


02.10 / Київ
Лекція Акілле Боніто Оліви

«Мистецтво після 2000»

Кшиштоф Беднарський:

коментар «Мобі Дік opera

Aperta 1987/2013» / стор. 4–5

03.10 / Київ
Участь Національнoї хорової

капели України «ДУМКА» 

та польського диригента 

Романа Реваковича

у фестивалі «Кiev Мusic Fest–2013»
стор. 9

04.10 / Київ
Лекція Акілле Боніто Оліва

«Мистецтво як форма опору» 

Кшиштоф Беднарський:

коментар «Тотальний портрет 

Карла Маркса» / стор. 4–5

04–23.10 / Київ
Виставка творів

Кшиштофа Беднарського

«Привид бродить»

стор. 4–5

05–06.10 / Кривий Ріг
Участь Анети Камінської

у V Міжнародному літературно-
мистецькому фестивалі 
«Руді тексти 2013» / стор. 26

08–10.10 / Львів
Участь Павла Альбінського,

Марії та Романа Перуць ких

у Міжнародному фестивалі
сучасної музики «Контрасти»
стор. 24

10–14.10 / Львів / Київ
Міжнародний фестиваль 

Art Meetings / стор. 18–19

11.10 / Львів
Концерт з творів

Вітольда Лютославського

за участі польських музикантів
Антоні Віта та Якуба Яковича

на закритті фестивалю
«Контрасти»

стор. 17

11–13.10 / Київ
Участь польського кінорежи-

се ра Ришарда Брильського

та кінознавця Мацея Ґіля

у ІV Міні-кінофестивалі
«Європейський експрес»

стор. 10

12.10 / Київ
Лекція Ґжеґожа Ковальського

«Методи та імпровізування»

у рамках панельної дискусії
«Мистецька освіта в Україні»

стор. 6

18.10 / Київ
Презентація українського

видання книги Войцеха Боновіча 

«Капелюх на воді. Розповіді

про отця Тішнера»

стор. 27

19.10 / Київ
Участь Войцеха Боновіча

у Міжнародному круглому столі 

«Філософські традиції Польщі

та України: актуальні проблеми 

дослідження» у рамках VІ Між-
народного наукового форуму
«Простір гуманітарної комунікації»

стор. 27

19–27.10 / Київ
Польські фільми у рамках
МКФ «Молодість» / стор. 12–13

21.10 / Київ
Презентація україномовного ви-

дання книги «Філософія діалогу»

Яна Аджея Клочовського ОР

за участі автора та Войцеха Боновіча
стор. 27

21–24.10 / Чернівці 
Дні Бруно Шульца у Чернівцях

стор. 28–29 

22.10 / Київ
Семінар «Католицька

моральна теологія та проблеми 

сучасної філософії» у рамках
VІ Міжнародного наукового форуму 
«Простір гуманітарної комунікації» 

/ стор. 27

28–29.10 / Київ
Презентація проекту «Поєднання 

через важку пам’ять. Волинь 1943»

28.10 / Книгарня «Є» / вул. Лисенка, 3
/ 18:00

29.10 / Центр польських
і європейських cтудій НаУКМА

/ вул. Волоська, 10

29–31.10 / Київ
Майстер-класи Павла Лисака

«Як видозмінити/сформувати

театральне середовище міста» 

у рамках Міжнародного
культурно-освітнього проекту

«За лаштунками» / стор. 16

31.10–01.11 / Київ
Участь координатора 

проекту «Шкільна фільмотека»

Аґати Сотомської у конференції 
Медіа-освіти 

стор. 11

12.11–01.12 / Суми
Виставка «Польська школа

плаката та її послідовники» 

стор. 7

15–17.11 / Львів
Участь польських музикантів

у ІІ Музичному фестивалі

«Відкриваємо Падеревського»

стор. 22–23

21–24.11 / Львів
Bистави «Про добро» та «Моллі Б.»

Читання п’єси Павла Демірського 

«Веселкова трибуна»

Майстер-класи Іґи Ганьчарчук

і Маґди Стойовської y рамках
Фестивалю сучасної драми

“Drama.UA” / стор. 14–15

Листопад / Харків 
/ Дніпропетровськ / Київ
Польський номер часопису

«Критика» / стор. 7

Від 10.12 / Київ
Виставка фотографій

Максиміліана Рігамонті «Биківня. 

Археологія злочину» / стор. 8

06–15.12 / Львів
Участь гуртів RUUR, Tatvamasi, 

Aladdin Killers, Krzysztof

Kobylinski Trio y ХІІІ Міжнародному
фестивалі “Jazz Bez” / стор. 20–21

13.12 / Київ
Вручення Літературної премії

імені Джозефа Конрада-

Коженьовського 2013 / стор. 25

ПРОГРАМАПРОГРАМА
ПОДІЙПОДІЙ

Жовтень / Листопад / Грудень

2013

У програмі можливі зміни!

Актуальна інформація: 
polinst.kiev.ua

/+380 44/ 288 03 04
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Виставка творів

Кшиштофа Беднарського 

«Привид бродить»

04–23.10 / Київ / Національна академія мистецтв України 

/ вул. Воровського, 20

Кшиштоф М. Беднарський — cкульптор, народився 
1953 року в Кракові. Закінчив Академію образотвор-
чих мистецтв у Варшаві (1973–1978, майстерня про-

фесорів Єжи Ярнушкевича і Оскара Хансена). Активно 
займа ється різними творчими дисциплінами, свого 

часу був тісно пов’язаний з театром Єжи Ґротов ського, 
для якого в 1976–1981 роках проектував плакати.
З 1986 року проживає у Римі. Ранні роботи стосува-

лися комуністичної пропаганди («Тотальний портрет 
Карла Маркса», 1978) та суспільно-політичної ситуа-

ції в Польщі у період військового стану («Victoria–
Victoria», 1983, нині у Національному музеї в Кракові). 

Найвідоміша робота — скульптурна інсталяція «Мобі 
Дік», 1987, нині в колекції відділу «ms2» Музею мисте-

цтва в Лодзі, — є своєрідною іконою скульптурного 
мистецтва Польщі останніх двох десятиліть XX століт-
тя. Автор надгробного пам’ятника Кшиштофу Кесльов-

ському (Варшава, 1997), пам’ятника «Incontro con 
Fede rico Fellini» (Ріміні, 1994), пам’ятника Фридерику 

Шопену «La note bleue» (Відень, 2010). Учасник кількох 
сотень колективних виставок. Лауреат нагороди 

ім. Катажини Кобро, 2004, і нагороди «Золота сова 
Полонії», Відень, 2012. Відзначений Золотою медаллю 

«Заслужений для культури Gloria Artis», 2011. 

«Привид Бродить». Основою виставки 
є розвиток скульптурних тем «Тотально-
го портрету Карла Маркса» та «Групового 

портрета» в роках 1978–2013. Від почат-
ку своєї творчості Беднарський комен-

тував скульптурами ситуацію в Польщі 
та будував метафори для суспільно- 
політичних поглядів. Маркс у виконанні 

Беднарського підлягає постійній ре-
інтерпретації залежно від культурного, 

суспільного і політичного середовища. 
Акілле Боніто Оліва звертає увагу на про-

цес перетворення постаті ідеолога 
комунізму на предмет, на натюр морт, 

що веде до його десакралізації. Багато-
річний процес використовування голови 
Маркса в сюрреальних наративах ста-

вить питання про політичну відповідаль-
ність художника та виявляє критичну 

дистанцію щодо мистецтва, однозначно 
політично ангажованого. На виставці 

в Національній академії мистецтв Укра-
їни художник поєднує критику ідеології 

та критику поневоленого суспільства.

04.10 / п’ятниця / 17:00 / Відкриття виставки

Виставка працює: 04–23.10 / понеділок-
п’ятниця / 10:00–17:00

Виставку супроводжують лекції

 
03.10 / Київ / Національний художній музей 
України / вул. М. Грушевського, 6 / 16:00

Акілле Боніто Оліва / «Мистецтво після 2000»

/ Авторський погляд відомого теоретика 
на розвиток у мистецтві

Кшиштоф Беднарський / Коментар / «Мобі 

Дік opera Aperta 1987/2013» / Розповідь про 
скульптуру — трансформації моделі простору
 

04.10 / Київ / Національна академія образотвор-
чого мистецтва і архітектури / вул. Смирнова- 

Ласточкіна, 20 / Актовий зал / ІІ поверх / 12:00

Акілле Боніто Оліва / «Мистецтво

як форма опору» / Лекція про творчість
Кшиштофа Беднарського, за якою критик
спостерігає вже 20 років 

Кшиштоф Беднарський / Коментар / 

«Тотальний портрет Карла Маркса»

Акілле Б. Оліва (народився 1939 року) — 
легендарний куратор і критик сучасного
мистецтва. У 1970-х придумав термін «транс-

 авангард», написав про всіх значущих худож-
ників сучасності — від Франческо Клементе

до Джефа Кунса, був куратором 45-ї Венеці-
анської бієнале, зробив бієнале в Сан-Паулу 
подією світової арт-сцени. У 1986-му знявся 

голим для обкладинки італійського арт-жур-
налу, а минулого року, у свої 73, повторив 

цю витівку. А. Б. Оліва є визнаним і шанова-
ним критиком сучасного італійського мисте-

цтва, автором багатьох теоретичних нари-
сів, професором історії сучасного мистецтва 

в університеті La Sapienza в Римі. Оліва був 
куратором тематичних і міждисциплінарних 

виставок в Італії та за кордоном, у тому числі 
«Contemporanea», «Aperto 80», «Avanguardia 
transavanguardia», «Arte e depressione», 

«Minimalia». 

Національна академія мистецтв України / Італійський
інститут культури в Україні / Національна академія
образотворчого мистецтва і архітектури
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Ґжеґож Ковальський — відомий польський скульптор, 
 перформер, майстер інсталяцій, арт-критик і педагог, професор
Варшавської Академії образотворчих мистецтв. У 1985 році 

 Ґжеґож Ковальський створив майстерню тзв. «Ковальня», випуск-
никами якої стали, зокрема, визнані в усьому світі митці Павел 
Альтхамер, Катажина Ґурна, Катажина Козира, Артур Жмієвський, 

які досі співпрацюють із професором. Метод навчання Ґжеґож Ко-
вальський базує на ідеї «Відкритої Форми» Оскара Гансена та куль-

тивує постулат співтворчості й співучасті глядачів у створенні 
остаточної форми мистецького твору. Основу педагогічного мето-

ду Ковальського становила авторська програма, що знайшла своє 
відображення у вправі «Простір загальний та простір особистий». 

Основними принципами методу є: рівні права учасників (кожен 
із них визначає свій особистий простір і водночас має доступ до то-

 го простору, яким є поле спільної діяльності); використання сигна-
лів, знаків, жестів, предметів, набір яких залежить від ситуації.
Лекція Ґжеґожа Ковальського відбудеться в рамках круглого сто-

лу «Мистецька освіта в сучасних умовах», ініційованого Напрямом 
сучасного мистецтва Школи Візуальних Комунікацій. Круглий стіл 

об’єднає для дискусії представників державної мистецької освіти 
та приватних освітніх ініціатив із сучасного мистецтва.

Школа Візуальних Комунікацій
Національний музей Тараса Шевченка

До експозиції виставки «Польська 
школа плаката та її послідовники» 
включено 33 оригінальні плакати 

на теми кіно, театру, загальної куль-
тури, що були створені у 1968–2007 
роках. Авторами представлених робіт 

є видатні майстри польського плаката 
Роман Цеслевич, Ян Лєніца, Ян Млодо-

женєц, Анджей Понґовський, Стасис 
Ейдригевичус, Генрик Томашевський, 

Вальдемар Свєжи, Францішек Старо-
вєйський та послідовники класичної 

традиції — Вєслав Вакульський 
і Віктор Садовський. Найголовнішими 

ознаками Польської Школи Плаката 
є лапідарність, стриманість форми, 

іронія та оригінальна типографіка.

11.11 / Урочисте відкриття / 18:00

Виставка працює / 11:00–19:00

/ щодня, крім понеділка
 

«Наша» художня галерея на Псільській

Польський Інститут у Києві та часо-
пис «Критика» спільно зініціювали 

номер про нові соціальні та мистець-
кі практики у Польщі, двадцять років 

суспільних трансформацій та осмис-
лення цього досвіду. Серед інших, 
своїми думками поділилися Едвін 

Бендик, Ганна Ґоск, Йоанна Деркачев, 
Єжи Єдліцький, Ізабела Ковальчик, 

Анджей Менцвель, Микола Рябчук, 
Алєксандер Смоляр, Єжи Чаплін-

ський. Запрошуємо до читання!

Часопис «Критика»

Лекція Ґжеґожа Ковальського

«Методи та імпровізування»
у рамках панельної дискусії

«Мистецька освіта в Україні»

Польський

номер часопису

«Критика»

Виставка «Польська 

школа плаката

та її послідовники»

12.10 / Київ / Національний музей Тараса Шевченка / бул. Т. Шевченка, 12 / 14:00 Листопад / Харків / Дніпропетровськ 

/ Київ / Мережа книгарень «Є»
12.11–01.12 / Суми / «Наша» художня галерея
на Псільській / вул. Псільська, 1
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Анджей Понґовський

Кіноплакат до фільму «В облозі»
1989

Обкладинка
часопису

6 7
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Виставка

фотографій Максиміліана Рігамонті

«Биківня. Археологія злочину»

Національна хорова капела України «ДУМКА»

та польський диригент Роман Ревакович

на фестивалі «Кiev Мusic Fest–2013»

Від 10.12 / Київ / Меморіальний комплекс «Національний музей
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» / вул. Івана Мазепи, 44

03.10 / Київ / Національна філармонія України / Володимирський узвіз, 2 / 19:00

Фотографії Максиміліана Рігамонті 
були створені у травні 2011 року 

під час робіт з ексгумації тіл поль-
ських офіцерів в Биківні (зараз — 

Польський меморіал на території 
заповідника «Биківнянські могили»).
В Биківнянському лісі поховані 

3,5 тисячі польських солдатів, роз-
стріляних НКВС на підставі рішення 

радянської влади від 5 березня 
1940 року. Загалом у Катині, Харкові 

і Калініні (нині Твєрь) було поховано 
біля 22 тисяч поляків.

Польський фотограф Максимілаін 
 Рігамонті працював для таких видань, 
як Newsweek Polska, Wprost, Dziennik 

Polska Europa Świat. Член польського 
прес-клубу. Один зі знімків проекту 

«Биківня. Археологія злочину» став 
знімком року конкурсу Grand Press 

Photo 2012.

Меморіальний комплекс «Національний музей 
історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 ро-
ків» / Національний центр культури (Варшава)

У  П Р О Г РА М І  К О Н Ц Е Р Т У:

І відділення:

Бартош Ковальський / «Санктус, 
Домінус Деус Сабаот» / «Лакрімоза» 
Анджей Нікодемовіч / «Успення»

Генрик Міколай Ґурецький / 

«Під Твою милість» тв. 56 
Юліюш Луцюк / «Маґніфікат» 

(Хвалить душа моя Господа)

ІІ відділення:

Кшиштоф Пендерецький / 

«Agnus Dei» 
Генрик Міколай Ґурецький / 

«Тотус Туус» тв. 60 
Кшиштоф Пендерецький / 

«Херувимська піснь» 
Генрик Міколай Ґурецький / 

«Амен» тв. 34 

Національна заслужена академічна капела України «Думка» 
cтворена 1919 року. Очолює капелу провідний український 
хормейстер, Народний артист України, академік Академії 

мистецтв, лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка, 
професор Євген Савчук.

 Серед останніх прем’єр «Думки» в цій галузі — «Диптих» 
та «Реквієм для Лариси» В. Сильвестрова, «Бабин Яр» та «Пана-

хида» Є. Станковича, «Гамалія» та «Три псалми» М. Скорика, 
«Червона калина» Л. Дичко, «Закликання вогню» І. Карабиця…

Національна філармонія України
Національна заслужена академічна капела України «Думка»
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Польський кінорежисер

Ришард Брильський

та кінознавець Мацей Ґіль
на ІV Міні-кінофестивалі «Європейський експрес»

Участь координатора

проекту «Шкільна фільмотека»

Аґати Сотомської
у конференції Медіа-освіти 

11–13.10 / Київ / НЦТМ ім. Леся Курбаса / вул. Володимирська, 23 В 31.10–01.11 / Київ / Будинок кіно / Синій зал / вул. Саксаганського, 6

Польський експерт Аґата Сотомська

з 2008 року координує кіноосвітні проекти
у Польському Інституті Кіномистецтва. 

Успішно реалізувала три загально польські 
проекти: найбільший у Польщі кіноосвітній 

проект «Шкільна Фільмотека» (2009), Коаліція 
для Кіновиховання (2011) та соціальна про-

грама «Критикуй.pl», що популяризує серед 
молоді свідому дискусію про кіно (2013). 
Реалізувала також ряд культурно- освітніх 

заходів, зокрема чотири «Фестивалі Шкільної 
Фільмотеки», у яких щоразу брали участь 

200 представників з усієї Польщі, а також 
загальнопольські конференції для вчителів. 

Згодом почала співпрацювати із Польським 
Інститутом Кіномистецтва, де працює у мис-

тецькому відділі, розвиваючи різноманітні 
культурні напрямки. 

Друга міжнародна науково-методична конфе-
ренція проходитиме під назвою «Практична 

медіа-освіта: міжнародний досвід та укра-

їнські перспективи» та стосуватиметься 
проблематики міжнародного досвіду. 

Міністерство освіти 
і науки України / 
Інститут соціальної 
та політичної психо-
логії Національної 
академії педагогічних 
наук України

А
ґа

та
 С

от
ом

сь
ка

Організаторами кінофестивалю 
є Дискусійний Кіноклуб Націо-
нального центру театрального 

мистецтва ім. Леся Курбаса.
Вже вчетверте у Києві любителі 
кіно матимуть змогу ближче 

познайомитися з найцікавішими 
стрічками останніх років країн- 

сусідів України. Програмою 
фестивалю передбачено покази 

фільмів з Польщі, Франціїї, Білору-
сі, а також і України. Всі кінопока-
зи супроводжуватиме дискусія, 

яку вестимуть кінематографісти 
з України, Польщі та Білорусі.

Гість Фестивалю — 
Ришард Брильський

Координатор польської
програми — Мацей Ґіль

Дискусійний Кіноклуб Національного 
центру театрального мистецтва 
ім. Леся Курбаса

Ришард Брильський —

польський режисер, сценарист, 
педагог. Викладач Державної 

вищої школи кіно, телебачення 
і театру імені Леона Шиллера 
у Лодзі. Автор кінострічок 

та телевізійних фільмів.

П О Л Ь С Ь К І  Ф І Л Ь М И :

«Оповіді з холодильника»

Режисер: Ґжеґож Ярошук

«Мій дім»

Режисер: Магдалена Шимкув

«Чудове літо»

Режисер: Ришард Брильський
Фільм представляє режисер. 

По закінченні стрічки — 
дискусія у кіноклубі.
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Польські фільми

у рамках МКФ «Молодість»

19–27.10 / Київ

19.10 / Церемонія відкриття / Національний 
Палац «Україна» / вул. Червоноармійська, 103 / 18:00

Перегляди конкурсних та позаконкурсних 
програм МКФ «Молодість»:

Кінотеатр «Кінопанорама» / вул. Шота Руставелі, 19
Культурно-мистецький центр Кінотеатр «Київ» / 

вул. Червоноармійська, 19
Кінотеатр «Жовтень» / вул. Костянтинівська, 26

Студентський конкурс: 

«Maти» / Режисер: Лукаш Остальський

Спеціальна програма Sunny Bunny:

«У ім‘я» / Режисер: Малґожата Шумовська
«Floating skyscrapers» / Режисер: Tомаш Василевський 

Спеціальна подія: 

«Папушa» / Режисер: Kшиштоф Kраузe
«Віва Білорусь» / Режисер: Kшиштоф Лукашевич

Детальніше — molodist.com

МКФ «Молодість»

Анджей Вайда

Народився 6 березня 1926 року у Сувалках 
у родині військового. Після війни, у 1946–1950 

вивчав малярство у Академії Мистецтв у Крако ві. 
1950–1953 — навчався у Лодзинській Кіно школі, 

1960 — отримав диплом. 1978–1983 — очолював 
Спілку Кінематографістів Польщі. У 1994 органі-

зував Японський Центр Мистецтва і Техніки 
Manggha у Кракові. У 2000 Анджей Вайда отримав 
почесний «Оскар» за внесок у світовий кінема-

тограф. Він став першим польським кінемато-
графістом, удостоєним цієї нагороди. 2002 року 

заснував у Варшаві Школу Кінорежисури
Анджея Вайди.

Як політичний діяч був причетний до профспілко-
вого руху «Солідарність». Разом з іншими поль-
ськими інтелектуалами виступив на Гданській 
Судноверфі у переломний момент польської

історії 1980 року. У 1989–1991 був сенатором РП.

Анджея Вайду вважають одним з засновників 
Польської школи кіно. В основу більшості

фільмів покладено літературні твори.

«Молодість» — це най-
більша регулярна кіноподія 

України та Східної Європи 
за версією FIAPF. Щоосені 

фестиваль представляє 
понад 250 фільмів з усього 

світу. Конкурсна програма 
складається зі студентських, 

перших короткометражних 
та повнометражних фільмів. 
Ми транслюємо всі найпро-

гресивніші світові тенденції 
у молодому кіно.

Цього року фестиваль 
відкриє новий фільм метра 

польського кіно Анджея 

Вайди «Валенса. Людина 

з надії», що являє собою 
третю, завершальну частину 

знаменитої кінотрилогії.
Зняти цей фільм було дав-

ньою мрією Анджея Вайди: 

«…було абсолютно ненор-
мально, що ми, поляки, після 
стількох років не зробили 

фільм про цю людину. Якщо 
задуматися, то Валенса 

є нашим продуктом, це ми, 
польська інтелігенція, 

виховали безліч простих 
робітників до рівня держав-

них діячів. Виховали нашою 
літературою, нашими 

фільмами».
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Польські проекти

в рамках Фестивалю сучасної

драми «Drama.Ua»

Антологія

польської драматургії 

«Сповідь після зламу» 

«Про добро»

Вистава Драматичного театру імені
Єжи Шанявського у Вальбжиху. Постановка 

стосується гостросоціальних тем, проблем 
ідентичності та історичного минулого.

«Моллі Б.»

Вистава Театру Ad Spectatores у Вроцлаві. 
Цікавий приклад експериментальної ро-
боти та реінтерпретації класики, на основі 
якої створюються сучасні тексти.

Читання п’єси «Веселкова трибуна» 

Павла Демірського у перекладі Андрія 
Бондара. П’єса порушує складні питання, 

пов’язані зі східноєвропейською моделлю 
демократії, гомофобією, деградацією 
інтелектуальної еліти. 

Майстер-класи тандему режисера і драма-
турга: Іґа Ґаньчарчук і Магда Стойовська 
поєднують у своїй праці різні театральні 

сфери та галузі мистецтва (сучасна музика, 
література, візуальне мистецтво). 

Основним фокусом «Драми.UA–2013» буде театр 
і драматургія Польщі. Попри географічну близь-

кість кращі польські вистави можна побачити 
радше у Москві, Нью-Йорку чи Токіо, ніж в Україні. 

Саме тому на фестиваль будуть запрошені відомі 
постановки з Вальбжиха і Вроцлава, буде органі-

зовано читання українських перекладів польської 
драматургії, також будуть запрошені польські 

режисери, драматурги і критики, що проведуть 
майстер-класи, візьмуть участь у обговореннях, 
круглих столах і дискусіях. Буде проведено малу 

зустріч Східноєвропейської платформи перфор-
мативних мистецтв (EEPAP), створеної з ініціативи 

польських митців.

П Р О Г РА М А : Участь польських критиків в якості 
експертів у Школі молодих критиків, в обговорен-

нях, круглих столах, публічних лекціях, дискусіях.
Учасники: Театрознавці Йоанна Віховська, 

Вітольд Мрозек, теоретик театру і театральний кри-
тик Іґа Ґараньчук, редактор видання “Dwutygodnik.

com” Павел Сошинський

Фестиваль сучасної драми «Drama.Ua»

У видавництві «Темпора» побачила світ анто-
логія сучасної польської драматургії. Вступ 
до неї написав провідний польський театраль-

ний критик та журналіст Роман Павловський. 
Переклади текстів здійснили Олександр Ірва-

нець, Андрій Бондар та Олександр Бойченко.

До антології увійшли п’єси:

«Наш клас» Тадеуша Слобозянека / «Чекаючи 

на турка» Анджея Стасюка / «Тикоцін» Павла 
Демірського та Міхала Задари / «Перший раз» 

та «Пісочниця» Міхала Вальчака / «Валіза» 
Малґожати Сікорської-Міщук / «Все у нас 

гаразд» Дороти Масловської.

Видавництво «Темпора»

21–24.11 / Львів
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Обкладинка
антології польської драматургії 
«Сповідь після зламу»
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Майстер-класи Павла Лисака

«Як видозмінити/сформувати театральне

середовище міста» у рамках Міжнародного

культурно-освітнього проекту «За лаштунками»

Вітольд Лютославський (1913–1994) — один з най-
видатніших композиторів XX століття. Автор чотирьох 

симфоній, низки камерно-інструментальних і камерно- 
вокальних творів. Народився у Варшаві в 1913 році, 

з дитинства виявляв величезний музичний талант. Твор-
чість Лютославського неодноразово трансформувалась 

стилістично, від неокласицизму та фольклорних інспірацій 
у ранньму періоді до дуже індивідуальної мови у зрілі 

роки. Лютославського часто запрошували до журі різно-
манітних композиторських конкурсів. Він також викладав 

і проводив музичні курси. Переймаючись проблемами 
інших, він займався благодійністю. Активно підтримував 
громадський рух «Солідарність». Твори Лютославського 

мали величезний вплив на розвиток сучасної музики.

У  П Р О Г РА М І  —  Т В О Р И

В І ТО Л Ь Д А  Л Ю ТО С Л А В С Ь К О ГО :

«Mi-Parti» для оркестру / 1975–1976
«Ланцюг ІІ» для скрипки з оркестром / 1984–1985

Концерт для оркестру / 1950–1954
 
Виконавці:

Соліст / Якуб Якович / скрипка 
Диригент / Антоні Віт 

Симфонічний оркестр Львівської обласної філармонії

Фестиваль «Контрасти»

Триденний майстер-клас поль-
ського режисера та куратора 

Павла Лисака передбачає серію 
лекцій та презентацій для укра-

їнських театральних кураторів, 
членів керівного складу театрів, 

представників управлінь куль-
тури, організаторів фестивалів, 
менеджерів та режисерів, 

метою яких є обмін досвідом 
успішної роботи митців у таких 

нетеатральних містах як Бидгощ 
та Валбжих і перетворення їх те-

атрів у цікаві місцевим жителям 
експериментальні театральні 
майданчики.

ГО «Театральна платформа»
Британська Рада в Україні

Павел Лисак — режисер театру та радіо, закінчив філософський факультет 
Варшавського університету та режисуру Театральної академії ім. Зельверо-
вича, стажувався у Торонто та Лондоні, у 2000–2003 — заступник директора 
Польського театру у Познані, з 2006 — директор Польського театру

у Бидгощі, 2009 став лауреатом премії Паспорт Політики.
Додаткова інформація за e-mail: theplatforma@gmail.com 

 

Концерт з творів Вітольда Лютославського

за участі польських музикантів

Антоні Віта та Якуба Яковича
на закритті фестивалю «Контрасти»

11.10 / Львів / Львівська Обласна філармонія / вул. Чайковського, 7 / 19:0029–31.10 / Київ / Британська Рада в Україні / вул. Г. Сковороди, 4/12
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Міжнародний фестиваль

Art Meetings

10–14.10 / Львів / Київ

10.10 / Львів

Beats4Kids / Семінари / Фіналь-
ний концерт / Міський палац 

культури ім. Гната Хоткевича / 

вул. Кушевича, 1
Спільний проект груп 

Zapaska (UA) i Pustki (PL)
Концерт Art Meetings 

Orchestra (UA/PL) / The Gas 
Station / вул. Джерельна, 20

12.10 / Київ / Клуб Метрополь /

вул. Прорізна, 8 / 18:00

Фінал конкурсу Art Meetings: 
концерти гуртів-фіналістів 
Sleeping Bear (UA), Мутафо-

рия Лили (UA) та Vinipuz Mob 

(UA) та гуртів: Sibyl Vane (EST), 
Pustki (PL), Paristetris (PL)

Центр Firlej
Фундація Eclectica
Міністерство культури
та національної спадщини
Республіки Польща

13.10 / Київ

Share the Culture: міжнародні

зустрічі з мережевої співпраці

Мова: англійська
Do It Together / Семінар / Рок Школа

Музторга / вул. Верхній Вал, 66
Йти в ногу з тенденціями — 

тобто, як привернути увагу глядачів 
в епоху соціальних мереж 
та мобільних приладів / Дискусія

Мережева співпраця в культурі / 

Дискусійний клуб / Prostir / 

пров. Белінського, 5
 

14.10 / Львів / Львівський палац 
мистецтв / вул. Коперника, 17

3Dplastikon / Офіційна прем’єра
Запах Львова / Показ фільму, прем’єра

Кролик по-берлінськи / Показ фільму

Детальніше про події проекту:
artmeetings.eu P
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Paristetris /PL/
Команда в небувалий спосіб 

поєднує амбітний поп, блюз 
і старомодні пісні, співані 

з гітарним шумом, авангард-
ним джазом та сучасною 

електро нікою. Концерт 
Paristetris можна порівня-

ти з грою на тетрісі під час 
стрибка з bungee до кратеру 
актив ного вулкану. Критики 

порівнюють їх з Melt Banana, 
Mr. Bungle та Deerhoof. 

До складу групи входить 
американська художниця, 

режисер і, передусім, рідкісна 
вокалістка Candelaria Saenz 
Valiente, випускниця престиж-

ного Berklee College of Music 
в Бос тоні, піа ніст Марцін 

Масецький та один з най-
відоміших експе риментальний 

музикантів у Польщі, людина- 
оркестр, Мачіо Моретті.

Pustki /PL/
Гурт-таємниця: попри 14 років 

досвіду, відчутних на бездоганно 
підготовлених виступах, з кож-

ним наступним диском звучать 
щораз свіжіше. Пройшли через 

декілька змін складу, випустили 
5 альбомів, добре сприйнятих 

і публікою, і критиками, та DVD 
з найменшим у світі концертом, 
створили кілька саундтреків 

до незалежних фільмів. Їх музику 
можна окреслити як мелодійний 

мінімалістичний інді-рок з кла-
сичним вокалом. Група готує 

новий альбом, прем’єра якого 
планується на жовтень 2013. 
Тож не дивуймося, якщо вони 

знову нас чимось здивують!
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RUUR Tatvamasi Aladdin Killers Krzysztof Kobylinski Trio

«Jazz Bez» — найбільший джазовий 
українсько-польський проект. Родзинка 
фестивалю — поєднання в рамках од-

ного фестивалю максимальної кількості 
джазових стилів, експериментальної 
та імпровізаційної музики.

Польські гурти

на ХІІІ Міжнародному

фестивалі «Jazz Bez»

06–15.12 / Львів / Львівська обласна філармонія / вул. Чайковського, 7

RUUR
Kaроль Хінаський / Вертушки 

Ян Міхалес / Труба
Кароль Грабець / Відео
RUUR — це еклектичне поєд-

нання творчості трьох різних 
особистостей, кожна з яких 

виражається у зовсім іншій 
площині.

Tatvamasi
Ґжегож Лесяк / Гітара
Томаш Піонтек / Тенор- 

саксофон
Лукаш Довнар / Бас-гітара 

Kшиштоф Редас / Перкусія
Tatvamasi — це нове, суверен-
не королівство на польській 

музичній карті, проголошене 
взимку 2011 року.

Aladdin Killers
Aдам Стодольський / 

Контрабас / Бас-гітара
Maтеуш Павлусь / Клавіші

Ярослав «Jaroz» 

Пакушинський / Скретчі 
Пшемек Боровецький / Барабани
Aladdin Killers — цей гурт створює 

своєрідний гібрид звуку, який 
постає у результаті відмінностей 
географічного походження

членів команди і їхнього зростан-
ня в різних музичних культурах.

Krzysztof Kobylinski Trio
Кшиштоф Кобилинський / 

Рояль / Клавіші
Діма Горелік / Гітара
Том Даян / Барабани 

Кшиштоф Кобилінський — хариз-
матичний джазовий піаніст і ком-
позитор, засновник та ініціатор 

фестивалю PalmJazz у м. Глівіце.

МО «Дзиґа»
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Постать Ігнація Яна Падеревського 
тісно пов’язана зі Львовом. Почесний 
громадянин міста, музикант–віртуоз, 

піаніст-легенда, відомий композитор, 
який отримав підтримку захопленої 

львівської публіки, митець, який ак-
тивно висловлював своє мистецьке 
і життєве кредо. 

У програмі представлено низку 
концертів класичної музики. 
У Фестивалі візьмуть участь 

відомі музиканти Єжи Максим’юк, 
Кароль Радзівонович, Маріанна 

Гумецька та Ольга Пасічник.

Польсько-Українська Фундація імені Ігнація Яна 
Падеревського / Львівська обласна філармонія 
/ Товариство «Польська спільнота» / Варшав-
ська камерна опера / Львівський національний 
академічний театр опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької / Генеральне консульство

РП у Львові / Незалежний культурологічний
часо пис «Ї» / Мистецьке об’єднання «Дзига» / 
Міністерство культури і національної спадщини 
Польщі, Міністерство закордонних справ Польщі

Єжи Максим’юк / Польський диригент 
і піаніст. У 1983–1993 керував ВВС Scottish 
Symphony Orchestra в Глазго. В 1990 дебю-
тував на концертах ВВС Proms в Royal 

Albert Hall у Лондоні. 

Маріанна Гумецька / Українська піаністка, 
лауреат багатьох міжнародних конкурсів, 

серед яких Юнацький конкурс ім. Чайков-
ського та конкурс ім. Дягілєва в Москві. 

Кароль Радзівонович / Концертував 
як соліст з багатьма відомими симфонічни-

ми оркестрами в Польщі та за кордоном, 
в музичних центрах Європи, Північної 
та Південної Америки, а також Австралії. 

Ольга Пасічник / У репертуарі співачки 
понад 40 оперних пар тій, в яких з успі-
хом виступала на сценах най відоміших 

оперних театрів світу, серед яких Theatre 
des Champs Elysees, Opera Garnier та ін.

15.11 / Львівська обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 / 19:00

ПОВЕРНЕННЯ ЛЕГЕНДИ

Ігнацій Ян Падеревський / 

Ноктюрн, ор. 16, №4 
Фридерик Шопен / Концерт 
для фортепіано з оркестром №2, 

фа мінор, ор. 21
Людвіг ван Бетховен / Концерт 

для фортепіано з оркестром № 5, Мі-
бемоль мажор, op. 73 «Імператор»

16.11 / Львівська обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 / 17:00

ТРИБ’ЮТ МАЕС ТРО

Людвіг ван Бетховен / Соната, 
ор. 31, №3
Ігнацій Ян Падеревський / 

Фантастичний краков’як, оp. 14, 
№6 / Мелодія, ор. 8, №3 / Ноктюрн, 

ор. 16, №4 / Полонез, ор. 9, №6

Фридерик Шопен / Фантазія-
експромт, ор. 66 / Балада №1, ор. 23
Ференц Ліст / Похоронна хода 

(з циклу «Поетичні та релігійні 
гармонії») / Угорська рапсодія № 6

16.11 / Львівський національний 
академічний театр опери та балету / 

пр-т Свободи, 28 / 19:00

ОПЕРА КРІЗЬ С ТОЛІТ ТЯ

Станіслав Монюшко / Опера 
«Галька» / Солісти, хор та оркестр 

Варшавської камерної опери / 

Диригент — Рубен Сільва 

17.11 / Львівська обласна філармонія 

/ вул. Чайковського, 7 / 19:00

ПОРТРЕТ В ІНТЕР’ЄРІ ЕПОХИ

Клод Дебюссі / Романс / Жаль / 

Чудовий вечір

Ігнацій Ян Падеревський / 

З циклу «Дванадцять пісень 
на слова Катюля Мендеса», 

op. 22: Невдовзі, Молодий 
пастух, Хода її задумлива, 

Холодний місяць
Ян Сібеліус / Весна летить, 
op. 13, №4 / Бабка, ор. 17, №5 / 

Аріозо, op. 3 / Північ, op. 90, №1
Ігнацій Ян Падеревський / 

Сивий коню, op. 7, №3
Кароль Шимановський / 

З циклу «Курпівські пісні», 
ор. 58: Шмагаю коня, Вийшла 

грозонька
Кароль Шимановський / 

Етюд сі-бемоль мінор, op. 4, №3 
(перекладення для струнного 
оркестру Т. Радзівоновіча)

Борис Лятошинський / 

Симфонія № 2, op. 26

Польські музиканти

на ІІ Музичному фестивалі

«Відкриваємо Падеревського»

15–17.11 / Львів / Львівська обласна філармонія
/ вул. Чайковського, 7
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08.10 / вівторок / Концертний
Зал ім. С. Людкевича / 19:00

Фортепіанний концерт 

Павла Альбінського 

 

Павел Альбінський / 

Фортепіанна фантазія 
До мажор № 1

 

10.10 / четвер / Львівська 
обласна філармонія / 20:00 

Дует Перуцьких 

на «Контрастах»

Марія Перуцька / скрипка
Роман Перуцький / орган
 

Йоганн Себастьян Бах / 

Прелюдія і фуга мі мінор 
BWV 548

Тадеуш Пацьоркєвіч / Andante
Збігнєв Кручек / Болеро

Для любителів найбільш 
камерного жанру цьогорічні 
«Контрасти» пропонують кілька 

сольних концертів. Серед них 
виступи молодих талановитих 

музикантів — польського 
піаніста Павла Альбінського 
та угорського гітариста 

Ф. Берната. Павел Альбінський 
займається пошуком, опрацю-

ванням та виконанням маловідо-
мих творів композиторів різних 

національностей та епох — 
від барочних до сучасних, одно-

часно створюючи власні твори, 
в тому числі — для документаль-
них фільмів.

Львівська обласна філармонія

Польські музиканти

на Міжнародному фестивалі

сучасної музики «Контрасти»

08–10.10 / Львів / Львівська обласна філармонія / вул. Чайковського, 7
/ Будинок Органної та Камерної Музики / вул. Ст. Бандери, 8

Лауреата та фіналістів визначить та оголо-
сить польсько-українське журі у складі:

Віра Агеєва / UA / літературознавець, літе-
ратурний критик, професор Національного 

університету «Києво-Могилянська Академія» 
Боґуміла Бердиховська / PL / публіцистка,

керівник департаменту стипендій Націо-
наль ного центру культури у Варшаві 

Ґжеґож Ґауден / PL / директор 
Інституту Книги (Краків) 
Ярослав Ґодун / PL / голова журі / 

директор Польського Інституту у Києві 
Іван Малкович / UA / поет, директор 

видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»
Віталій Портніков / UA / публіцист, 

редактор ТВі
Наталка Сняданко / UA / письменниця, 

перекладачка / лауреат премії Конрада 2011

Секретар / Ольга Клименко 

/ Польський Інститут у Києві

Національний центр культури

Премія заснована 2007 року Польським Інститутом у Києві,
вручається раз на два роки. Премія присуд жується укра-

їнському письменникові віком до 40 років, незалежно 
від місця його проживання, прижиттєво, за: послідовність 

у реалізації творчого шляху, інноваційність форми, ламан ня 
стереотипів та універсальність послання.
Лауреати: Тарас Прохасько (2007), Сергій Жадан (2009), 

Наталка Сняданко (2011) 
Лауреат премії отримає: нагороду від Польського

Інституту у Києві у розмірі 3000 євро; піврічне стажування 
у Польщі у рамках  стипендіальної програми Міністра 

культури і національної спадщини Республіки Польща 
“GAUDE POLONIA–2014”.

Запропонувати кандидатів на нагороду можуть як укра-
їнські, так і іноземні культурні інституції, наукові центри, 

видавництва, творчі об’єднання, приватні особи, запов-
нивши нескладну аплікаційну форму, яку можна знайти 

на сторінці Польського Інституту у Києві.
Заповнені аплікації надсилайте до 10.11.2013.

Оголошення фіналістів премії / 01.12.2013

Вручення премії / 13.12 / Національний музей
Тараса Шевченка / бул. Т. Шевченка, 12

Літературна премія

імені Джозефа

Конрада-Коженьовського 

2013

Червень–грудень / Україна

Ф
от

о 
на

да
не

 о
рг

ан
із

ат
ор

ом

24 25



Л
ІТ

ЕР
А

Т
УР

А

Д
И

С
К

УС
ІЇ

Л
ІТ

ЕР
А

Т
УР

А

Протягом фестивалю буде прове-
дено низку літературних заходів: 
перекладацька дискусія, читання 

наймолодших поетів, презентації 
літературних проектів та орга-

нізацій міста тощо. Свою участь 
у «Рудих текстах–2013» підтвер-
дили Вікторія Наріжна, Максим 

Кабір, Мар’яна Невиліковна 
та інші поети, а також музичний 

гурт «Вів’єн Морт». Польську 
поетичну сцену представлятиме 

Анета Камінська.

Благодійний фонд «Громадська ініціатива 
мешканців Кривбасу»

18.10 / Національний музей 
Тараса Шевченка / 

бул. Т. Шевченка, 12
Презентація українського 

видання книги Войцеха 

Боновіча «Капелюх на воді. 

Розповіді про отця Тішнера» 

/«Грані-Т»/ 2013 / Переклад 
Б. Матіяш / Вступ Я. Грицака 

/ Учасники: Войцех Боновіч, 
Ярослав Грицак, Богдана 
Матіяш, Василь Карп’юк 
(ґуральську говірку передав 
гуцульською говіркою
с. Брустури)

 
19.10 / Інститут релігійних наук
св. Томи Аквінського / вул. Які-
ра, 13 / 11:00 / Вхід вільний
Участь Войцеха Боновіча 

у Міжнародному круглому 

столі «Філософські традиції 

Польщі та України: актуальні 

проблеми дослідження» 

у рамках VІ Міжнародного 
наукового форуму «Простір 

гуманітарної комунікації»
У роботі круглого столу візьме 
участь знаний польський 
філософ та теолог Ян Аджей 
Клочовський ОР

21.10 / Книгарня «Є» / вул. Ли-
сенка, 3 / 18:00 / Вхід вільний
Презентація україномовно-

го видання книги «Філосо-

фія діалогу» /«Дух і літера»/ 

2013 / Яна Аджея Клочов-

ського ОР за участі автора 
та Войцеха Боновіча

 
22.10 / Національний педаго-
гічний університет імені
М. П. Драгоманова / вул. Тур-
генівська, 8/14 / кафедра 
філософії / ауд. 3–13 / 13:00 / 

Вхід вільний
Семінар «Католицька 

моральна теологія та про-

блеми сучасної філософії» 

у рамках VІ Міжнародного 
наукового форуму «Простір 
гуманітарної комунікації»
Учасники: Ян Аджей Клочов-
ський ОР, Войцех Боновіч, 
Войцех Сурувка ОР, директор 
Інституту релігійних наук 
св. Томи Аквінського

Войцех Боновіч — поет і публіцист 
з Кракова. Співпрацює з редакціями: 
“Tygodnik Powszechny”, ”Znak”, “Gadający 

Pies”. Видав п’ять поетичних збірок. 
Автор біографічних книжок про Юзефа 

Тішнера, співорганізатор Тішнерівських 
днів у Кракові. Лауреат літературної 
премії Ґдині в категорії поезії (2007), 

двічі номінований на Премію Ніке.
 

«Капелюх на воді» — книга про Юзефа 
Тішнера (1931–2000), одного із найвідо-

міших польських філософів й інтелек-
ту алів ХХ століття, авторитетного 

свяще ника, якого називали «капеланом 
«Солідарності». Свої світоглядні кон-
цепції отець Тішнер — напрочуд світла 

людина з неабияким почуттям гумору 
— значною мірою будував на основі 

народної філософії ґуралів, а свої лекції 
та виступи неодмінно присмачував

ґуральськими анекдотами та характе-
ристичними сценками з побуту

цієї гірської народності.

Анета Камінська — поетка і перекла-
дачка. Закінчила польську філологію 
у Варшавському університеті, навчає 

польської мови іноземців. Авторка 
трьох поетичних збірок: «Wiersze 

zdyszane» (2000), «Zapisz zmiany» (2004), 
«Czary i mary (hipertekst)» (2007).
Перекладає сучасну українську поезію, 

видала переклади віршів Назара Гонча-
ра «Gdybym» (2007), Галини Ткачук «Ja 

i inne piękności» (2011), Христі Венгри-
нюк «Długie oczy» (2013) та дві авторські 

антології: «Cząstki pomarańczy. Nowa 
poezja ukraińska» (2011) i «30 wierszy 

zza granicy. Młoda poezja ukraińska» 
(2012). 
Стипендіатка Міністра культури

Республіки Польща (2008, 2013).

Анета Камінська

на Літературно-мистецькому

фестивалі «Руді тексти–2013»

Візит

Войцеха Боновіча

05–06.10 / Кривий Ріг 18–22.10 / Київ
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Обкладинка
видання

Національний педаго-
гічний університет 
імені М. П. Драгоманова / 
Інститут релігійних наук 
святого Томи Аквінського 
/ Видавництво «Грані-Т»
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Бруно Шульц (1892–1942), польський 
письмен ник і художник єврейського поход-
ження з Дрогобича, поруч з Ґомбровичем 

та Віткевичем, уважається одним із найбільш 
оригінальних польських митців міжвоєнної 

доби, феноменом, народженим у багатокуль-
турному середовищі Галичини.
Спершу Бруно Шульц став відомим як оригі-

нальний графік і маляр, учасник численних 
виставок, у тому числі й у Львові, учасник 

мистецького руху «Артес», члени якого, гали-
чани різних національностей, орієнтувалися 

на найновіші досягнення світової естетики, 
зокрема французької.

Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря
Мень ка Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету ім. Івана Франка / Благодійний Фонд «Музей та Фес-

тиваль Бруно Шульца» / Театр «Альтер» / Дрогобицького 
державного педагогічного університету ім. Івана Франка / 
ГО «Творче об’єднання «Альтер» / Польський Інститут Книги 
/ Міністерство культури та національної спадщини РП

21.10 / 18:00 / Кав’ярня на розі / 

вул. Університетська, 17
Відкриття художньої виставки 

Олега Любківського

22.10 / 11:00 / Чернівецький 
національний університет

Відкриття «Днів Бруно Шульца 

у Чернівцях»

І Н А В Ґ У РА Ц І Й Н І  Л Е К Ц І Ї :

Проф. Єжи Яжембський / 

Яґеллонський Університет, 
Краків / Сучасна рецепція 
Бруно Шульца у світі

Андрій Павлишин / Ґенеза укра-
їнської рецепції Бруно Шульца

17:30 / Будинок естетики 
та дозвілля / вул. Шепетівська, 5 

Віра Меньок / Ґжеґож Юзефчук 

/ Презентація Міжнародного 
Фестивалю Бруно Шульца 
у Дрогобичі

«Бруно Шульц, якого 

не знаємо» / Фільм-репортаж
TVP KULTURA про П’ятий Між-

народний Фестиваль Бруно 
Шульца у Дрогобичі

Юрій Андрухович / Авторська 
презентація українського пере-

кладу творів Бруно Шульца

21:30 / Сквер біля пам’ятника 
Францові Йосифу

«Камінь дрогобицької бру-

ківки від Бруно Шульца» / 

Театрально-перформативний 
проект Театру «Альтер» 
з Дрогобича

23.10 / Целанівський центр / 

вул. Кобилянської, 51 / 13:00

Віра Меньок / Андрій Павли-

шин / Авторські презентації 
українських перекладів «Книги 

листів» та «Літературно-кри-
тичних нарисів» Бруно Шульца
Тарас Прохасько / Андрій 

Бондар / Андрій Павлишин / 

Андрій Любка / Дискусія 
«Навіщо нам Шульц?»

17:30 / Палац Академічний / 

вул. Шіллера, 11 

Андрій Юркевич /

Презентація Театру «Альтер»
з Дрогобича

«Відлуння Вулиці Крокоди-

лів» / відео-арт проект
Ольги Чигрик (Дрогобич), 
заснований на оповіданнях,

інспірованих «Вулицею 
Крокодилів» Бруно Шульца / 

Прелекція: Віра Меньок

«Півтора Міста» / Документаль-
ний фільм на основі мистець-

кого проекту Театру «Академія 
Руху» з Варшави та Театру 

«Альтер» з Дрогобича / 

Прелекція: Андрій Юркевич
«Юзеф&Кo» / Спектакль Театру 
«Альтер» з Дрогобича

24.10 / Німецький Народний Дім 

/ вул. Кобилянської, 53 / 18:00

«Санаторій під Клепсидрою» 

/ Перегляд художнього фільму 
Войцеха Хаса / Демонструється

із субтитрами українською мовою
«Щоденник мого зубного 

болю, або Моя зустріч з Бруно 

Шульцом або Муки бідолаш-

ного перекладача» / Спектакль 
Театру «Альтер» з Дрогобича

Дні Бруно Шульца

у Чернівцях

21–24.10 / Чернівці
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Посольству РП в Україні / Консульському відділу Посольства РП у Києві / Генеральним Консульствам РП у Вінниці, Донецьку, Луцьку, Львові, 
Одесі, Севастополі, Харкові / Економічному відділу Посольства РП в Україні / Міністерству культури України / Національному художньо-

му музею України / Національному музею Тараса Шевченка / Національному музею українського народного декоративного мистецтва / 
Національній філармонії України / Британській Раді в Україні / Вінницькій обласній філармонії / Харківській обласній філармонії / Депар-

таменту культури Вінницької міської ради / Державному підприємству «Український інформаційно-сервісний центр культури і туризму» / 
Галереї «Арсенал» у Білостоку / ГО «Форум видавців» / Львівській обласній філармонії / Національній академії мистецтв України / Одесь-

кій обласній філармонії / Міжнародному Товариству Польських Підприємців в Україні / Польській Туристичній Організації / Мистецькому 
Об’єднанню «Дзиґа» / Видавництву «Грані Т» / Видавництву «Музична Україна» / ГО «Інститут Актуального Мистецтва» / ГО «Театральна 
платформа» / Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського у Києві / Книгарні «Є» / Агенції «АртПоле» / Агенції «Firlej» / Агенції NaturalEast 

/ Меморіальному комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» / Національному педагогічному уні-
верситету ім. Михайла Драгоманова / Національній Спілці Кінематографістів України / Національному Центру Культури у Варшаві / Україн-

ському Центру Розвитку Музейної Справи / Харківському художньому музею / Фестивалю сучасної драми «Drama UA» / Фонду «Eclectica» 
/ Центру візуальної культури / Центру міської Історії Центрально-Східної Європи / Часопису «Критика» / Школі візуальних комунікацій

Вірі Агеєвій / Сергію Антоненку / Катерині Бадяновій / Адаму Балі / Франко Баллонні / Оксані Баршиновій / Ігорю Безгіну / Боґумілі  Бердиховській 
/ Євгену Білоножку / Олександру Бойченку / Антоні Віту / Рафалу Вольському / Анджею Ґрабовському / Сергію Гречановському / Ярославу Гри-

цаку / Ґжеґожу Ґаудену / Тетяні Довжок / Софії Дяк / Хосе Ернандесу / Оксані Забужко / Марії Задорожній / Олександрі Зіньчук / Ларисі Зубенко / 
Ігору Ілюшинову / Iллі Дядику / Маркіяну Іващишину / Олексі Казакову / Остапу Ковальчуку / Богдані Костюк / Богдану Кривопусту / Лесі Кульчин-

ській / Тетяні Макаровій / Івану Малковичу / Мирославу Мариновичу / Богдані Матіяш / Дзвениславі Матіяш / Ірині Мацевко / Вірі Меньок / Олені 
Мовчан / Тетяні Мокротоваровій / Андрію Мокроусову / Ладі Наконечній / Дмитру Остапенку / Пйотру Поґожельському / Віталію Портнікову / 

Яніні Пруденко / Войцеху Пшибильському / Йоанні П’ясецькій / Роману Реваковичу / Юрію Рибачуку / Ользі Рожковій / Ганні Рудик / Богдану Се-
гіну / Віктору Сидоренко / Лесі Смирній / Наталці Сняданко / Віктору Собіянському / Дмитру Стусу / о. Войцеху Сурувку / Віктору Тімохіну / Сергію 
Тримбачу / Андрію Халпахчі / Ользі Хвостовій / Роберту Хмелевському / Віктору Хоменко / Оксані Форостиній / Ірині Френкель / Олені Фроляк / 

Андрію Чебикіну / Тетяні Чужі / Юрію Шаповалову / Влодзімєжу Щуреку / Ярославу Юнку / Якубу Яковичу / Марії Янковій та всім іншим добродіям.

Антологія ініційована і підготовле-
на Польським Інститутом у Києві. 

Довідкова збірка надає інформацію 
про переклади з польської мови, 
що побачили світ в Україні протя-

гом 1991–2013 років. 
У книзі представлені: художня 

література, есеїстика, публіцистика, 
репортаж, література для дітей 
і молоді, видання з гуманітарних 

та суспільних наук, популярні 
видання.

Електронний варіант Антології:

polinst.kiev.ua 

Антологія 

перекладів з польської

в Україні 1991–2013
Висловлюємо подяку:

Обкладинка
видання

Більш ніж 400 книжок

Близько 230 авторів

Понад 200 перекладачів

з польської

Більше 130 українських

видавців
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Польський Інститут у Києві — 

представництво Міністерства закордонних 
справ Республіки Польща, метою діяльності 
якого є: популяризація польського наукового 

і культурного життя, презентація в Україні 
найцікавіших і найрізноманітніших подій 
та явищ, що відбува ються у Польщі. Інститут 

надає фінансову та організаційну підтримку 
у реалізації спільних проектів (передусім 

міждисциплінарних).

Завітайте: вівторок, четвер / 12:00–19:00
вул. Б. Хмельницького, 29/2, оф. 17

01030 Київ, Україна
Телефонуйте: /+380 44/ 288 03 04

Надсилайте факси: /+380 44/ 288 02 86
Відвідуйте: www.polinst.kiev.ua
Пишіть: infoipkyiv@msz.gov.pl

Упорядник: Тетяна Артушевська
Дизайн: Світлана Кошкіна


