčianske Teplice, Trenčín
Úspešný filmový festival na Slovensku otvorí svoje brány po
dvadsiaty tretíkrát. Poľsko má svoje zastúpenie vďaka
filmom Pod Mocnym Aniołem (rež. Wojciech Smarzowski,
2014, 109 min.) o Jerzym, spisovateľovi a alkoholikovi, ktorý
sa pod vplyvom lásky k žene snaží zbaviť závislosti, a Body /
Ciało (rež. Małgorzata Szumowska, 2015, 90 min.)
o cynickom prokurátorovi a jeho dcére trpiacej na anorexiu,
ktorí sa snažia spamätať po tragickej smrti najbližšej osoby
(film získal na tohtoročnom Berlinale Strieborného medveďa). Poľskú
kinematografiu budú taktiež zastupovať koprodukcie: Pod elektricheskimi
oblakami (rež. Alexej German, 2015, Poľsko, Rusko, Ukrajina, 98 min.),
a Refugiado (Pod ochroną, rež. Diego Lerman, 2014, Poľsko, Argentína,
Francúzsko, Kolumbia, 95 min.). Viac informácií: www.artfilmfest.sk
ODPORÚČAME | FILM
IDA | rež. Paweł Pawlikowski, 2013, 80 min.
3.6. Poprad, Cinemax | 9.6. Bratislava, Lumiére | 10.6.
Prešov, Cinemax | 17.6. Košice, Cinemax
Úhrančivý príbeh hľadania vlastnej identity je dokonalou
poctou klasickej kinematografii 60. rokov. Zahraniční kritici
ho radia k špičke poľských filmov (Oscar 2015 za najlepší
cudzojazyčný film, BAFTA). Premiéru mal v slovenských
kinách len v septembri minulého roka. Anna je sirota, ktorú
vychovali mníšky v kláštore. Pred zložením sľubu navštívi
Wandu, sestru svojej matky, ktorá jej povie, že je Židovka.
Anna sa prvý raz konfrontuje so svojou minulosťou
a skutočným menom Ida.
ODPORÚČAME | KONCERT
TÝŽDEŇ MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE: VIAC AKO SUSED
13.6. o 16.00 hod.
Bratislava, Hviezdoslavovo námestie
8.-14. júna sa v Bratislave už po druhýkrát uskutoční mestský festival s názvom
Viac ako sused. Na festivale čaká návštevníkov jedinečný cyklus kultúrnych
podujatí, a bohatá ponuka maďarských gastronomických špecialít. 13.6. o 16.00
hod. sa v rámci vystúpení súborov z Vyšehradskej štvorky predstaví aj poľská
folklórna Tanečno-hudobná skupina Podhalanských goralov z Viedne.
ODPORÚČAME | ODBORNÉ KOLOKVIUM
SLOBODA NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA
12.6. o 14.00 hod. Bratislava, Univerzita Komenského,
Moyzesova sála, Vajanského nábrežie 12
Medzinárodné odborné kolokvium pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku na počesť nositeľky
ceny sv. Vojtecha za rok 2015 Prof. Dr. Hanny Suchockej,
bývalej predsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti
Poľskej republiky, ktorá prednesie úvodné slovo. Jedným
z referentov bude aj Tomasz Dostatni, poľský kňaz, teológ
a publicista pôsobiaci v Lubline.
ODPORÚČAME | ÚPN
DISKUSNÝ VEČER ÚPN: NÁRODNÁ PÚŤ NA VELEHRADE V ROKU 1985
25.6. o 17.00 hod.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Tradičný diskusný večer organizovaný Ústavom pamäti
národa bude tentoraz venovaný pamätnej národnej púti na
Velehrade v roku 1985, ktorá bola vôbec jednou
z najväčších československých pútí a protikomunistických
demonštrácií počas komunistického režimu.
ODPORÚČAME | VÝSTAVA
JÁN KUDLIČKA, BORIS KUDLIČKA: PRIESTOR – KRAJINA OTCA, JAVISKO SYNA
Do 2.8.
Poprad, Elektráreň Tatranskej galérie, Hviezdoslavova 12
Výstava prác významných slovenských umelcov výrazne
spätých s Poľskom. Prof. Ján Kudlička (1948) vyštudoval
VŠVU v Bratislave. Doktorát umenia na tému Znak
a priestor obhájil v roku 2006 na Akadémii umení vo
Varšave, kde v roku 2012 získal aj titul profesora. Inšpirácie
čerpá okrem rodného kraja aj v neďalekých kultúrnych
centrách v Krakove a v Prahe, kde má tiež svoj ateliér.
Boris Kudlička (1972) vyštudoval VŠMU v Bratislave
a Akadémiu výtvarných umení Minerva v holandskom
Groningene. V roku 1995 začal spolupracovať s Národnou
operou vo Varšave a intenzívne pracuje hlavne s režisérom
Mariuszom Terlińským. Štúdium zakončil doktorským
titulom na varšavskej Akadémii umení, kde v súčasnosti učí scénografiu.
Hlavní organizátori: Tatranská galéria v Poprade, Prešovský samosprávny kraj,
Ministerstvo kultúry SR.
Viac informácií: www.tatragaleria.sk
ODPORÚČAME | ZAHRANIČNÝ FESTIVAL
WSCHÓD KULTURY – EURÓPSKY ŠTADIÓN KULTÚRY
Najväčší festival svojho druhu v Poľsku Wschód Kultury sa
bude konať v troch mestách – v Rzeszówe (25.-28.6.),
v Lubline (8.-12.7.) a Białystoku (27.-30.8.). V Rzeszówe sa
v rámci Európskeho Štadiónu Kultúry predstaví viac ako
200 umelcov a interpretov zo 7 krajín. V úvodný deň
festivalu 25.6. zahrajú poľskí džezoví hudobníci a sólisti
z Arménska pod vedením Mikołaja Blajdu. Najdôležitejším
a najvýznamnejším podujatím festivalu však bude Hlavný koncert na Mestskom
štadióne, ktorý sa uskutoční 26.6. Diváci budú mať možnosť uvidieť duety hviezd
a unikátne hudobné poľsko-svetové fúzie, ako napríklad Mama Selita a Sophie
Villy (Gruzínsko), Kasia Kowalska & The Bambir (Arménsko), Marika & ONUKA
(Ukrajina), Natalia Przybysz & Dakh Daughters Band (Ukrajina), Patrycja
Markowska & Tanita Tikaram (Nemecko), Iza Lach & The Airplane Boys (Kanada).
Vyvrcholením dňa bude jedna z najpopulárnejších indierockových kapiel z Veľkej
Británie The Fratellis. Nasledujúci deň 27.6. sa v rámci akcie Klezmer & World
predstavia Budapest Klezmer Band a Rzeszów Klezmer Band
a Priatelia. Festival ukončí 28.6. Art Celebration – Urban Sound & Vision. V tomto
roku umelci s účasťou Andrzeja Smolika a predstaviteľmi U Know Me Records
predstavia nové trendy v poľskej mestskej a elektronickej hudbe. Festival budú
sprevádzať fotografické workshopy, výstavy a plenéry. Vstup na celý festival je
zdarma. Viac informácií: www.wschodkultury.eu, stadionkultury.pl

Socha a Objekt XX.
Łukasz Cendrowski – Socha

25.6.-30.7.

PAMÄŤ TEXTILU: M. KLESZYŃSKA
3.6. o 17.00 hod.
Bratislava, Umelka, Dostojevského rad 2
Slovenské združenie textilných výtvarníkov TxT pripravilo
17. medzinárodnú výstavu textilnej miniatúry s názvom
Pamäť textilu. Jednou z vystavujúcich autoriek je aj
Magdalena Kleszyńska, ktorá vyštudovala Akadémiu
umení v Poznani. Zaoberá sa maľbou, tkaninou a kresbou,
a hoci ide zdanlivo o rozličné umelecké oblasti, autorka
podáva jeden príbeh, ktorým sa nesnaží reagovať na
aktuálne témy, ale odovzdať určitú melódiu či poetiku.
Umelkyňa je laureátkou ceny Poľského inštitútu na medzinárodnom Trienále
textilu bez hraníc 2012 – 2013. Výstava potrvá do 21. júna.
II. SVETOVÁ VOJNA V POĽSKOM FILME
3.6. o 18.30 hod.
Bratislava, kino Lumiére, Špitálska 4
Cyklus Druhá svetová vojna v poľskom filme symbolicky
zakončí dvojica filmov, ktoré uvedie Maciej Podbielkowski,
historik a vedecký pracovník Múzea Varšavského
povstania, ktoré sa podieľalo na produkcii týchto filmov.
VARŠAVSKÉ POVSTANIE | rež. Jan Komasa, 2014, 85 min.
Celovečerný celosvetovo oceňovaný film (Golden Reel
v kategórii Best Documentary Feature, 2 Orly 2015,
nominant na Oscara) pozostáva z dokumentárnych
archívnych materiálov, ktoré nahrali reportéri počas
Varšavského povstania v roku 1944.
MESTO RUÍN | rež. Damian Nenow, 2010, 5 min.
Jar 1945. Letec-osloboditeľ znižuje letovú výšku a dostáva
sa pod oblaky. Letí na sever pozdĺž Visly. O chvíľu neskôr sa
už nachádza nad Varšavou – nad územím nedávnych bojov
povstalcov, a zároveň nad mestom, ktoré aj po skončení
povstania bolo systematicky a účelovo ničené nemeckými
nacistami.
Po premietaní filmov sa uskutoční diskusia s Maciejom
Podbielkowským.
QUASARS ENSEMBLE V GALÉRII
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Komorné zoskupenie Quasars Ensemble pod vedením
Ivana Buffu sa predstaví v júni na dvoch koncertoch v rámci
cyklu Quasars Ensemble v galérii. 3.6. o 19.00 hod.
predstavia pri príležitosti 70. výročia úmrtia Antona
Weberna a 40. narodenín Petry Bachratej diela A. Weberna, J. Malovca,
P. Bachratej a O. Ferenczyho. Na koncerte 17.6. o 19.00 hod. k 40. výročiu úmrtia
D. D. Šostakoviča zahrajú skladby A. Volkonskija a D. D. Šostakoviča. Viac
informácií: www.quasarsensemble.sk
VIRVAR 2015
4.-7.6.

Košice, Bábkové divadlo, Alžbetina 38
Tretí ročník dní bábkového divadla a hier pre rodiny Virvar
ponúkne okrem bábkových predstavení aj workshopy,
sprievod mestom a množstvo iných podujatí pre celú
rodinu. Festivalu sa okrem slovenských divadiel zúčastnia
tiež špičkové divadlá z Poľska, Česka, Maďarska a Ukrajiny,
čo podčiarkne medzinárodný charakter festivalu. Poľsko
bude reprezentovať 5.6. bábkové divadlo Białostocki Teatr
Lalek s predstavením Robot a motýľ – ako napovedá názov
– o robotovi, ktorý sa zaľúbi do stvorenia z úplne iného
sveta – do motýľa. Vďaka krátkej známosti mechanický
hrdina objavuje skutočné city ako láska, empatia, ale tiež
strach a smútok. Viac informácií: www.bdke.sk, www.btl.bialystok.pl
VÝCHODNE PARTNERSTVO: EURÓPA VS. EURÁZIA
8.6. o 16.00 hod.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Diskusné fórum sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu The Answer to
the Eurasian Challenge for Eastern Europe za účasti zástupcov nasledujúcich
organizácií: Grigorij Mesežnikov (IVO, Slovensko), Milan Ježovica (M.E.S.A.10,
Slovensko), Łukasz Wenerski (Inštitút verejných otázok, Poľsko), Jurij Džibladze
(Nadácia Freedom Files, Poľsko/Rusko), Natalia Radzina (Nadácia Charta '97,
Bielorusko), Prof. Dr. István Gyarmati (Medzinárodné centrum pre
demokratickú tranzíciu, Maďarsko), a zástupcu Centra pre sociálno-ekonomické
iniciatívy Jaremče (Ukrajina). Moderuje Pavol Demeš. Diskusia bude venovaná
perspektívam programu EÚ Východné partnerstvo po májovom summite v Rige,
najmä otázke či bude program orientovaný na zbližovanie východoeurópskych
krajín s EÚ alebo iba na zachovanie terajšieho status quo. Diskusia sa uskutoční
v angličtine. Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
BRATISLAVA DESIGN WEEK
8.-14.6.
Bratislava, Laurinská 14
Medzinárodný festival súčasného dizajnu Bratislava
Design Week (BADW) predstaví to najlepšie zo súčasného
domáceho i svetového dizajnu. Festivalová téma roku 2015
je SEN. BADW aj tento rok chystá intenzívny program pre
odborníkov i laikov, pre dospelých i deti. Festival bude
prepájať rôzne formy umenia – okrem dizajnu aj súčasnú
experimentálnu hudbu, tanec i vizuálne umenie. Pri tejto
príležitosti sa vo výbere festivalu našli aj dve poľské výstavy:
WOOL DESIGN. CARPATHIANS
Karpaty majú dlhú a zaujímavú tradíciu, pokiaľ ide o používanie vlny a výroby
vlnených výrobkov. Cieľom projektu je lepšie oboznámiť mladých dizajnérov so
starými postupmi súvisiacimi s jej výrobou. Výstava prezentuje nové produkty
vychádzajúce zo starých techník spracovania vlny (lampy, interiérový dizajn,
experimenty a i.).
THE INTERNATIONAL DESIGN REVIEW „GRADUATION PROJECTS 2014“
40 diplomových prác, ktoré boli vybrané medzinárodnou porotou z najlepších
absolventských projektov v kategóriách: produkt a grafický dizajn. Prieskum
inicioval v roku 2002 poľský štvrťročník o dizajne 2 + 3 D, ktorý predstavuje na
svojej web stránke výber najlepších prác. V nasledujúcich rokoch sa k projektu
pripojili partneri zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Od roku 2005
vystavujú vybrané diplomové práce v rámci výstavy na zámku v Tešíne. Výstava
predstavuje diela mladých dizajnérov z Poľska, Slovenska, Českej republiky
a Maďarska.
Viac informácií: www.bratislavadesignweek.sk, www.zamekcieszyn.pl

MiniŻubrOFFka
10.6. o 19.00 hod.
Bratislava, Foajé, Štefánikova 16
(The Best of ŻubrOFFka 2014)
11.6. o 19.00 hod.
Skalica, Stodola, Jednoradova 38
(The Best of Film Podlasie in Attack | party)
12.6. o 18.00 hod.
Bratislava, Foajé, Štefánikova 16
(The Best of Film Podlasie in Attack)
Kinečko pripravilo prezentáciu z białystockého festivalu krátkych filmov
ŻubrOFFka (Intro ISFF ŻubrOFFka, rež. Kijek/Adamski | MATKA ZEM, rež. Piotr
Złotorowicz, 30 min. | HRY, rež. Bartek Tryzna, Monika Stpiczyńska, 27 min. |
MLIEČNY BRAT, rež. Vahram Mchitarjan, 30 min. | NAJVYŠŠÍ, rež. Katarzyna
Gondek, 20 min.), ktorá bude spojená s premietaním víťazných filmov 9. ročníka
festivalu najlepších filmov východopoľského regiónu Podlasie. Organizátori
pripravili aj diskusie o organizácii filmových akcií v Podlasí a mimo hlavných
európskych miest. O hudobnú produkciu sa postarajú hostia z poľskej ŻubrOFFky!
Viac informácií: kinecko.com, www.zubroffka.pl.
POLSLOVO: Ľ. FELDEK
11.6. o 17.00 hod.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Počas svojho tradičného autorského večera privíta Dušan
Junek univerzála slovenskej literatúry, akým je nepochybne
básnik, spisovateľ, prekladateľ (aj poľskej literatúry),
dramatik, kritik, teoretik, interprét, editor a publicista
Ľubomír Feldek. Tento večný polemik je autorom
básnických zbierok, kníh prózy, esejí, kníh pre deti,
divadelných hier, mnohých prekladov, nespočetných
publicistických materiálov, jednoducho Feldek je
všadeprítomný v slovenskej kultúre, teda v našom živote.
Jeho pohľad na nás je striktný, ale presný, lebo vie, čo nás
znepokojuje, čím žijeme. Pritom vždy a vo všetkom zostáva
– básnikom. Hudobný hosť: Marián Fox Lucký.
R. PACZEŚNIAK: PRIRODZENOSŤ VECI
12.6. o 18.00 hod.
Bratislava, Galéria CIT, Heydukova 15
Rafał Pacześniak (1973) je absolventom Fakulty maľby
Akadémie umení v Krakove. Patrí k spoluzakladateľom
Združenia umelcov Kontrapost. Absolvoval stáž
v Akademie der Bildenden Künste v Norimbergu (1996)
a ako štipendista talianskej vlády na Accademia di Belle Arti
v Ríme a Neapole (2005). Organizoval samostatné výstavy
v Poľsku a Taliansku, a podieľal sa aj na kolektívnych
výstavách v Nemecku, Belgicku, Rumunsku a Japonsku.
Výstava potrvá do 10. júla.
Viac informácií: www.galeriacit.sk, www.paczesniak.com
CIRKEV A ĽUDSKÉ PRÁVA: NOVÉ FORMY KONTAKTU
15.6. o 18.00 hod.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Na pozadí historického vývoja vzťahu cirkvi k vede budú diskutovať Tomasz
Dostatni, dominikán a publicista, autor kníh rozhovorov s Tomášom Halíkom
a Dominikom Dukom, a Gabriel Hunčaga, dominikánsky kňaz a historik, autor
knihy Dominikáni na ceste k intelektuálnym elitám vrcholného stredoveku.
Diskusia bude zameraná na všeobecné pravidlá, ktoré viedli k akceptácii
zásadných zmien vnútri cirkvi. V druhej časti diskusie budú témou súčasné výzvy
a politické okolnosti a prejavy akceptácie idey rovnosti pred zákonom v krajinách
strednej Európy na pozadí výsledkov referenda v Írsku. Moderujú: Fedor Blaščák
a Miro Kocúr.
SLOVANSKÉ JAZYKY V PROCESE PREMIEN
15.-16.6.
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Ružová 14
Medzinárodná vedecká konferencia predstaví aktuálnu činnosť vybraných
poľských, slovenských a českých polonistických, slovakistických či slavistických
pracovísk. Konferenčné vystúpenia sa budú týkať jazykových a štylistických
premien v slovanských jazykoch z diachrónneho pohľadu, súčasných zmien
v slovanských jazykoch a ich príčin, súčasnej lexiky a jej lexikografického
spracovania a odrazu súčasných zmien v textoch kultúry. Účasť prisľúbili viaceré
významné osobnosti poľskej lingvistiky: prof. dr hab. Bogdan Walczak, prof. dr
hab. Andrzej Sieradzki, prof. dr hab. Mieczysław Balowski, prof. dr hab.
Małgorzata Witaszek-Samborska (všetci z Univerzity Adama Mickiewicza
v Poznani), prof. dr hab. Maria Peisert z Vroclavskej univerzity a ďalší. Hlavní
organizátori: Centrum poľského jazyka a kultúry, Katedra slovanských jazykov FF
UMB.
EUROKONTEXT.SK: MLADÝ STALIN
16.6. o 20.00 hod.
Bratislava, Slovenské národné divadlo, Pribinova 17
Príbeh o jednom z najväčších diktátorov všetkých čias,
o mladom Stalinovi, ktorý zabíja ľudí a vykráda banky pre
boľševickú stranu Lenina. Skutočná mladosť Stalina,
neskoršieho diktátora Sovietskeho zväzu, sa stala
leitmotívom hry významného poľského autora Tadeusza
Słobodzianka, ktorého rodičia boli sami väznení Stalinovými úradmi. Na javisku
medzinárodne uznávaného poľského divadla sa rodí groteskný svet, v ktorom si
postavy svetových dejín liečia svoje komplexy, neúspechy osobného života
a odhaľujú svoje choré ambície a motivácie túžby po moci. Netypický pohľad na
Stalina prináša slovenský režisér výraznej a jedinečnej poetiky Ondrej Spišák,
otec Teatra Tatra, ktorý je v Poľsku ovenčený prestížnou divadelnou cenou Felix za
réžiu predošlej Słobodziankovej hry Naša trieda.
Eurokontext.sk je medzinárodný festival divadiel V4 a vybraných partnerov
z Európskej divadelnej konvencie (ETC), ktoré spája sila témy, slova
a progresívneho mainstreamu. Na festivale – v priebehu celého júna – uvidíte
niekoľko desiatok inscenácií, diskusie, workshopy a výstavy.
Viac informácií: www.eurokontext.sk, teatrdramatyczny.pl, www.snd.sk
FEST ANČA 2015
24.-28.6. Žilina, Stanica Žilina-Záriečie, Závodská cesta 3
Medzinárodný festival animovaných filmov Fest Anča už
tradične premietne animované filmy, aké nikde inde na
Slovensku neuvidíte. Mnohé z nich osobne predstavia
špeciálni hostia z rôznych kútov sveta. Producent Adam
Ptak z Poľska predstaví filmy legendárneho produkčného
štúdia SE-MA-FOR z Lodži, v ktorom vznikli aj oscarové
animáky Tango (rež. Zbigniew Rybczyński, 1980) a Peter
a vlk (rež. Suzie Templeton, 2006). Jedným z hostí je tiež Jan
Naszewski z distribučnej spoločnosti New Europe Film
Sales. Diváci sa teda môžu tešiť na tie najžiadanejšie animáky stredneja východnej
Európy. Pre profesionálov a začínajúcich filmárov bude zaujímavá jeho prednáška
o predaji krátkych filmov.
Viac informácií: www.festanca.sk, www.se-ma-for.com
SOCHA A OBJEKT XX.: ŁUKASZ CENDROWSKI SOCHA
25.6. o 15.00 hod.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Tohtoročný, dvadsiaty ročník podujatia predstaví na
viacerých miestach v Bratislave diela viac než 90 umelcov zo
Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Bulharska,
Holandska, Nemecka, Rakúska, Talianska a USA.
V medzinárodnom projekte zastupuje Poľsko Łukasz
Cendrowski (1983), ktorý vo svojich prácach nadväzuje na
minimalistické tendencie, rozvíjajúce sa najmä v druhej polovici 20. storočia. Drží
sa pravidla „menej je viac“, preto každá zo sôch pozostáva z minimálnych
formálnych prostriedkov. Charakteristickou vlastnosťou umelcovej tvorby je
práve forma, ktorá upriamuje pozornosť na samotný materiál, vďaka čomu sa
forma stáva významom sochy. Autor používa súčasné tvaroslovie, technológie
a materialy ako napríklad akrylát či nerez, čím dostáva svoje objekty na pomedzie
dizajnu a voľného umenia.
Viac informácií: www.lukaszcendrowski.pl

EUROFILMCLUB: CARTE BLANCHE | rež. Jacek Lusiński, 2014, 106 min.
30.6. o 20.00 hod.
Bratislava, Lumiére, Špitálska 4
Hlavným cieľom projektu EuroFilmClub je propagovať
európske kino. Počas pravidelných mesačných projekcií, na
ktorých organizácii sa spolupodieľa Slovenský filmový
ústav, bude každý člen zoskupenia EUNIC prezentovať film
pochádzajúci zo svojej krajiny. Cyklus s názvom Existuje
spoločná európska kultúra? sa začal pred rokom v máji.
Pokračuje poľským filmom Carte Blanche. Príbeh
inšpirovaný skutočnými udalosťami predstavuje učiteľa
z gymnázia, ktorý pre udržanie milovanej práce a prípravu
študentov na maturitu, ukrýva pred svetom, že postupne
stráca zrak.
EŠTE TO STIHNETE
DNI FOTOGRAFIE
Do 7.6.

Levice, Dom Matice Slovenskej, Bernolákova 5
Tento rok sa koná už 6. ročník Dní fotografie
organizovaných Regionálnym osvetovým strediskom
v Leviciach. V projekte spolupráce fotografov mladšej
generácie, v rámci ktorého sú pripravené výstavy,
divadelné a filmové predstavenia Poľsko zastupuje Sonia
Szeląg, fotografka venujúca sa rôznym technikám
zachytávania obrazu a spoluzakladateľka združenia
ViaArte, a Piotr Zatorski, poľský umelec venujúci sa grafike,
kresbe, maľbe, plagátu, knižným ilustráciám a fotografii.
Viac informácií: roslevice.sk, viaarte.pl

M. WILSKI, F. CHEŁMECKI: IKONA ŠTÝLU
Do 19.6.
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
Na výstave v Bratislave predstavujú svoje spoločné maľby
poľskí umelci z Varšavy Maciej Wilski a Faustyn Chełmecki
na výstave s názvom Ikona štýlu. Dvojica predstaví obrazy,
ktoré prekvapujú skutočnosťou, že sa na nich podieľali
obaja autori naraz. Inšpiráciu nachádzajú v témach
každodenného života, ktoré vyplývajú z rozhovorov či
aktuálne panujúcej atmosféry. Tvorba autorov je úzko
spätá s hudbou. Počas performance tvoria práve
s hudobným podkladom, ktorý aktívne vplýva na výsledné
dielo. Viac informácií: chelmeckiwilski.pl
UMENIE NA HLAVE. SÚČASNÉ POĽSKÉ UMENIE
Do 30.6.
Bratislava, Dom umenia/Kunsthalle, Nám. SNP 12
Výstava súčasného poľského umenia pripravilo Múzeum
moderného umenia vo Varšave v kurátorskej koncepcii
Sebastiana Cichockého. Výstava predstavuje vyše 50
autorov bez generačného obmedzenia, od klasikov až po
najmladších, mnohí z nich sú už stálicami na medzinárodnej
scéne. Poľské aktuálne umenie na Slovensku v tomto rozsahu dosiaľ nikdy nebolo
predstavené.
Viac informácií: www.artmuseum.pl, kunsthallebratislava.sk
KRAKOVSKÉ TRADÍCIE
Do 20.9.
Košice, Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2
Organizátorom výstavy, ktorá sa koná v rámci osláv Dňa
mesta Košíc s názvom Krakovské tradície | Kohútie
bratstvo a Lajkonik, je Východoslovenské múzeum
v Košiciach a Historické múzeum mesta Krakov. Výstavu
sprevádza tiež katalóg s názvom Klenotnica krakovských
tradícií s príbehmi o tradíciách a legendách prastarého Krakova zachovaných
v ľudskej pamäti. Viac informácií: www.vsmuzeum.sk
ODPORÚČAME | DIVADLO
S. MROŻEK: LÁSKA NA KRYME
4.6. o 19.00 hod.
Bratislava, Divadlo Astorka, Nám. SNP 33
Hra plná nenapodobiteľného zmyslu pre humor Sławomira
Mrożka zosnulého v roku 2013 nie je len o láske, ale aj
o vtipných a paradoxných situáciách. Ľúbostné príbehy
v troch časových rovinách (1910, 1928, súčasnosť) nám
predstavia rovnaké postavy, ktoré akoby nestarnú a prežijú
takmer celé 20. storočie. Hru v preklade Jozefa Marušiaka
režíruje Marián Amsler.
E. BRYLL, K. GÄRTNER: MAĽOVANÉ NA SKLE
7.6. o 19.00 hod.
Košice, Štátne divadlo, Hlavná 58
Ernest Bryll a Katarzyna Gärtnerová zvolili pre hru
o „statočnom“ zbojníkovi Jánošíkovi formu scénickej
balady, v ktorej narodenie Jánošíka, lásku a smrť zobrazili
epicko-lyricky. V celej hre sú vystihnuté črty ľudovej
filozofie, text a hudba sú syntézou jemnej lyriky
a rustikálnej naivity. Hra ma od prvého uvedenia vo
Vroclave 17. marca 1970 veľký úspech. Je to jedna
z najhranejších hier aj na Slovensku.
I. VILLQIST: HELVEROVA NOC
7.6. o 19.00 hod.
Bratislava, Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7
Príbeh o mužovi, o ktorého sa stará cudzia žena. Medzi nimi
sa vytvoril zvláštny vzťah založený na závislosti: Helver je
duševne chorý a Karla starostlivosť o neho chápe ako
pokánie. V minulosti porodila choré dieťa, ale odložila ho
a teraz všetky svoje city upína k mladému mužovi. Dej sa
odohráva začiatkom 30. rokov minulého storočia na mieste,
kde sa práve zmocňujú vlády fašisti. Premiéra hry Ingmara
Villqista (vlastným menom Jarosława Świerszcza) sa
konala v divadle Malá scéna len na konci marca.

M. GUŚNIOWSKA: O RYTIEROVI BEZ KOŇA
11.6. o 9.00, 10.30 a 14.00 hod. | 12.6. o 9.00 a 10.30 hod.
Košice, Bábkové divadlo, Alžbetina 38
Už druhá hra Marty Guśniowskej v repertoári košického
Bábkového divadla. Rozprávka o rytierovi, ktorý si hľadá
koňa a o koňovi, ktorý si hľadá rytiera. Ako to už
v rozprávkach často býva, po ceste narážajú na množstvo
prekážok, ale oni neprestávajú veriť, že sa im to podarí.
Režisérom tohto predstavenia je Jacek Malinowski, riaditeľ
Bábkového divadla v Białystoku.
M. GUŚNIOWSKA: DOBRÚ CHUŤ, VLK!
21.6. o 16.00 hod. Banská Bystrica, Bábkové divadlo na rázcestí, Skuteckého 14
Hra poľskej autorky Marty Guśniowskej mala svetovú
premiéru v decembri 2012. Režíroval a preložil ju Marián
Pecko. Komorný príbeh plný humoru hovorí o tom ako
Zajačika vychováva Vlk a prečo sa na takúto takmer
nemožnú misiu vôbec podujal.
A. SARAMONOWICZ: TESTOSTERÓN
29.6. o 18.30 hod.
Nitra, Divadlo A. Bagara, Svätoplukovo nám. 4
Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia o ženách.
Svadobná oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?
Záhada, ktorá čaká na vaše rozlúštenie.

