Do
Do 14.01.2013
06.02.2011
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

Wystawa

20 lat Republiki S³owackiej

20 lat Instytutu S³owackiego w Warszawie

1150 lat przybycia œwiêtych Cyryla i Metodego na S³owacjê

Warszawa

Martin Imrich, Madonna

20 lat

Styczeñ 2013

Drodzy Przyjaciele,

Linda LINDEROVÁ

z radoœci¹ witam Was w Nowym Roku 2013 i ¿yczê du¿o
zdrowia, szczêœcia i spe³nienia najskrytszych marzeñ w
¿yciu prywatnym i zawodowym.

Obrazy Lindy Linderovej s¹ niezwykle ekspresyjne,
pe³ne fantazji, optymizmu i radoœci z ¿ycia. Obecne na jej
obrazach postacie kobiet, ich twarze oraz piêkne kr¹g³oœci,
nasycone s¹ czu³oœci¹, zadum¹ i mi³oœci¹.

W nadchodz¹cym roku chcemy zaprezentowaæ Wam
najciekawsze zjawiska w kulturze s³owackiej oraz
odpowiedzieæ na Wasze proœby i sugestie zwi¹zane z
prezentacj¹ S³owacji w naszym Instytucie.

15.01.2013, godz. 15:00-16:00
Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

„BAJKI MIÊDZYKULTUROWE” poznanie ró¿norodnoœci kultur
wprowadzeniem do rozumienia
otaczaj¹cego œwiata

Rok 2013 jest znacz¹cy dla promocji naszego dziedzictwa
z uwagi na podnios³e rocznice, tak wa¿ne zarówno dla nas
S³owakow, jak i pozosta³ych Europejczyków. Pragniemy,
byœcie towarzyszyli nam w wydarzeniach z okazji 20.
rocznicy ustanowienia Republiki S³owackiej. Razem z
Wami mamy nadziejê œwiêtowaæ równie¿ 1150. rocznicê
przybycia Braci So³uñskich Œwiêtych Cyryla i Metodego na
terytorium Wielkich Moraw, do Nitry. Z tej okazji S³owacja
wybije okolicznoœciowe monety euro i rozpowszechni je w
ró¿nych regionach Unii Europejskiej. Dodam jeszcze, ¿e w
tym roku bêdziemy obchodziæ 20. rocznicê powo³ania
Instytutu S³owackiego w Warszawie.

III edycja programu edukacji kulturalnej, podczas
którego osoby wywodz¹ce siê z innego ni¿ polski krêgu
kulturowego czytaj¹ tradycyjn¹ dla siebie bajkê grupie dzieci z
ogniska wychowawczego. Podczas warsztatów literackich doroœli
stworz¹ bajkê, która zostanie na koniec wystawiona jako
inscenizacja teatralna.

Bajkê s³owack¹ Sól nad z³oto
Pavla Dobšinskiego
zaprezentuje ¼udmila Miller

Jak co roku przygotowaliœmy bogat¹ ofertê spotkañ z
malarstwem, fotografi¹, filmem, teatrem, histori¹,
literatur¹, muzyk¹ – z tym, co charakterystyczne dla
poszczególnych regionów S³owacji. Pragniemy zapoznaæ
Was z jej atrakcjami turystycznymi i niezwyk³¹ przyrod¹, a
tak¿e zabraæ w miejsca, które pozostawi¹ w Was
niezapomniane wra¿enia i zachêc¹ do dalszych wêdrówek
po niezwykle przyjaznym dla Polaków kraju. Nadal
prowadziæ bêdziemy kursy jêzyka s³owackiego i
zorganizujemy konkurs na przek³ad literacki dla studentów
i pocz¹tkuj¹cych t³umaczy. Czêœæ projektów planujemy
zrealizowaæ równie¿ w innych polskich miastach.

24.01.2013, godz. 11:00
Warszawa, Instytut S³owacki, ul. Krzywe Ko³o 12/14a

SPOTKANIE
Ambasadora Republiki S³owackiej w Polsce

J.E. Vasila Grivny
z przedstawicielami instytutów slawistycznych
i lektorami jêzyka s³owackiego
na Uniwersytetach Jagielloñskim,
Œl¹skim i Warszawskim.

Wierzymy, ¿e rok 2013 przyniesie nam wszystkim wiele
radoœci i satysfakcji z wzajemnego przenikania siê
dorobku kulturowego tak bliskich sobie pañstw Europy
Œrodkowej, jak Polska i S³owacja.

godz.15:15
PREZENTACJA monografii poœwiêconej

Bardzo
serdecznie
dziêkujemy
za
nies³abn¹ce
zainteresowanie naszymi projektami i za zaufanie, którym
nas wci¹¿ darzycie.

"CZARNY ROMANTYZM PRZYPADEK S£OWACKI"

zagadnieniom czarnego romantyzmu
w kulturze s³owackiej

pod redakcj¹
Joanny Goszczyñskiej i Anny Kobyliñskiej
Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Ewa Paczoska,
Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej UW

Helena Jacošová
Dyrektor Instytutu S³owackiego w Warszawie
...

17.01.2013,
godz. 19:00
Do 06.02.2011

13. i 20.01.2013

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

Rzeszów, Muzeum Okrêgowe,
ul. 3 Maja 19
www.filmdependent.pl

Instytut S³owacki

Warsztaty dla dzieci
„BYÆ JAK ANDY WARHOL”

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

Wernisa¿ wystawy

IMRICH
VS

ŒCIBIOR
Martin Imrich
Inspiruj¹ go zwyk³e sytuacje ¿yciowe, które go kszta³tuj¹,
odzwierciedlaj¹ siê w jego myœlach, pogl¹dach i
twórczoœci. Maluje g³ównie ludzi, poniewa¿ uwa¿a, ¿e to
cz³owiek, zaraz po Bogu, jest najdoskonalsz¹ istot¹ na
ziemi. Stara siê tworzyæ i komponowaæ obraz w taki
sposób,
by
czuæ
by³o
emocjonalny
wymiar,
klaustrofobiczn¹ bliskoœæ modela w anonimowej, ponurej
czy antycznej przestrzeni, która odgrywa w jego obrazach
znaczn¹ rolê.

Martyna Œcibior
Obrazy jej to ho³d z³o¿ony kobietom: matkom, babkom,
s¹siadkom,
kole¿ankom,
przyjació³kom,
siostrom,
siostrzenicom, ciociom, paniom ze sklepu i wszystkim tym,
które autorka zna, ale i tym, które s¹ jej obce. To ukazanie
losu typowej kobiety, jej codziennoœci, która, mimo ¿e dla
ka¿dej inna, jest w swych podstawach jednaka. To etapy
¿ycia, które ka¿da kobieta prze¿ywa odmiennie, i jest
zarazem podporz¹dkowana ka¿demu z nich cieleœnie i
kulturowo.

Do 20.01. 2013
Warzawa, Kampus G³ówny UW, Krakowskie Przedmieœcie 26/28

wspólne malowanie portretu Andy Warhola,
zabawy i konkursy.
Projekt towarzysz¹cy wystawie
„Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego Nowego Roku, Andy!”

Do 20.01.2013
Rzeszów, Muzeum Okrêgowe, ul. 3 Maja 19

Dzia³ programowy: e-mail: instytut_slowacki@wp.pl
¼udmila Miller: Kierownik ds. programowych, wystawy
Monika Kalinowska: literatura, film, teatr, muzyka, stypendia
Sekretariat: e-mail: instytut@instytutslowacki.pl
Micha³ Burdziñski: asystent dyrektora

Na wystawie zaprezentowano dzie³a, które tematycznie
zwi¹zane s¹ z okresem Bo¿ego Narodzenia. Ukazuj¹ one
nieznanego Warhola, nie jako ekscentryka, budz¹c¹
kontrowersje gwiazdê popkultury, ale jako wra¿liwego
cz³owieka, powracaj¹cego do swych rodzinnych korzeni,
do swojego dzieciñstwa, gdzie mo¿na odnaleŸæ spokój i
bezpieczeñstwo.

Lektorzy jêzyka s³owackiego:
Anna Gálisová
Zuzana Hoang Trung
Monika Kalinowska
Martina Medveïová
e-mail: instytut_slowacki@wp.pl

Pracownik techniczny:
Pawe³ Maciejewski

Wystawa ze zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej
A. Warhola w Medzilaborcach.

Do 27.01.2013

BRATYS£AWA W EUROPIE
EUROPA W BRATYS£AWIE

Warszawa, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski

Pod patronatem Ambasadora Republiki S³owac kiej
w Polsce J.E. Vasila Grivny

Dyrektor:
Helena Jacošová

Weso³ych Œwi¹t
i Szczêœliwego
Nowego Roku, Andy!

Wystawa

Bratys³awa to miasto szczególne, powsta³e na
skrzy¿owaniu kultur i historii. O jej wyj¹tkowoœci w
du¿ej mierze zdecydowa³o po³o¿enie miêdzy trzema
wielkimi
rzekami
i
obok
skrzy¿owania
miêdzynarodowych dróg, wiod¹cych wzd³u¿ Dunaju. To
w³aœnie dziêki nim Bratys³awa wesz³a do historii Europy
a Europa wkroczy³a do bratys³awskiej historii.
Wystawa we wspó³pracy z Muzeum Historycznym
miasta sto³ecznego Warszawy oraz Uniwersytetem
Warszawskim
W ramach obchodów 20. rocznicy powstania Republiki
S³owackiej.

GALERIA INSTYTUTU S£OWACKIEGO
Otwarta: Pon.-Pt. - 9:00 - 17:00
Wstêp wolny!

EUROPA JAGELLONICA
1386-1572
Sztuka i kultura w Europie
Œrodkowej za panowania Jagiellonów
to wielka miêdzynarodowa wystawa prezentuj¹ca
sztukê i kulturê epoki Jagiellonów, której celem jest
ukazanie bogactwa kultury Europy Œrodkowej w czasach
panowania polsko-litewskiej dynastii.
Ekspozycja obejmuje oko³o 200 eksponatów, zarówno
sztukê œwieck¹, jak i koœcieln¹, na co dzieñ
przechowywan¹ w blisko 150 muzeach, galeriach i
bibliotekach ca³ego œwiata. S¹ wœród nich m.in. dzie³a
autorstwa Mistrza Paw³a z Lewoczy oraz prace T. Hansa z
koœcio³a w Spišskiej Sobote.

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

Na wszystkie imprezy organizowane
w Instytucie S³owackim
WSTÊP WOLNY

