...

01. 06.02.2011
- 30.03.2012
Do

08.03.2012, godz. 17.30

Warszawa,
Instytutul.Slawistyki
Zachodniej
Po³udniowej UW
Instytut S³owacki,
Krzywe Ko³o
12/14a,i Warszawa

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

Instytut S³owacki

8

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

Wystawa fotografii

Gabriel LIPTÁK
„Piêkno Liptowa i Tatr”
Gabriel Lipták jest wybitnym s³owackim
fotografem. W konkursie na zdjêcie prasowe „No
comment“ dziêki swoim reporta¿om znalaz³ siê miêdzy
oœmioma najlepszymi fotografami prasowymi. Jego
zdjêcia prezentowane by³y na licznych wystawach, zdobi³y
szereg przewodników turystycznych. Otrzyma³ za nie kilka
nagród, które pozwalaj¹ zaliczyæ go do najlepszych
fotografów przyrody.

06. - 07.03.2012
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, ul. Podchor¹¿ych 2

KONFERENCJA

„Miasta w Europie Œrodkowo- Wschodniej (XVIII-XX wiek).
Procesy modernizacyjne miast
na przestrzeni wieków”
Celem konferencji jest utworzenie platf ormy do
wymiany pogl¹dów naukowych i zaprezentowania
wieloletnich efektów prowadzon ych badañ nad
histori¹ miast.

KOBIET
KOBIECYCH TAJEMNIC

Wystawa przedstawia twórczoœæ
oœmiu artystek – projektantek tekstyliów
i odzie¿y – w szerokim spektrum wykorzystywanych
przez nie technik oraz efektów k oñcowych ich pracy:
pocz¹wszy od tkanin obiciowych, patchworku,
miniatur,
bi¿uterii,
ubrañ
tworzon ych
z
wykorzystaniem tradycyjnych rêc znych technik a¿ po
szmaciane zabawki. Wspólnym m otywem ich
twórczoœci
jest
poszukiwanie
cz ystego
i
niepowtarzalnego
sposobu
ek spresji,
przy
zastosowaniu czêsto ju¿ zapom nianych lub mniej
popularnych metod pracy z materia³em oraz próba
wyra¿enia wewnêtrznych odc zuæ kobiety, matki,
przyjació³ki,
twórcy
wartoœci
estet ycznych,
reaguj¹cego na codzienne im pulsy i inspiracje.
Pod honorowym patronatem Ambasadora
Republiki S³owackiej w Polsce J.E. Vasila Grivny

Stronê s³owack¹ reprezentuj¹ pracownicy
naukowi z Uniwersytetu Preszowskiego.

Pod patronatem Instytutu S³owackiego

12.03. 2012, godz. 17:30
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Do 06.03.2012
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Wystawa

„FAŠIANGY“
– s³owacki karnawa³
w obiektywie Ivana KÖHLERA
Ivan Kelly Köhler - fotograf, grafik, scenograf,
galerzysta, jazzman - to tylko czêœæ z „profesji” tego
niezwykle wszechstronnego cz³owiek a. G³ównymi i
niezmiennymi tematami jego t wórczoœci s¹ jazz i
karnawa³. Od ponad 40 lat zajmuje siê
fotografowaniem zwyczajów zwi¹zn ych z obchodami
karnawa³u i ostatków na S³owacji. Prezent owana
wystawa tworzy czêœciow¹ retrospek cjê twórczoœci
Köhlera o tematyce karnawa³owej.

Monodram
„Jestem kobiet¹. Ale któr¹?”
To historia zwyk³ej kobiety, która stara siê wieœæ typowe
kobiece ¿ycie, pe³ne wyobra¿eñ, problemów, wspomnieñ i
radoœci. W wielu kwestiach bowiem kobiety s¹ do siebie
podobne, jednoczeœnie jednak ka¿da jest zupe³nie inna…
Postaæ Ruženy to studium kobiecych emocji w relacjach z
otoczeniem.

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

Scenariusz i re¿yseria:

Katarína Hitzingerová
W g³ównej roli Ruženy:

Vladimíra Valentová
Po spektaklu spotkanie z autork¹ i odtwórczyni¹ g³ównej
roli oraz rozmowy o ich inspiracjach, sztuce, kobietach i
prozaicznej próbie zrozumienia ich potrzeb.

Na wszystkie imprezy organizowane
w Instytucie S³owackim
WSTÊP WOLNY
...

16.03.2012, godz. 17.30

22.03.2012, godz. 10:00

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

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

Moja ciocia Timrava

EDUKACYJNA WYPRAWA
NA S£OWACJÊ

(Moja teta Timrava)

re¿. Katarína Koèalková

W ramach cyklu

29.03.2012, godz. 17:30
Warszawa, Wypo¿yczalnia Zbiorów Obcojêzycznych nr 115
- Poliglotka, ul. Nowolipie 20

Literatura
s³owacka na ekranie

„GDZIEŒ OBOK NAS...“

20.03.2012, godz. 17:30

Monika KALINOWSKA

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

S£OWACJA G£OSUJE
Dyskusja z politologami dotycz¹ca wyborów
parlamentarnych w Republice S³owackiej
oraz prognozy na najbli¿sz¹ kadencjê.

Warszawa

8

8

(równie¿ autorka pomys³u i scenariusza filmu)
Ten liryczno-epicki dokument przedstawia
postaæ jednej z najwybitniejszych s³owackich
pisarek prze³omu XIX i XX wieku, Boženy
Slanèikovej – Timravy, autorki licznych dzie³
prozaicznych oraz dramatów, która w swoich
utworach w wyj¹tkowy sposób potrafi³a
uchwyciæ i opisaæ ¿ycie i ludzkie charaktery.
Film przedstawia najs³ynniejsz¹ s³owack¹
pisarkê m.in. oczami jej 93-letniej bratanicy, jak
i innych ¿yj¹cych jeszcze i pamiêtaj¹cych
pisarkê osób.

Spotkanie z uczniami Zespo³u Szkó³ Specjalnych
nr 98 w Warszawie w ramac h projektu pt.:
„Spotkania z Europ¹”. Projekt jest kierowany do
uczniów ze specjalnymi potrzebami eduk acyjnymi.
Celem projektu jest ukszta³towan ie to¿samoœci
europejskiej, rozbudzanie ciekawoœci pozna wczej
owocuj¹cej nabywaniem now ych doœwiadczeñ i
nowej wiedzy. Niezwykle cennym i wa¿n ym
doœwiadczeniem dla uczniów jes t mo¿liwoœæ
spotkania siê ze swoimi s¹siadam i ze S³owacji na „¿ywo”. Poprzez wzajemne poznanie, wymianê
informacji, twórcze dzia³anie – dzieci zdobêd¹
wiedzê i nowych przyjació³.

marca

Wyk³ad o tradycjach, kulturze i literaturze
s³owackiej poprowadzi
W ramach cyklu

„Poliglotka czyta dzieciom”
15, 29 marca, godz. 17:00
s³owackie bajki czyta ¼udmila MILLER

28.03.2012, godz. 19:00
Poznañ, Kino Malta Charlie-Monroe, ul. Rybaki 6a

Uczestnicy dyskusji:

Piotr BAJDA
Pawe³ UKIELSKI
Rados³aw BRUDNICKI
Pod honorowym patronatem
Ambasadora Republiki S³owackiej w Polsce
J.E. Vasila Grivny

Projekcja filmu

„Vtáèkovia, siroty
a blázni“
re¿. Juraj Jakubisko, 1969
w ramach festiwalu

Przegl¹d Czechos³owackich
Filmów Nowej Fali

Marzec 2012

