10.01.2014, godz. 13:30-15:00
Warszawa, Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2

WARSZTATY LITERACKIE
– pisanie wspólnej bajki

Warszawa

w ramach IV edycji programu

„BAJKI MIĘDZYKULTUROWE” -

22.01.2014, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a
Warszawa, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 109

Janosik – trzysta lat legendy
DWUGŁOS W SPRAWIE JANOSIKA
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
– aspekt kulturalno-literacki

poznanie różnorodności kultur wprowadzeniem
do rozumienia otaczającego świata.

prof. dr hab. Stanisław Sroka

14.01.2014,
godz. 18:00
Do 06.02.2011

26.01.
2014, godz. 14:00
Do 06.02.2011

Warszawa, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Długa 52

Kacwin, Dom Kultury Słowackiej

– aspekt historyczny

Krzysztof Wojnarowski

Wernisaż wystawy

KLEJNOTY ARCHEOLOGICZNE
Muzeum Wschodniosłowackiego
w Koszycach

Na bezdrożach tatrzańskich

Na wystawie „Klejnoty archeologiczne
Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach”
prezentowane są unikatowe zabytki archeologiczne,
głównie z terenu Słowacji i Węgier. Autorzy
ekspozycji wybrali ozdoby, narzędzia i broń, które
dokumentują czasy od neolitu (około 7000 lat temu)
aż po okres nowożytny (XVII w.). Są to przedmioty
wykonane z gliny, brązu, żelaza, srebra i złota.
Niezwykle efektowne zabytki są przeglądem
prawdziwych i czasami zaskakujących w swym
charakterze skarbów ludzkiej kultury sprzed
tysiącleci czy setek lat.
Na wystawie można będzie podziwiać mi.in.
artefakty świadczące o kontaktach zamieszkaującej
ówczesne tereny słowackie ludności z epoki brązu z
cywilizacją mykeńską, przedmioty wykonane przez
Celtów
i
biżuterię
z
czasów
Państwa
Wielkomorawskiego.
Pod patronatem honorowym
Vasila Grivny
Ambasadora Republiki Słowackiej w Polsce
Adama Struzika
Marszałka Województwa Mazowieckiego

Spotkanie z okazji

DNIA BABCI I DZIADKA
połączone z prezentacją słowackiej kultury
i tradycji oraz wystąpieniem grupy teatralnej
RAMAGU ze Słowacji.
Organizuje miejscowy oddział
Towarzystwa Słowaków w Polsce

Do 27.01.2014
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Wystawa

JANOSIK
– ZBÓJNIK KARPACKI
Wystawa przedstawia Janosika zarówno
jako postać historyczną, jak i legendarną, która do
dziś stanowi fenomen w słowackiej i polskiej
kulturze. Wystawa, z uwagi na ilość wykorzystanych
materiałów historycznych i fotograficznych, jest
najpełniejszą do tej pory prezentacją dokumentującą
tą tematykę.

Styczeń 2014

29.01.2014, godz. 17:00
Warszawa, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka 68

W ramach cyklu

SŁOWACJA –
pamiętnik pisany słońcem
Wykład i prezentacja

FERIE
w słowackich uzdrowiskach
30.01.2014, godz. 17:30
Warszawa, Instytut Słowacki, ul. Krzywe Koło 12/14a

Wernisaż wystawy fotografii

Krzysztof WOJNAROWSKI

Na bezdrożach tatrzańskich
Wystawa jest zbiorem fotograficznych
impresji autora, jego własną interpretacją ogólnie
znanych pejzaży oraz próbą uchwycenia ulotnych
emocji, które towarzyszyły mu podczas wędrówek
tatrzańskimi graniami i dolinami.

Prezentacja albumu poetyckiego

Michał JAGIEŁŁO

Tatry. Koncert na dwóch
Prezentowana
publikacja
to
wybór
dwudziestu pięciu wierszy tatrzańskich Michała
Jagiełły i pięćdziesięciu czterech fotografii autorstwa
Krzysztofa Wojnarowskiego. Ten poetycki album jest
próbą nawiązania artystycznego dialogu między
wierszem i obrazem, próbą przekazania emocji,
nastrojów,
skojarzeń
i
wspomnień
dwóch
niezależnych twórców: każdy z nich stara się „po
swojemu nasycać przestrzeń”, a jednak udaje im się
zagrać koncert – koncert na dwóch.
Wybitny artysta fotografik i przyjaciel
autorów, Konrad Pollesch tak pisze w swoim słowie
wstępnym: „Macie Państwo przed sobą piękny
album dwóch poetów: jeden jest poetą słowa, drugi
obrazu. Łączy ich miłość najpiękniejsza, najczystsza
miłość do gór, do Tatr wysokich, wspaniałych i
groźnych.”

31.01.-09.02.2014
www.filmdependent.pl

Sanok

Instytut Słowacki

IX. Międzynarodowe
Forum Pianistyczne
„Bieszczady bez granic"

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

Jest jednym z najważniejszych wydarzeń
muzycznych w Euroregionie Karpat. Sprawia, że na
kilka dni Sanok staje się zimową stolicą Muzyki
Klasycznej, do której zjeżdża młodzież z całej
Europy. Międzynarodowe Forum Pianistyczne
skupia corocznie ok. 200 uzdolnionych młodych
pianistów m.in. ze Słowacji, dając im możliwość
osobistego
rozwoju
pod
okiem
wybitnych
pedagogów i artystów. Stwarza im jednocześnie
możliwość prezentacji solowej, kameralnej i z
orkiestrą w salach koncertowych Polski i na arenie
międzynarodowej.
Organizuje Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury.

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: asystent dyrektora
Pracownik techniczny:
Paweł Maciejewski

Do 31.01.2014
Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1

Wystawa

„WITAJ SŁOWACJO”
– dwadzieścia lat historii“
INSTYTUT
SŁOWACKI
Szanowni
Państwo,POLECA:
w nadchodzącym Nowym 2014 Roku
Dyrektor oraz pracownicy Instytutu Słowackiego
życzą Państwu dni pełnych szczęścia, wielu
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
oraz spełnienia marzeń, które sprawią,

Ambasada Republiki Słowackiej
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

że każdy dzień będzie lepszy od poprzedniego.
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

PF 2014

