Do 26.01. 2017

Styczeń - maj 2017

Warszawa,
BibliotekaHistoryczne,
Publiczna Dzielnicy
ul. Grójecka 68
Kraków, Muzeum
Pałac Ochota,
Krzysztofory

Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

Wystawa

VII edycja programu edukacji kulturalnej

Warszawa, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 109

ZAMEK LUBOWNIA
jako siedziba zastawu spiskiego
Wystawa przedstawia bardzo ważną epokę
w dziejach Spisza, zapoczątkowaną przez „zastaw
spiski” oraz zamek Lubownia, jako siedzibę
starostwa. Zastaw spiski to umowa zawarta dnia
8 listopada 1412 w Zagrzebiu między królem Węgier
Zygmuntem Luksemburskim, a królem Polski
Władysławem Jagiełłą. Zastaw Lubowni, Podolińca,
Gniazd
oraz
13
miast
spiskich
stanowił
zabezpieczenie zwrotu pożyczki, której Jagiełło
udzielił Zygmuntowi. Z zastawionych terytoriów
utworzono starostwo spiskie z siedzibą w Zamku
Lubowniańskim.

31.01.2017, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Prezentacja książki
Erik Baláž

OSTATNIA OSTOJA
PIĘTNAŚCIE LAT Z NIEDŹWIEDZIAMI
(przekł. Anna Tomaniak)
Książka zrodziła się z obawy o przyszłość dzikiej przyrody.
Jej celem jest pokazanie ludziom, że dzika przyroda jest
wciąż obecna w środku Europy, a przy tym bardziej
zagrożona niż amazońskie lasy deszczowe.

Styczeń-luty 2017
Wrocław, Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113

Międzynarodowy projekt

Skarby Europejskiej
Kultury Tradycyjnej
W ramach projektu prezentowanych jest 91 zjawisk
z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
pochodzących z 28 krajów europejskich i wpisanych na
Listę
światowego
dziedzictwa
niematerialnego
UNESCO. Słowacja przedstawia dęty instrument
muzyczny – fujarę, która od roku 2005 widnieje na
Liście UNESCO.

BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
„Poznanie różnorodności kultur
wprowadzeniem do rozumienia
otaczającego świata”
W Staromiejskim Domu Kultury trwa siódma
edycja programu edukacji kulturalnej, podczas której
osoby wywodzące się z innego niż polski kręgu
kulturowego, przeczytają tradycyjne dla swojego kraju
bajki. Czytanie bajek, w tym słowackich, wzbogaci
prezentacja ich kontekstu kulturowego. Efektem finalnym
będzie książeczka, w której znajdą się wszystkie bajki z
programu, w językach oryginalnych i polskim tłumaczeniu.

Styczeń-luty 2017
Kina Studyjne w Polsce

www.kinastudyjne.pl

Projekcje filmów czechosłowackiej Nowej Fali

„BUNTOWNICY KAMERY”
w sieci kin studyjnych i lokalnych
Blisko pięćdziesiąt filmów czechosłowackiej
Nowej Fali wyświetlanych od lutego do czerwca
w warszawskich kinach Iluzjon i Muranów, oraz
równolegle we Wrocławiu, odniosło taki sukces, że sieć
kin studyjnych zdecydowała się umożliwić widzom
w dziesiątkach polskich miast zobaczenie przynajmniej ich
małej części w ciągu najbliższej jesieni i zimy. Filmoteka
Narodowa, Czeskie Centrum i Instytut Słowacki wybrały
dla nich 8 filmów, z których każdy jest legendą
i mistrzowskim dziełem.

Ján Suško
W Nowym Roku 2017
Dyrektor
oraz pracownicy Instytutu Słowackiego
życzą Państwu zdrowia,
dni pełnych szczęścia, spokoju i radości,
sukcesów na polu zawodowym i prywatnym,
a także spełnienia najskrytszych marzeń.
Dziękujemy za Waszą obecność, przyjaźń
i zainteresowanie słowacką kulturą.
Styczeń 2017
...

Do 10.01.2017

12-30.01.2017

Nowa Biała, Centrum Kultury Słowackiej

www.filmdependent.pl
Warszawa, Instytut Słowacki,
Galeria “D”

12. Międzynarodowa
pokonkursowa wystawa
prac dziecięcych

Prezentacja projektu

Slovak Press Photo

Lublin, Muzeum UMCS, ul. Radziszewskiego 11

Dobra fotografia potrafi zwielokrotnić treść
informacji i w formie obrazu uchwycić taką jego głębię,
którą słowami trudno byłoby wyrazić. Wystawa SLOVAK
PRESS PHOTO prezentuje wybór zwycięskich fotografii
4 rocznika konkursu o tej nazwie, przedstawiając
niezależne i autentyczne świadectwo o życiu uchwycone
przez słowackich fotografów. Wystawa skupia się wokół
tematów istotnych dla słowackiego społeczeństwa,
umożliwiając szerokiej publiczności stanie się „naocznym”
świadkiem wydarzeń i zjawisk minionego roku.

Prezentacja projektu

Do 13.01.2017

ŚWIĄTECZNA KARTKA
Główni organizatorzy konkursu:
Orawskie Centrum Kultury w Dolnym Kubinie,
Towarzystwo Słowaków w Polsce.

11.01.2017, godz. 14:00

Bardejov – światowe
dziedzictwo UNESCO
Bardejov – miasto leżące we wschodniej
części Słowacji przy granicy z Polską jest
prawdziwą perłą średniowiecza. Wpisany ma
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Bardejov jest cudownym miejscem, które
harmonijnie
łączy
przeszłość
ze
współczesnością.

12.01.2017, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Projekcja filmu

FONTÁNA PRE ZUZANU
(Fontanna dla Zuzanny)
reż. Dušan Rapoš
Film Dušana Rapoša powstał na
podstawie powieści Eleonóry Gašparovej.
Reżyserowi udało się w nim wiernie uchwycić
życie i problemy młodych, mieszkających w
mieście ludzi – ich pierwsze spotkanie z
rzeczywistością, pierwsze poważne decyzje,
ale i pierwsze rozczarowania.
Istotnym
elementem budujący m atmosferę filmu jest
muzyka, dzięki której też film stał się kultowym
obrazem tamtych czasów.

Instytut Słowacki
ul. Krzywe Koło 12/14 a
00-270 Warszawa
Tel: 0048/22/635 77 74
Fax: 0048/22/635 76 12
e-mail: instytut@instytutslowacki.pl
www.instytutslowacki.pl
GALERIA INSTYTUTU SŁOWACKIEGO
Otwarta: pon - pt. - 9:00 - 17:00
Wstęp wolny!
Dyrektor:
Milan Novotný
Dział programowy: e-mail: instytut_slowacki@wp.pl
Ľudmila Miller: kierownik ds. programowych, wystawy
Monika Kalinowska: literatura, film, teatr, muzyka, stypendia

Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Sekretariat: e-mail: instytut@instytutslowacki.pl
Patrycja Grabińska: asystentka dyrektora

Wystawa

Pracownik techniczny:
Paweł Maciejewski

DREWNIANYCH
RZEŹB I SZOPEK
19.01.2017, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Wernisaż wystawy

Ján SUŠKO
„Spacer po Orawie”
Twórczość Jana Suško obejmuje dwa
zakresy tematyczne – pejzaż oraz odbicie
świata wewnętrznego autora, które nazywa
imaginacyjnym realizmem połączonym z
surrealizmem. Jego kolekcja przedstawiająca
piękno rodzinnego regionu z jednej strony
uchwyca poetykę, z drugiej zaś surowość
orawskiego krajobrazu.

Ambasada Republiki Słowackiej
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Tel: 0048/22/525 81 10
Fax: 0048/22/629 57 50
e-mail: emb.warsaw@mzv.sk
www.mzv.sk/varsava

21.01.2017
Kacwin, Dom Kultury Słowackiej

Spotkanie z okazji

DNIA BABCI I DZIADKA
połączone z prezentacją słowackiej kultury
i tradycji.

Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, pok. 3
00-071 Warszawa
Tel: 0048/22/827 00 09
e-mail: office.pl@slovakia.travel
www.slovakia.travel

