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JÚL
SOCHA A OBJEKT XX.: Ł. CENDROWSKI
Do 30.7. Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
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 materiály ako
napríklad akrylát či nerez, čím dostáva svoje objekty na pomedzie dizajnu
a voľného umenia.
Viac informácií: www.lukaszcendrowski.pl
KRAKOVSKÉ TRADÍCIE
Do 20.9. Košice, Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru
Výstava, ktorá sa koná v rámci osláv Dňa mesta Košíc
s názvom Krakovské tradície | Kohútie bratstvo a Lajkonik,
pod záštitou primátora mesta Košice R. Rašiho
a Veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave. Výstavu
sprevádza tiež katalóg s názvom Klenotnica krakovských
tradícií s príbehmi o tradíciách a legendách prastarého Krakova zachovaných
v ľudskej pamäti. Hlavní organizátori: Východoslovenské múzeum v Košiciach,
Historické múzeum mesta Krakov.
Viac informácií: www.vsmuzeum.sk
ODPORÚČAME | FILM
DEJA VU | rež. Juliusz Machulski, 1989, 108 min.
3.7. Lučenec, Apollo
Kriminálna retrokomédia o americkom gangsterovi Pollackovi (Jerzy Stuhr),
vyslanom chicagskou mafiou do Odesy zastreliť zradcu Ničiporuka. Príbeh sa
odohráva v roku 1925. Postava cudzinca umožňuje renomovanému režisérovi
(Sexmisia, Vabank, Vabank II, King Size) s odstupom skúmať mechanizmy
porevolučného života, v drvivej absurdite ktorých je úbohý gangster vopred
stratený.
WAŁĘSA. ČLOVEK Z NÁDEJE
Wałęsa. Człowiek z nadziei, rež. Andrzej Wajda, 2013, 127 min.
6.7. Trstená, Mier | 16.7. Martin, Kino Mestská scéna
Vo svojom poslednom filme predstavuje Andrzej Wajda pohľad do desaťročia
života Lecha Wałęsu – robotníka z gdanských lodeníc, ktorý viedol hnutie
Solidarita proti komunistickej vláde a napokon sa stal prvým prezidentom
demokratického Poľska. Wajda sa snaží zachytiť fenomén neuveriteľnej premeny,
keď sa z obyčajného robotníka stal charizmatický vodca.
FONGOPOLIS | rež. Joanna Kożuch, 2014, 11 min.
7.7. Brezno, FK Obývačka | 7.7. Košice, Tabačka Kulturfabrik |
10.7. Kremnica, FK Partizán | 13.7. Piešťany, Fontána |
22.7. Martin, Strojár | 24.7. a 26.7. Bratislava, Lumière
Slovenský animovaný film v réžii poľskej absolventky VŠMU Joanny Kożuch
ponúka príbeh mladého huslistu, ktorý má zahrať životné sólo s filharmóniou
mesta Fongopolis. Cestu za úspechom mu však nečakane skríži vlaková stanica.
V chaose nápisov, reklám, svetelných neónov a náhliaceho sa davu nedokáže nájsť
nádejný umelec cestu k správnemu nástupišťu.
DOZVUKY | Pokłosie, rež. Władysław Pasikowski, 2012, 104 min.
11.7. Bátovce, Kino
Franek sa vracia z emigrácie do svojho rodného domu. Zvítanie s bratom Józkom
je však veľmi zdržanlivé. Dávny spor medzi nimi ešte stále nie je zabudnutý.
Zakrátko Franek zistí, že proti jeho bratovi je nepriateľsky naladená takmer celá
obec. Za všetkým sa ukrýva dlhoročné tabu – genocída židovských spoluobčanov
z čias druhej svetovej vojny. Hrajú: Maciej Stuhr, Ireneusz Czop, Zuzana Fialová.
IDA | rež. Paweł Pawlikowski, 2013, 80 min.
21.7. Košice, Tabačka Kulturfabrik
26.7. a 27.7.Bratislava, Lumière
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 | 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 Trelińským. Štúdium zakončil doktorským titulom na varšavskej
Akadémii umení, kde v súčasnosti učí scénografiu.
Viac informácií: www.tatragaleria.sk
ZAHRANIČNÉ FESTIVALY
WSCHÓD KULTURY LUBLIN | INNE BRZMIENIA
8.-12.7. od 19.00 hod. Lublin
Počas piatich dní festivalu sa predstaví 20 formácií a hudobných projektov z 13
svetových krajín. Na jediných koncertoch v rámci Poľska sa predstavia také hviezdy
hudobnej scény ako Einsturzende Neubauten (predstaviteľ industriálnej,
avantgardnej a elektronickej scény) a Tony Allen (vynikajúci perkusionista,
legenda world music, jeden z otcov afrobeatu). Festival ponúkne priestor aj
unikátnym hudobným produkciám, v tomto roku napríklad české vydavateľstvo
Guerilla Records spolu s českými poprednými formáciami Plastic People of the
Universe a DG 307. Dôležitým oporným stĺpom festivalu sú najzaujímavejšie
kapely z Východného partnerstva. Festival určite uspokojí aj milovníkov kina,
literatúry a súčasného umenia.
Viac informácií: www.innebrzmienia.eu

KONCERTY ORGANOVEJ HUDBY
28.6.-6.9. Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Modra, Piešťany, Skalica,
Trnava, Trstín
Už tradične sa počas letných prázdnin predstavia poľskí špičkoví organisti na
koncertoch po celom Slovensku: Mariola Brzoska (28.6. na festivale Musica Sacra
v Skalici), Roman Perucki (3.7. v Dóme sv. Martina v Bratislave; 4.7. v Dome
umenia v Piešťanoch; 11.7. v Katedrále Františka Xaverského v Banskej Bystrici),
Adam Mielewczyk (25.7. na Organovom festivale v Modre), Mariusz Monczak (sa
predstaví ako jediný na husliach 30.7. v bratislavskom Dóme sv. Martina; 1.8. na
Organovom festivale v Modre, 2.8. na Kubínskom organovom festivale v Dolnom
Kubíne), Adam Klarecki (6.9. na Trnavských organových dňoch) a Jan Bokszanin
(6.9. na Trstínskej organovej jeseni v Trstíne). Hlavným organizátorom koncertov
je Bachova spoločnosť na Slovensku.
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA 2015
1.7.-4.8. Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice, Kukučínova 2
Najväčší stredoeurópsky literárny festival Mesiac
autorského čítania vznikol v roku 2000 v Brne a postupne
sa rozšíril do ďalších miest. Festival sa už tradične začína
1. júla práve v Brne, odkiaľ následne pokračuje v Ostrave,
Košiciach, Ľvove a Vroclave. Celkovo sa v každom meste
predstaví 62 spisovateľov. Na podujatí v Košiciach nemôžu
chýbať ani poľskí majstri pera ako Krzysztof Varga
(5.7. o 18.00 hod.), Paweł Smoleński (7.7. o 18.00 hod.),
Justyna Bargielska (10.7. o 18.00 hod.), Jacek Dehnel
(20.7. o 18.00 hod.), Ziemowit Szczerek (26.7. o 18.00
hod.), Tadeusz Dąbrowski (31.7. o 18.00 hod.).
Viac informácií: www.autorskecitanie.sk
BAROKOVÉ EXPLORÁCIE V.
2.7. o 20.00 hod. Červený kláštor, Kostol sv. Antona Pustovníka
Už piaty rok pokračuje slovensko-poľská spolupráca súboru starej hudby Musica
aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka a Szczawnického komorného
zboru pod dirigentskou taktovkou Agnieszky Żarskej v cykle koncertov s názvom
Barokové explorácie. Tento rok sa podujatie uskutoční s podnázvom Talianske
pramene, čomu zodpovedá aj program (skladby Claudia Monteverdiho,
Giovanniho Gabriela, Mikołaja Zieleńského, Daria Castella a i.). Ako sólisti sa na
koncerte predstavia Jan Jakub Monowid, kontratenor, a Zoltán Megyesi, tenor.
Hudobné telesá sa predstavia okrem Slovenska aj v Poľsku (1.7. v Szczawnici)
a v Česku (4.7. v Humpolci).
Viac informácií: www.musicaaeterna.sk
SHOOT'EM ALL | POĽSKÁ KONCERTNÁ FOTOGRAFIA
Od 6.7. Bratislava, Poľský inštitút, okná od Klobučníckej ulice
Nápad vytvoriť výstavu koncertnej fotografie pochádza od
štvorice skúsených poľských fotografov – Kary Rokity,
Radka Zawadzkého, Jasia Iwanowa a Marka
Koprowského. Prvý raz bola expozícia sprístupnená v roku
2012 vo Varšave a odvtedy získava každý rok nových
priaznivcov. Autori prostredníctvom výstavy potvrdzujú
tézu, že fotiť vie každý, ale jeden to urobí lepšie a druhý horšie. Fotografie tohto
druhu majú predsa odrážať ducha koncertu a každý chce, aby boli čo najlepšie –
na čo nepostačuje len moderná technika, ale potrebný je rozhodne aj talent.
Výstava v oknách od Klobučníckej ulice potrvá do 30. júla. Viac informácií:
www.kararokita.pl, www.iwanow.pl, radekzawadzki.com, marekkoprowski.pl
BRATISLAVSKÝ ORGANOVÝ FESTIVAL: M. MARKUSZEWSKI
14.7. o 17.00 hod. Bratislava, Hudobná sieň Bratislavského hradu
V júli sa v Bratislave koná 4. ročník medzinárodného organového festivalu. Opäť
prinesie mimoriadne podnetnú hudobnú ponuku, v hlavnej úlohe s kráľovským
nástrojom – organom. V rámci programu festivalu sa predstaví so svojím
recitálom aj popredný poľský organista Michał Markuszewski, absolvent
varšavskej Hudobnej akadémie F. Chopina a berlínskej Universität der Künste,
dnes celosvetovo uznávaný a oceňovaný organista.
Viac informácií: mjuzik.eu, www.michalmarkuszewski.pl
GOORAL
17.7. od 16.00 Zvolen, Park Ľudovíta Štúra
Poľský multiinštrumentalista Gooral (Mateusz Górny) patrí
medzi priekopníkov zlúčenia elektronickej hudby (electro,
drum and bass, dubstep) s tradičnými prvkami poľského
regiónu. Jeho produkcia je silne ovplyvnená rodným
mestom Bielsko-Biała. Za sebou má veľké množstvo
vystúpení vrátane festivalov ako Heineken Opener Festival
(Gdyňa), Red Bull X Fighters (Poznaň), Coke Live Festival
(Krakov) či Woodstock (Kostrzyn nad Odrą). Na Slovensku
sa predstaví v rámci zvolenského Cultureboxu – koncertu lokálnych
a zahraničných kapiel. Viac informácií: www.gooral.net
OPEN JAZZ FEST: WOJTEK PILICHOWSKI BAND
18.7. od 19.00 hod. Nové Mesto nad Váhom, Zelená voda
Svoju účasť na Open Jazz Feste potvrdil aj Wojtek
Pilichowski, poľský basový supertalent, ktorý sa hudbe
naplno venuje od roku 1992, kedy ho objavil Jan
Borysewicz, líder kapely Lady Pank. Svoj prvý album vydal
v roku 1994. Odvtedy ich dal dokopy ďalších osem a získal si
uznanie širokého publika. Vďaka svojej priateľskej
osobnosti a schopnosti zrozumiteľne odovzdať svoje široké vedomosti je Wojtek
Pilichowski dnes aj uznávaným a vyhľadávaným učiteľom hudby. Pravidelne
organizuje workshopy a vyučuje na prestížnych festivaloch ako napríklad
newyorský Bass Player Live, alebo Euro Bass Days v talianskej Verone.
Viac informácií: www.openjazzfest.sk
MEDZINÁRODNÝ GITAROVÝ FESTIVAL V MODRE
19.7. Modra, Kultúrny dom Ľudovíta Štúra, Dukelská 38
Medzinárodný gitarový festival (17.-19.7.) už tradične otvára modranské
Kultúrne leto. Na siedmom ročníku festivalu vážnej hudby sa predstaví aj
krakovský Barokový orchester Hudobnej akadémie pod vedením umeleckej
vedúcej súboru prof. Teresy Piech. Barokový orchester vznikol z iniciatívy prof.
Elżbiety Stefańskiej, pričom jeho členmi sú hudobníci, ktorí sa zaujímajú o dávnu
hudbu a jej prevedenie na dobových hudobných nástrojoch.
Viac informácií: www.modra.sk

ORGANOVÉ KONCERTY W. SZYMAŃSKÉHO
21.7. o 20.00 hod. Bardejov, Bazilika sv. Egídia, Radničné námestie
23.7. o 19.00 hod. Michalovce, Rímskokatolícky kostol, Kostolné námestie
Na koncertoch na východnom Slovensku sa predstaví
uznávaný poľský organista Władysław Szymański.
Hudobný skladateľ a akademický pedagóg s mnohoročnými
skúsenosťami predvedie svoje majstrovstvo v rámci
festivalu Organové dni Jozefa Grešáka a festivalu
Michalovský organ.
CESTA KRÁĽOVSKÝCH INSÍGNIÍ NA HRAD ĽUBOVŇA 1655 – 2015
24.-26.7. Stará Ľubovňa, Hrad Ľubovňa
Pri príležitosti 360. výročia od prevozu poľských korunovačných klenotov
z Krakova na hrad Ľubovňa sa uskutočnia Hradné dni. Celý program sa začne
slávnostným naložením replík korunovačných klenotov na krakovskom hrade
Wawel a vyvrcholí Hradnými dňami na hrade Ľubovňa. Návštevníkov čaká bohatý
sprievodný program. Viac informácií: www.hradlubovna.sk
MIKULÁŠSKY DŽEZOVÝ FESTIVAL
24.-26.7. Liptovský Mikuláš, Reduta, Ul. 1. mája 3903
Festival prináša kvalitný džez vo všetkých jeho formách na Liptov. Do tohto
regiónu zavíta 24.7. Jass Brass Consort (big band so známymi džezovými
skladbami vo vlastných aranžmánoch) a 25.7. Jana Bezek Trio (slovensko-poľské
akustické trio s autorskými kompozíciami a džezovými štandardmi).
Viac informácií: www.mjf.sk
AUGUST
OTVORENÁ MESTSKÁ GALÉRIA
1.-30.8. Bratislava, Poľský inštitút, okná od Klobučníckej ulice
Výstava fotografií poľského muralizmu v Košiciach z archívu
SAC zachytáva fragmenty Otvorenej mestskej galérie
(pilotného projektu organizácie Street art communication
– SAC). Monumentalné maľby vystavené vo verejnom
priestore mesta, dostupné 24/7, sú dielami súčasných
muralistov. Výraznú časť galérie tvorí práve silná súčasná
generácia pouličných estetérov z Poľska.
Viac informácií: www.tabacka.sk
4 ŽIVLY: POD MOCNYM ANIOŁEM
5.-9.8. Banská Štiavnica, kino Akademik, Nám. sv. Trojice 1
Na jednej z najstarších nesúťažných filmových prehliadok
na Slovensku si diváci majú možnosť pozrieť zahraničné aj
domáce filmy, ktoré sa nedostali do bežnej distribúcie,
a preto by ich inde len ťažko uvideli. Tento rok organizátori
zaradili do ponuky film Wojciecha Smarzowského
s názvom Pod Mocnym Aniołem (2014, 109 min.). Hlavným
hrdinom filmu je Jerzy (Robert Więckiewicz) – spisovateľ
a alkoholik, ktorý sa snaží pod vplyvom lásky k žene dostať
zo svojej závislosti. Viac informácií a presný dátum a čas
projekcie bude zverejnený začiatkom júla na stránke
www.4zivly.sk.
TRNAVSKÝ JAZZYK: A. M. JOPEK
7.8. v bloku od 19.00 hod. Trnava, Mestský amfiteáter, Halenárska 20
Trnava je nielen mesto s vlastným jazykom – špecifickým
nárečím, ale aj s vlastným festivalom, ktorý od roku 2004
prináša do mesta džezový „jazyk“, ktorému rozumejú všetci
milovníci hudby. Na festivale predstaví svoj vycibrený,
sofistikovaný spev, zložený z nespočetných, starostlivo
vrstvených vokálov poľská popredná džezová speváčka
Anna Maria Jopek. Vďaka nekonvenčnému melancholickému hlasovému prejavu
získala medzinárodný kredit, a vo svojich sólových hudobných počinoch sa takisto
orientuje na ľudové skladby v džezovej verzii.
Viac informácií: www.trnavskyjazzyk.sk, annamariajopek.pl
MOSTY – GESHARIM 2015
19.8. o 19.30 hod. Liptovský Mikuláš, Synagóga, Hollého ul.
Mosty – Gesharim spájajú stredoeurópsky kultúrny
priestor už viac ako dve desaťročia. V rámci projektu
Vyšehradská spolupráca sa stretávajú poľskí, slovenskí,
českí a maďarskí umelci ako pódioví partneri
v neopakovateľnom hudobnom projekte. Poľským hosťom
bude tento rok gitarista, hudobný skladateľ, aranžér
a hudobný producent Wojciech Waglewski, známy z formácií Osjan a VooVoo.
Slovensko budú zastupovať Jana „Šina“ Lokšenincová (basgitara, spev) a Daniel
Salontay (gitara) z kapely Longital, z Českej republiky sa predstaví Michal Nejtek
(klávesy) z kapely David Koller Band, Eva Turnová (basgitara, spev) a Jaroslav
Kvasnička (bicie) z formácie The Plastic People of The Universe, a maďarským
hosťom bude trubkár Barabás Lőrinc z kapely Elektric.
Viac informácií: www.mosty-gesharim.sk
ZVUK [FO:] ŠTIAVNICA
20.-23.8. Banská Štiavnica
Posledný augustový víkend naplní Banskú Štiavnicu tónmi
džezu festival Zvuk [fo:] Štiavnica. V tomto regióne sa na
koncerte predstaví aj poľské producentské a DJské duo
Skalpel – Marcin Cichy a Igor Pudło. Spoločne začali tvoriť
od roku 2000. V hudbe predstavujú spojenie tradície
s modernosťou. Svoju tvorbu opierajú najmä na poľskom
džeze z 60. a 70. rokov, pričom ho ponúkajú v úplne inom znení. V roku 2006
kapela získala prestížnu cenu Paszport Polityki. Druhým poľským hosťom bude
Joachim Mencel s programom Artisena – fúziou poľskej a slovanskej ľudovej
hudby a moderného džezu. Spojenie autorského kompozičného štýlu Joachima
Mencela s duchom slovanskej tanečnej hudby vytvára novú hudobnú kvalitu.
Viac informácií: www.joachimmencel.com
ŠUMENIE NA ŠUMIACI
21.-22.8. Šumiac
Šumenie na Šumiaci je malý multižánrový festival, v ktorom
sa prepájajú rôzne umenia a spolupracujú medzi sebou
rôzni umelci. V rámci festivalu sa predstaví Kapela ze wsi
Warszawa (viac informácií pozri nižšie) a Duo Karpaty
Magiczne – dvaja skvelí muzikanti, improvizátoriexperimentátori sa predstavia na spoločnom koncerte so
slovenskými umelcami a britským hudobníkom Andrewom
Cronshawom. Anna Nacher bude viesť aj hlasový workshop s rôznymi vokálnymi
technikami. Marek Styczyński bude v moderovanej diskusii hovoriť o využívaní
fujary vo svojej tvorbe, o jej etnobotanických špecifikách a mnohom inom.
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
22.8. Šumiac
23.8. Prešov, Christiania, Hlavná 105
Do Prešova a Šumiaca zavíta poľská folková Kapela ze wsi
Warszawa v zložení Magdalena Sobczak (spev, husle),
Sylwia Świątkowska (spev, husle), Ewa Wałecka (spev,
husle), Piotr Gliński (baraban, perkusie), Paweł Mazurczak
(kontrabas) Maciej Szajkowski (perkusie), Maciej
Szajkowski (perkusie), Miłosz Gawryłkiewicz (trúbka), Mariusz Dziurawiec
(zvuk). Hudobné teleso vzniklo v roku 1997 a od svojho začiatku sa teší svetovému
záujmu. Vo svojom repertoári ponúka avantgardné interpretácie tradičnej hudby.
Okrem vernosti tradičným technikám hry a spevu, na koncertoch kapela ponúka
skladby, ktorým súčasný milovník hudby rozumie.
Viac informácií: www.christiania.eu.sk, www.kzww.pl

GOLDEN AGE FESTIVAL: BOBA JAZZ BAND
27.8. o 19.00 hod. Bratislava, V-klub, Nám. SNP 12
Jedinečný festival štýlových hudobných zoskupení
zameraný na jazzovú hudbu 20. až 40. rokov minulého
storočia. Na druhom ročníku festivalu odohrajú koncerty tri
skvelé hudobné zoskupenia v štýle ragtime, hot-jazz, new
orleans, dixieland, swing či boogie-woogie. Na festivale sa
predstaví poľské zoskupenie Boba Jazz Band – jedna z najlepších poľských
a svetových kapiel, ktorá prináša milovníkom hudby čistý swingový džez. Pred
bratislavským publikom zahrajú v zložení: Jan Boba (klavír), Władysław Grochot
(spev, trúbka), Janusz Nowotarski (klarinet, altový saxofón), Janusz Nowak (spev,
trúbka), Jan Nowak (kontrabas), Aleksander Nowak (vibrafón, perkusie), Marek
Rosner (gitara, bendžo). Koncertný večer doplnia aj slovenské kapely Paper
Moon Trio a Fats Jazz Band. Viac informácií: www.boba-jazz-band.pl
DIXIE COMPANY
29.8. o 16.00 hod. Bardejov, Radničné námestie
Poznanská kapela Dixie Company bola založená v roku
1993, pričom vo svojom repertoári ponúka tradičný džez.
Absolvovala už stovky koncertov v Poľsku a zahraničí.
Členovia kapely už koncertovali s hudobníkmi svetového
formátu ako Acker BIlk či Papa Bue's Viking Jazz Band.
K charakteristickým črtám kapely patrí swingový prejav
a spontánne improvizácie sólistov. Na Slovensku sa predstavia na Bardejovskom
jarmoku v zložení: Krzysztof Zaremba (trombón), Jakub Marszałek (trúbka), Rafał
Kubale (klarinet), Wojciech Warszawski (spev, bendžo, gitara), Mariusz Gajdziel
(kontrabas), Piotr Soroka (bicie), Bogdan „Watson“ Ciesielski (spolupracuje
s kapelou; klavír). Viac informácií: www.dixiecompany.pl
HEVHETIAFEST
Aj štvrtý ročník letného festivalu Hevhetiafest prezentuje aktuálne projekty
vydavateľstva Hevhetia. Na festivale sa predstavia zvučné mená zo Slovenska, ale
aj zahraničia, pričom, samozrejme, nemôže chýbať bohaté poľské zastúpenie.
Viac informácií: www.hevhetiafest.sk
PAWEL KACZMARCZYK AUDIOFEELING TRIO
9.7. o 18.00 hod. Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
Paweł Kaczmarczyk je jedným z najvýznamnejších mien
súčasného poľského džezu. Fenomenálny klavirista
a skladateľ vydal pod svojim menom niekoľko albumov vo
významných európskych vydavateľstvách. Aktuálny album
Something personal, ktorý už vydáva pod značkou
vydavateľstva Hevhetia, je výsledkom nazbieraných skúseností a odráža zrelosť
a citlivosť prístupu. Audiofeeling trio sa predstaví v zložení: Paweł Kaczmarczyk
(klavír), Maciej Adamczak (basa), Dawid Fortuna (bicie).
BARTOSZ DWORAK QUARTET
23.7. o 20.00 hod. Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
Kvarteto založil v roku 2010 jeho líder a huslista Bartosz
Dworak. Umelec je laureátom mnohých významných
džezových súťaží. Spolupracoval s takými poľskými
hudobníkmi ako Kayah, Stanisław Sojka, Monika Borzym,
Maciej Strzelczyk či Atom String Quartet. Formácia podáva
plne akustické znenie a syntézu tradície s modernosťou.
V repertoáre skupiny sa nachádzajú najmä autorské kompozície, v ktorých je
možné započuť jemné vplyvy poľskej ľudovej hudby. V júni vydavateľstvo
Hevhetia vydalo kapele autorský album Polished. Kvarteto sa predstaví v zložení:
Bartosz Dworak (husle), Kuba Dworak (kontrabas), Piotr Matusik (klavír),
Szymon Madej (perkusie).
KRZYSZTOF KOBYLIŃSKI BAND
30.7. o 20.00 hod. Košice, Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2
27.8. o 19.00 hod. Bratislava, Foxford, Obchodná 26 |
K. Kobyliński Band & Trio Gurtu
Krzysztof Kobyliński, charizmatický poľský hudobný
skladateľ a klavirista, autor niekoľkých desiatok albumov
založených na džeze, etno hudbe, neoklasike či
elektronickej hudbe. V jeho projektoch sa zúčastnilo
mnoho významných hudobníkov. Ako skladateľ sa
pohybuje na hranici džezovej, elektronickej, ilustračnej
hudby a široko vnímaných etno-folkových foriem. Na Hevhetii sa predstaví spolu
s hudobníkmi: Reut Rivka Shabi (spev), Dima Gorelik (gitara), Tom Dayan
(perkusie), Boris Malkovsky (akordeón).
Viac informácií: www.krzysztofkobylinski.com

ROSŁAW SZAYBO – STANISŁAW ZAGÓRSKI | VÝSTAVA VINYLOVÝCH OBALOV
6.-30.8. výstava
24.8. o 19.00 hod. stretnutie s R. Szaybom, G. Brzozowiczom a koncert P. Wyleżoła
25.8. o 17.00 hod. projekcia dokumentu Priatelia na 33 otáčok + diskusia
Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27
V rámci hudobného festivalu predstaví svoju tvorbu aj
dvojica poľských grafikov – Rosław Szaybo a Stanisław
Zagórski, ktorí zaznamenali svetový úspech pri projektoch
gramofónových obalov najväčších džezových, rockových,
a bluesových hviezd. 24.8. o 19.00 hod. sa uskutoční
autorské stretnutie, ktorého sa zúčastní Rosław Szaybo
a kurátor výstavy Grzegorz Brzozowicz. Následne vystúpi
s koncertom Piotr Wyleżoł.
25.8. o 17.00 hod. sa uskutoční projekcia filmu o týchto výnimočných umelcoch –
o R. Szaybovi a S. Zagórskom s názvom Priatelia na 33 otáčok a stretnutie
s režisérom tohto filmu a hudobným novinárom Grzegorzom Brzozowiczom.
KONCERT PIOTRA WYLEŻOŁA
Piotr Wyleżoł, poľský klavirista a skladateľ začal svoju
džezovú kariéru ešte ako študent v Katoviciach, v skupinách
vedených Januszom Muniakom, Jarkom Śmietanom,
Marekom Balatom a i. V roku 2001 vydal svoje debutové CD
s názvom Yearning, ktoré nahrával s Adamom
Kowalewským a Łukaszom Żytom. Do roku 2014 vydal
celkovo 5 štúdiových albumov (posledný s názvom Improludes v roku 2014 vo
vydavateľstve Hevhetia) s viacerými osobnosťami súčasnej svetovej džezovej
scény, za ktoré bol nominovaný na niekoľko prestížnych hudobných ocenení.
AGA DERLAK TRIO
25.8. o 20.30 hod. Bratislava, Foxford, Obchodná 26
Trio Agnieszka Derlak (klavír) – Tymon Trąbczyński
(kontrabas) – Bartosz Szablowski (bicie) vzniklo
v decembri 2012 z iniciatívy výnimočne talentovanej
klaviristky Agnieszky Derlak. Trio uvádza hlavne vlastné
kompozície ako i niekoľko veľmi prekvapivých aranžmánov
známych džezových skladieb. Zoskupenie získalo druhú cenu na prestížnej súťaži
Jazz Juniors, stali sa finalistami jazzovej súťaže RCK a boli ocenení aj na súťaži
mladých džezových a bluesových skupín v Gdyni.
EŠTE TO STIHNETE
R. PACZEŚNIAK: PRIRODZENOSŤ VECI
Do 10.7. 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). Mal samostatné výstavy v Poľsku a Taliansku, a podieľal
sa aj na kolektívnych výstavách v Nemecku, Belgicku, Rumunsku a Japonsku.
Viac informácií: www.galeriacit.sk, www.paczesniak.com

