Do 20.02. 2017

28.02. 2017, godz. 19:15

Warszawa,
Biblioteka Etnograficzne,
Publiczna Dzielnicy
Ochota, ul. 111/113
Grójecka 68
Wrocław, Muzeum
ul. Traugutta

Kraków, Teatr Nowy Proxima, ul. Krakowska 41

Międzynarodowy projekt

Skarby Europejskiej
Kultury Tradycyjnej

TEATR PRESZPORSKI

Słowacja przedstawia dęty instrument muzyczny – fujarę.

Spektakl „Casting”
reżyseria: Ivan Blahút

23.02.2017, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Mária Banášová

Wykład i prezentacja

Bożena Pysiewicz

ANDY WARHOL
Między afirmacją a ironią
Twórczość Andy Warhola (06.08.1928–
22.02.1987), syna emigrantów ze Słowacji, ukazana
zostanie w kontekście niejednoznacznych nawiązań do
kultury masowej i symboli medialnych kreacji. Warhol
był bardzo wszechstronym artystą, zajmował się
tworzeniem scenografii teatralnych, malarstwem,
grafiką, performencem, projektowaniem przedmiotów
codziennego użytku, reklamą i filmem. Jego sztuka
czujnie obserwowała rzeczywistość XX wieku
i wykorzystywała, jako motywy, sławne postacie i ich
zachowania a także produkty konsumpcyjne. Pop art
Andy Warhola to sztuka bardzo krytyczna, dotykająca
tematów tabu, tworząca symbole komercji, które
jednocześnie afirmowała i krytykowała. Sztuka
niejednoznaczna.
Organizowane w związku z 30. rocznicą śmierci A. Warhola.

Jak dwie krople wody

Do 23.02.2017
Gorlice, Dom Polsko-Słowacki, im. Dušana Jurkoviča, Rynek 1

Wystawa fotografii

Marcela TRIBUSA
25-26.02.2017
Krempachy, Dom Kultury

OSTATKI-FAŠIANGY
Krempachy 2017
Luty 2017

Występy zespołów folklorystycznych,
solistów, instrumentalistów oraz kapel ludowych.
Główny organizator:
Towarzystwo Słowaków w Polsce

z Bratysławy

Sztuka się zmienia – w dzisiejszych
czasach często jest traktowana jak towar
i handluje się nią jak skarpetkami. Aby popyt był
większy, należy obniżać wartość-podobnie jak
podczas wyprzedaży w sklepach. Troje aktorów
zdecydowało
się
ignorować
ten
trend
i spodziewa się małego cudu. I jak się to skończy?

Do końca lutego 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
2016 roku 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. Filmoteka Narodowa, Czeskie Centrum i
Instytut Słowacki wybrały dla nich 8 filmów, z których
każdy jest legendą i mistrzowskim dziełem.

Styczeń - maj 2017
Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

VII edycja programu edukacji kulturalnej

BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
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.
...

Do 06.02.2017
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

09.02.2017, godz.www.filmdependent.pl
18:00
Kraków, Muzeum Narodowe, al. 3 Maja 1, parter

Wystawa

Wernisaż wystawy

Ján SUŠKO „Spacer po Orawie”

SKARBY BAROKU

06-12.02.2017

Między Bratysławą a Krakowem

Sanok

XII Międzynarodowe Forum Pianistyczne

"BIESZCZADY BEZ GRANIC”
W Forum biorą udział także młodzi,
utalentowani pianiści ze Słowacji.

09.02.2017, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Wernisaż wystawy ceramiki

Mária BANÁŠOVÁ
Jak dwie krople wody
Mária Banášová pracuje wyłącznie z gliną. Modeluje
ją, delikatnie glazuruje, a po pierwszym wypaleniu
często uzupełnia drobne szczegóły delikatnym
kolorem lub złoceniem. W efekcie powstaje
kamionka – niezwykła i naturalna, przywołująca
odniesienia do początków wszelkich cywilizacji, do
śródziemnomorskich kultur, jak i do dzieł wielkich
twórców europejskiej moderny.
Podstawowym
elementem
charakteryzującym
twórczość Márii Banášovej obok delikatnej ironii
i humoru jest przede wszystkim fabuła. Autorkę
cechuje niezwykła umiejętność, za pomocą
wymownych gestów i symboli, opowiadania historii,
która w większości przypadków ma znaczenie
ponadczasowe. Może też właśnie dlatego autorka
z intelektualnym rozeznaniem często zwraca się w
kierunku antyku, nawiązuje do wiecznych prawd
wielkich filozofów oraz mitologicznych myśli
i symboli, by je następnie za pośrednictwem nowych
sytuacji, gestów i mimiki wkomponować w kontekst
dzisiejszego świata.

oraz godz. 18:30 - Spotkanie
z Jozefem Banášem
autorem książki „Strefa entuzjazmu”
(przekł. Izabela Zając)

Wystawa prezentuje w jaki sposób barok – ten
niezwykły, pełen przepychu i mistyki kierunek
w sztuce – rozwijał się w naszym regionie Europy.
Dzięki współpracy Muzeum Narodowego w
Krakowie ze Słowacką Galerią Narodową w
Bratysławie, po raz pierwszy w Polsce zagoszczą
bezcenne obrazy i rzeźby ze słowackich zbiorów.
Wystawę dopełnią zabytki z Węgier, Ukrainy i –
oczywiście – Polski. Na wystawie pojawią się prace
najsłynniejszych artystów tego okresu działających
w tej części Europy, jak Jan Kupecky czy Franz
Xaver Messerschmidt. Nie zabraknie również
barokowych osobliwości, jak portrety pośmiertne czy
oddane z fotograficzną precyzją martwe natury.
Wystawa potrwa do 23.4.2017.

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
Sekretariat: e-mail: instytut@instytutslowacki.pl
Patrycja Grabińska: asystentka dyrektora
Pracownik techniczny:
Paweł Maciejewski

11.02.2017
Kraków, Muzeum Narodowe, al. 3 Maja 1

Wykład Barbory MISTRÍKOVEJ
(Słowacka Galeria Narodowa)
W ramach wystawy SKARBY BAROKU.

15.02.2017
Chełm, Muzeum Ziemi Chełmskiej, ul. Lubelska 55

Prezentacja projektu

Bardejov – światowe
dziedzictwo UNESCO

16.02.2017, godz. 11:00-13:00

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

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

FERIE
w Instytucie Slowackim
PROJEKCJA FILMÓW ANIMOWANYCH
DLA DZIECI. Wspólne zabawy plastyczne.

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

