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06.02.2012, godz. 12:00

13.02.2012, godz. 17:30

Kraków, Zamek Królewski na Wawelu

Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Wernisa¿ wystawy

Wernisa¿ wystawy

„Z£OTY SKARB Z KOSZYC”
która odbêdzie siê w ramach cyklu
wydarzeñ uœwietniaj¹cych 10 – lecie
powstania Konsulatu Generalnego Republiki
S³owackiej w Krakowie.
Wystawa
jest
organizowana
pod
patronatem
Ministra
Kultury
Republiki
S³owackiej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
Wystawa potrwa do 15 kwietnia 2 012

„FAŠIANGY“
– s³owacki karnawa³
w obiektywie Ivana KÖHLERA
Ivan Kelly Köhler (1944) mieszka i
tworzy w Žilinie. Fotograf, grafik, scenograf,
galerzysta, jazzman – to tylko czêœæ z „profesji”
tego niezwykle wszechstronnego cz³owieka.
G³ównymi i niezmiennymi tematami jego
twórczoœci s¹ jazz i karnawa³. Od ponad 40 lat
zajmuje siê fotografowaniem zwyczajów
zwi¹znych z obchodami karnawa³u i ostatków
na S³owacji. Prezentowana wystawa tworzy
czêœciow¹ retrospekcjê twórczoœci Köhlera o
tematyce karnawa³owej.
Wystêp kapeli góralskiej PODHOLANIE

16.02. 2012, godz. 17:30
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Do 09.02.2012
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Wernisa¿ wystawy

Beata Joanna
PRZEDPE£SKA
„Gra w kolory“

Wystawa

Andrej SMOLÁK
CZU£E DOTYKI
Twórczoœæ
Andreja
Smoláka
charakteryzuje siê niezwyk³ym empiryzmem.
Nawi¹zuje w ten sposób do spóœcizny
klasyków,
jednak
zaprzecza
œcis³ym
zale¿noœciom od nich. Czêsto podstaw¹ jego
dzie³ jest doskonale opanowany rysunek
bêd¹cy odbiciem prawdziwej twarzy, czy te¿
kobiecym aktem, jest jednak wyrazem
specyficznego, osobistego sposobu odbierania
wspó³czesnego, otaczaj¹cego go œwiata. To
nadaje niezwyk³ej dramatycznoœci sposobowi
ekspresji artystycznej, któr¹ siê pos³uguje i
która nabiera w jego wykonaniu charakteru
stanowczej wypowiedzi a czasem wrêcz
wyzwania.

Na wystawie autorka prezentuje swoje
najnowsze prace, które nazywa "plec iugami".
"Pleciugi" - bo wyplata je w³asn¹ technik¹ ze
sznurów, tworz¹c coœ w rodzaju niet ypowych,
najczêœciej a¿urowych i bardzo kolorowych tkanin
czy gobelinów. Równoczeœnie s¹ to opowieœci,
wyplatane kolorami, zapisy nastrojó w, uczuæ i
refleksji. Jest wiêc miejsce na c zarno-bia³e
zakrêcone myœli, ¿ó³to-czerwone gor¹ce s³oñce,
bajecznie kolorowe wspom nienie lata, szaro-bury
deszczowy dzieñ i p³omienne isk ierki nadziei,
prze³amuj¹ce czerwieni¹ czarn¹ p³as zczyznê
tkaniny. A oprócz tkanin - œciana z p³ytek,
po³yskuj¹ca
tysi¹cami
barw
i
kr opek,
przypominaj¹cych technik¹ malars two australijskich
Aborygenów. Jeœli pom yœlimy, ¿e jeden punkt dotkniêcie pêdzla - to jedna sekunda pracy autorki,
³atwo obliczyæ ile godzin spêd zi³a w pracowni.

17.02.2012, godz. 18:00

23.02.2012, godz. 17:30

Bia³ystok, Muzeum Podlaskie, Ratusz, Rynek Koœciuszki 10

Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Wernisa¿ wystawy

„Bóg, mi³oœæ, rodzina europejskie makatki kuchenne.
Kicz czy sztuka?”
Makatki kuchenne przywêdr owa³y do wielu
pañstw europejskich z terenów dzisiejs zych
Niemiec i Holandii. Moda na przystrajan ie nimi
wnêtrz rozpowszechni³a siê po I wojnie œwiatowej i
trwa³a a¿ do lat osiemdziesi¹tych XX wiek u. Przez
wiele lat uwa¿ano je za kicz, nie posiadaj ¹cy
¿adnych wartoœci estetycznych, choc ia¿ badacze,
doskonale zdawali sobie sprawê j ak wa¿n¹ rolê,
nie tylko dekoracyjn¹, pe³ni³y.
Na wystawie pokazanych zostanie ponad
200 makatek pochodz¹cych z Bu³garii, Czech,
Niemiec, Polski, S³owacji, Ukrain y i Wêgier. Obiekty
przynale¿¹ do prywatnych kolek cji ¼uby Vladykovej
i El¿biety Piskorz-Branekovej oraz zbiorów
muzealnych (Muzeum Rolnictwa im . ks. Krzysztofa
Kluka w Ciechanowcu,
Muzeum
Pó³nocnoMazowieckiego w £om¿y oraz Muzeum Podlaskiego
w Bia³ymstoku).

21.02.2012, godz. 17:30

Instytut S³owacki
ul. Krzywe Ko³o 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
Dyrektor:
Helena Jacošová
Dzia³ programowy: e-mail: instytut_slowacki@wp.pl
¼udmila Miller: Kierownik ds. programowych, wystawy
Monika Kalinowska: literatura, film, teatr, muzyka, stypendia
Sekretariat:
Rados³aw Brudnicki: asystent dyrektora, historia, politologia,
kursy jêzyka s³owackiego
e-mail: brudnicki@instytutslowacki.pl
Pracownik techniczny:
Pawe³ Maciejewski

Ambasada Republiki S³owackiej
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Tel: 0048/22/525 81 10
Fax: 0048/22/525 81 22
e-mail: emb.warsaw@mzv.sk
www.ambasada-slowacji.pl
Narodowe Centrum Turystyki S³owackiej
ul. Krakowskie Przedmieœcie 13, pok.17
00-071 Warszawa
Tel: 0048/22/827 00 09
e-mail: sacr@poczta.onet.pl
www.slovakia.travel
...

Konsulat Generalny Republiki S³owackiej
ul. Œw. Tomasza 34
31-027 Kraków
Tel: 0048/12/425 49 70
Fax: 0048/12/425 49 72
e-mail: cg.krakow@mzv.sk
www.cgcracow.mfa.sk

...

LITERATURA S£OWACKA
NA EKRANIE

Warszawa
W tym miesi¹cu ropoczynamy cykl
projekcji
filmowych,
którym
chcemy
zaprezentowaæ Pañstwu nie tylko wspania³e
dzie³a s³owackiej kinematografii, ale jednoczeœnie
przedstawiæ
tak
ma³o
znane
polskiemu
czytenikowi
utwory
wybitnych
s³owackich
prozaików. Ka¿d¹ projekcjê poprzedzi krótkie
wprowadzenie przedstawiaj¹ce autora ksi¹¿ki i
zarysowuj¹ce kontekst historyczno-literacki jej
powstania.
Cykl otworzy film „Panna zázraènica”
re¿. Štefan Uher, bêd¹cy adaptacj¹ noweli
Dominka Tatarki.
Wprowadzenie: dr Anna Kobyliñska

Ivan KÖHLER
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27.02.2012, godz. 15:00
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Prezentacja najnowszego,
jubileuszowego numeru pisma

„František ŠUBÍK

i jego udzia³
w komisji lekarskiej
w Katyniu”
Wyk³ad
poœwiêcony
s³owackiemu
poecie, pisarzowi i profesorowi medycyny, który
w kwietniu 1943 r. jako jeden z dwunastu
lekarzy wszed³ w sk³ad miêdzynarodowej
komisji
dokonuj¹cej
sekcji
zw³ok
zamorodowanych polskich oficerów i ustalaj¹cej
czas pope³nienia zbrodni w lesie katyñskim.
Wystêpuj¹cy - Martin

LACKO

Instytut Pamiêci Narodowej w Bratys³awie

„Kontakty” X
wydawanego przez
Polsko – S³owack¹ Komisjê
Nauk Humanistycznych przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Ministerstwie Szkolnictwa, Nauki, Badañ i Sportu
Republiki S³owackiej

z udzia³em:
redaktora naczelnego

prof. dr hab. Joanny Goszczyñskiej,
zastêpcy redaktora

dr hab. Maryli Papierz, prof. UJ
oraz przewodnicz¹cego Komisji

prof. dr hab. Jacka Balucha
Pod patronatem honorowym Ambasadora
Republiki S³owackiej w Polsce J.E. Vasila Grivny

Luty 2012

