


28.09–01.10 / Київ / Харків
Візит директора Польського 

театру Анджея Северина

30.09–03.10 / Харків 
/ Дніпропетровськ / Одеса / Київ
Зустрічі з Павелом Ковалем / 

Презентації книги

/ стор. 6

03–05.10 / Київ
Участь режисера 

Кшиштофа Зануссі 

у V Міжнародному 

міні-фестивалі 

«Європейський експрес»

/ стор. 20

06.10 / Львів
Засідання арт-клубу ТАМ

Зустріч з учасниками II Лабора-

торії музичної критики — 

LAB та міжнародного проекту 

Neo Temporis Group у рамках 

фестивалю «Контрасти» / стор. 15

07.10 / Львів
Концерт польсько-українського 

ансамблю нової музики 

Neo Temporis Group на фестивалі 

«Контрасти» / стор. 15

10.10 / Дніпропетровськ
Виступи Яцека Сенкевича 

на фестивалі «Конструкція» 

/ стор. 16

16.10–27.11 / Львів / Київ
Презентації українського пере-

кладу книги Дороти Тераковсь кої 

«Мишка» за участі перекладачки 

Дзвінки Матіяш / стор. 9

17–19.10 / Київ
«Двадцять років з Корчаком» —

Міжнародний форум, присвя-

чений 25-річчю ухвалення 

Конвенції ООН про права дитини 

та 20-річчю Українського Това-

риства Януша Корчака / стор. 5

22.10–02.11 / Суми
Концерт за участі клавесиніста 

та органіста Марека Топоровсь-

кого у рамках Фестивалю 

барокової музики та Музики Баха 

у Сумах / стор. 10

24–26.10 / Львів
Міжнародна наукова конферен-

ція «Польська мова та полоніс-

тика у Східній Європі: минуле 

та майбутнє» 

/ стор. 7

25.10–02.11 / Київ
Польські фільми на 44 Київсько-

му міжнародному кінофестивалі 

«Молодість» / стор. 21

29.10 / Львів
Диригент Бартош Жураковський 

та вокаліст Рафал Жураковський 

на концерті за участі оркестру 

«Віртуози Львова»

/ стор. 14

03–09.11 / Тернопіль 
Польські музиканти-педагоги 

у VI Міжнародному конкурсі 

молодих трубачів імені Мирона 

Старовецького

/ стор. 11

07–15.11 / Київ / Львів
Музично-дискусійний проект 

Art Meetings

/ стор. 17

14–15.11 / Львів 
Участь Кшиштофа Чижевського 

у Міжнародній конференції 

«1914–2014: від війни імперій 

до діалогу культур»

/ стор. 7

15.11 / Львів
Концерт Маріанни Гумецької 

та Кароля Радзівоновича 

у рамках ІІІ Міжнародного 

Фестивалю «Відкриваємо 

Падеревського» 

/ стор. 12–13

16.11 / Львів
Урочиста церемонія вручення 

Відзнаки PADEREWSKI 

у рамках фестивалю 

«Відкриваємо Падеревського» 

та концерт «Від Падеревського 

до Пендерецького»

/ стор. 12–13

18.11 / Львів
Концерт Лєшека Можджера 

на закритті ІІІ Міжнародного 

Фестивалю «Відкриваємо 

Падеревського» / стор. 12–13

19.11 / Львів
Відкрита зустріч 

з Лєшеком Можджером (PL)
/ стор. 12–13

18–21.11 / Київ / Житомир / Дубно 
/ Луцьк 
Презентації антології п’єс 

Януша Ґловацького «Найвищі 

будинки, найглибші могили» 

за участі перекладача 

Олександра Ірванця

/ стор. 8

Листопад / Київ
Візит директора Європей сь-

кого Центру Солідарність 

Базиля Керського 

/ стор. 6

06–13.12 / Львів / Рівне / Тернопіль / 
Луцьк
Участь польських джазових 

колективів у XIV Міжнародному 

фестивалі “Jazz Bez”

/ стор. 18–19

12.12 / Київ
Вручення Мистецької Премії 

імені Казимира Малевича 2014

/ стор. 23

19–20.12 / Київ
Перегляд фільму 

«Шагал — Малевич» 

та зустріч із режисером 

Олександром Міттою

/ стор. 22

ПРОГРАМАПРОГРАМА
ПОДІЙПОДІЙ

Жовтень / Листопад / Грудень

2014

У програмі можливі зміни!

Актуальна інформація: 
polinst.kiev.ua

/+380 44/ 288 03 04



Дорогі друзі,

Мені надзвичайно приємно вітати Вас в Україні. Розпочинаючи свою місію на посаді 
директора Польського Інституту у Києві у цей нелегкий для України час, хочу вислови-
ти Вам слова солідарності та підтримки у боротьбі за честь і гідність народу України.

Останній квартал 2014 року буде насичений різноманітними культурно-мистецькими 
акціями, підготованими Інститутом у співпраці з українськими партнерами. Вашій 

увазі ми запропонуємо низку подій, що охоплюватимуть увесь спектр царин культури, 
починаючи від презентацій книжок і показів фільмів аж до майстер-класів відомих 

митців та вручення Мистецької Премії ім. Казимира Малевича–2014.

Щиро запрошую Вас на наші події. До зустрічі!

Ева Фігель

Директор Польського Інституту у Києві
Радник-Посланник Посольства РП в Україні

Українське товариство зробило свої перші кроки наприкінці 1993 року, 
а в 1994 було прийняте до Міжнародної Асоціації Януша Корчака. Воно 
об’єднало людей різних професій, національностей, політичних орієнтацій, 

які цінують особу та ідеї Корчака і готові були працювати задля їх поширення 
та запровадження у практику. Педагогічні та художні твори Януша Корчака 
виходили і за радянські часи російською та українською мовами досить 

великими тиражами, але порізані цензурою. Однак більшість його праць 
ніколи не видавалася ні в Україні, ні в Росії. І ми були позбавлені можливості 

долучитися до значної частини спадщини Корчака. У суспільній свідомості 
він жив головним чином як символ жертовної любові до дітей, бо не зрадив 

дітей, рятуючи своє власне життя. Мало хто знав, що його подвиг —  логічне 
завершення подвижницького життя. Впродовж багатьох років Корчак 

очолював у Варшаві єврейський Дім сиріт та польський інтернат «Наш дім», 
а в роки громадянської та Першої світової війни допомагав українським 

дітям. Він створив глибоко продуману систему виховання. Синтезував гума-
ністичну традицію європейської та польської педагогіки, багатий особистий 
досвід та пам’ять власного дитинства. Цю систему можливо застосовувати 

і у школі, і у родині, і у дитячому будинку. Корчака потребують скрізь — 
і у щасливих, і у кризових спільнотах, в однонаціональному і в багатонаціо-

нальному сере довищі. Його педагогічна система універсальна й невичерпна.

Світлана Петровська

Президент Українського товариства Януша Корчака
Заслужений вчитель України

«Двадцять років 

з Корчаком» — 
Міжнародний форум, 

присвячений 25-річчю 
ухвалення Конвенції 
ООН про права дитини 

та 20-річчю Українсько-
го Товариства Януша 

Корчака.

17–19.10 / Київ / Кловський ліцей №77 / 

вул. Шовковична, 25

Двадцять років з Корчаком

Міжнародний форум
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Обкладинка 

брошури, 
виданої 
до 20-річчя 
Українського 
 Товариства 
Януша Корчака
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Павел Коваль — політик, історик, 
дипломат, колишній заступник міністра 
закордонних справ Польщі, депутат 

Європарламенту VII скликання.
Під час зустрічей політик прочитає 
лекцію на тему «Східне Партнерство — 

здобутки й перспективи» й представить 
свою книгу «Між Майданом і Смолен-

ськом» (видавництво «Літопис», пере-
клад Андрія Козицького) — розповідь 

досвідченої в політиці та дипломатії 
людини, яка була безпосереднім свідком 

та учасником важливих подій в сучасній 
історії Польщі та Східної Європи. 

30.09 / Харків / Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна

01.10 / Дніпропетровськ / Дніпропетровський 
університет імені Альфреда Нобеля

02.10 / Одеса / Одеський Націо нальний 
Університет імені І. І. Мечникова

03.10 / Київ / Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

Приїзд пов’язаний з участю у про-
екті «Музей свободи / Музей 

Майдану». Планується участь 
Базиля Керського у круглому столі, 
присвяченому осмисленню досвіду, 
до якого приводять громадянські 

рухи, — а що після Майдану? Після 
Солідарності? — з точки зору зміни 

і переоцінки цінностей. Також від-
будуться робочі зустрічі з україн-

ськими музейниками. 

Базиль Керський — менеджер 
культури, політолог, есеїст. 

У 2011 році виграв конкурс і очолив 
Європейський Центр Солідарності 
(Ґданськ), що є музеєм та водночас 

просвітницьким центром з розвит-
ку та імплементації демократичних 

цінностей. З 1998 року — головний 
редактор двомовного польсько- 

німецького журналу «Діалог», один 
з авторів книги «Розмови з Богда-

ном Осадчуком».

30.09–03.10 / Харків / Дніпропетровськ / 

Одеса / Київ

Зустрічі

з Павелом Ковалем

Презентації книги
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Листопад / Київ 

Візит

Базиля Керського
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Український національний комітет Міжнародної ради музеїв 
(ICOM) за підтримки партнерів організує конференцію, при-

свячену 100-літтю від початку Першої світової війни. Сьогодні, 
як і сто років тому після розпаду вікових імперій, одним з важ-
ливих факторів формування національних держав залиша-

ється переосмислення історико-культурної спадщини. Проте 
переміщення кордонів та зміни ідентичностей спричинилися 

до низки суперечок і неузгодженостей щодо культурного 
надбання, як між фахівцями різних країн, так і на рівні політич-

них рішень. У 2005 році на семінарі «Переміщення кордонів 
— зміна ідентичності» (Вільнюс-Брест-Львів) була розпочата 

конструктивна дискусія музейників щодо трактування і вико-
ристання культурної спадщини «прикордонних територій». 
Дана конференція — продовження цієї розмови.

Кшиштоф Чижевський — аніматор культури, есеїст, голова 
фундації «Пограниччя».

Конференція організована Львівським націо-
нальним університетом імені Івана Франка 

з нагоди 10-літнього ювілею заснування 
кафедри польської філології та  присвячена 
проблемам польської мови, літератури 

і культури на схід від сучасних кордонів 
Польщі. Головна увага буде зосереджена 

на процесах інтеграції наукових середо-
вищ, які займаються польською філологією 

у Східній Європі. Серед учасників конферен-
ції — відомі мовознавці, літературознавці 
і культурологи з Польщі, України і Білорусі. 

Окрім провідних учених, які можуть поділи-
тися багатим досвідом наукових досліджень, 

учасниками конференції є й молоді науковці, 
які займаються проблематикою українсько- 

польського мовного і культурного погранич-
чя та специфікою навчання польської мови 

як іноземної у Східній Європі. 

14–15.11 / Львів24–26.10 / Львів / Національний 
університет ім. Івана Франка

Кшиштоф Чижевський

на Міжнародній конференції

«1914–2014: від війни імперій

до діалогу культур»

Міжнародна наукова

конференція «Польська мова

та полоністика у Східній 

Європі: минуле та майбутнє» 
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«Деякі п’єси із збірки «Най-
вищі будинки, найглибші 
могили» вже були постав-

лені на театральних сценах 
України. Дехто їх побачив. 
Але, певно, далеко не всі, хто 

шанує творчість Ґловацького. 
Або може стати її потенційним 

шанувальником. Тому варто 
взяти в руки збірку «Найвищі 

будинки, найглибші могили» 
й почати читати. Направду, 

від цього читання ви отри-
маєте чимало задоволення. 

А якщо ще «включите» уяву...»

Петро Кралюк 
«Реалії незмінні: 
українське прочитання 
п’єс Януша Ґловацького»

18.11 / Київ / Книгарня «Є» 

19.11 / Житомир / Житомир-
ська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Олега 
Ольжича / Бульвар Новий, 4 

20.11 / Дубно / Дубенський 
коледж Рівненського держав-
ного гуманітарного універ-

ситету

21.11 / Луцьк / Східноєвро-
пейський національний уні-

верситет імені Лесі Українки 

Антологія «Найвищі 

будинки, найглибші 

могили» («Темпора», 2014) 
представляє 4 п’єси 
знаного у світі драматурга 
Януша Гловацього: 

«Ялинка страху», 
«Антигона в Нью-Йорку», 

«4 Сестра», «Попелюха».

«Мишка» («Грані-Т», 2013) 
— це книга на особливу 
тему, яку часто не бажає

помічати загал, яка 
нечасто відображається 
у художньому слові…

18–21.11 / Київ / Житомир / Дубно / Луцьк

Презентації антології п’єс Януша Ґловацького 

«Найвищі будинки, найглибші могили»

за участі перекладача Олександра Ірванця
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«Дорота Тераковська розповідає непросту 
 історію про сім’ю, в якій народжується донька 
з синдромом Дауна. Авторка пропонує 

читачам повірити, що дівчинка з генетичною 
вадою, яка за своє життя так і не навчиться 
вимовляти бодай одного зрозумілого речен-

ня, — це дар від Бога. Вперше про цей дар ми 
чуємо від Анни, жінки, яка в пологовому бу-

динку переконує маму дівчинки, Єву, не зали-
шати своєї дитини. Дітей із синдромом Дауна, 

запевняє вона, можна полюбити навіть більше, 
аніж звичайних дітей, бо вони беззахисні 

і спраглі любові». 

Надія Калачова

«Книга буття Барбі і Кена»
(«Літакцент»)

16.10 / Львів / Український Католицький Університет / вул. Хуторівка, 35а / 19:00 

Грудень / Київ

Презентації українського перекладу 

книги Дороти Тераковської «Мишка»

за участі перекладачки Дзвінки Матіяш
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Щороку восени при переповне-
них залах у Сумах відбуваються 
концерти барокової музики 
у рамках Міжнародного фести-
валю музики Й. С. Баха та епохи 
бароко Bach-fest. Цього року 

до участі у Bach-fest’2014 запро-
шені провідні виконавці музики 
Баха та епохи бароко з  України, 
Польщі та Росії, які вкотре 

порадують своєю майстерністю 
сумчан та гостей міста. Частину 
коштів від реалізації квитків фес-
тивалю організатори перекажуть 
на підтримку української армії.

Марек Топоровський / клаве-
син / Варшава. Лауреат багатьох 
міжнародних конкурсів клаве-

синістів. Засновник і керівник 
провідних польських колективів 

барокової музики: ансамблю 
«Concerto Polacco» і камерного 
хору «Sine Nomine».

09.11 / Нагородження переможців 
та гала-концерт за участі видатних 
 музикантів-трубачів, професорів 

 Англії, Польші, Ізраїлю, України.

У Ч А С Н И К И :

Томаш Слюсарчик, професор (Бид-
гощ), закінчив Академію музики у Кра-
кові. Працює з багатьма оркестрами 

у Польщі та закордоном. З 2005 року 
працює з легендарним оркестром 

XVIII століття під керівництвом Франца 
Брюггена у Амстердамі. У Академії 

мистецтв у Бидгощі викладає майстер-
ність гри на трубі у стилі бароко.
 

Аркадіуш Гарус неодноразово брав 
участь у майстер-класах видатних тру-

бачів. Впродовж багатьох років прово-
дить виховну діяльність у Музичному 

училищі Битомя та Музичній школі 
у Живцу. Його учні і випускники отри-

мують численні нагороди у Польщі. 

22–23.10 / Суми 

Марек Топоровський 

на XIX Міжнародному фестивалі 

Bach-fest’2014

23.10 / Католицький храм 
міста Суми / 18:00

Л. Куперен / Сюїта C-dur Prélude — 
Allemande — Courante — 
Sarabande — Gigue — Chaconne

Твір із сопілкою

Й. С. Бах / Токата D-dur, BWV 912
Г. Позер / Соната для флейти 
і клавесину

К. Бальбатр / La D’Héricourt — 
La Bellaud — La Suzanne — 

La Lugeac
Твір із сопілкою

 

VI Міжнародний кон-

курс молодих трубачів 

ім. М. Старовецького 

проводиться з метою 
виявлення і підтримки 
молодих талановитих 

музикантів-трубачів, 
підвищення їх технічної 

та художньої майстер-
ності, популяризації 

здобутків українських 
і зарубіжних композито-

рів, набуття молодими 
музикантами досвіду 

участі в конкурсах. 

22.10 / Сумська обласна філармонія / 

вул. Петропавлівська, 63 / 18:00

І  В І Д Д І Л Е Н Н Я

В. А. Моцарт / Соната для органу 
та камерного оркестру
Й. С. Бах / Тріо-соната для органу 

G-dur, BWV 531
Г. Ф. Гендель / Концерт для органу 

та камерного оркестру G-dur, № 1
 
І І  В І Д Д І Л Е Н Н Я

Г. Ф. Гендель / Музика на воді 
(аранж. для органу та камерного 
оркестру)

С. Нойкомм / Концерт на озері, 
 перерваний грозою
Ш. Гардоні / EGATOP (Присвята
Е. Гарнеру, А. Татуму та О. Пітерсону)

А. Вівальді / Концерт “Il Gardellino” 
для флейти, органу та камерного 

оркестру 

03–09.11 / Тернопіль / Тернопільський Національний педагогічний 
університет ім. В. Гнатюка / вул. Кривоноса, 2 / Актова зала

Майстер-класи та виступи 

Томаша Слюсарчика 

та Аркадіуша Гаруса 

на конкурсі молодих трубачівМ
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За допомогою фестивалю 
організатори прагнуть показати 
винятковість творчої особисто-

сті Ігнація Яна Падеревського, 
цінність його артистичної спад-
щини, повернути його музиці 

належний ранг, висвітлити в його 
діяльності спільний культурний 

спадок Польщі та України.

У програмі представлено низку 
концертів класичної музики. 

У фестивалі візьмуть участь 
відомі музиканти — маестро 

Кшиштоф Пендерецький, 
 маестро Мирослав Скорик, 
славетний джазовий піаніст 

 Лєшек Можджер, Кароль Рад-
зівонович, зірки світової опери 

Івона Хосса, та Рафал Бартмін-
ський. 

14–19.11 / Львів / Івано-Франківськ

Польські музиканти

на фестивалі

«Відкриваємо Падеревського»

П Р О Г РА М А  К О Н Ц Е Р Т І В :

 
14.11 / Відкриття фестивалю / Львівська 
обласна філармонія / вул. Чайковського, 7 
/ 19:00

Академічний симфонічний оркестр 

Львівської філармонїї

Диригент: Ілля Ступель (UA)
Соліст: Йожеф Ермінь (UA), фортепіано
В програмі: симфонічна музика україн-

ських композиторів: Л. Ревуцький, 
Б. Лятошинський, В. Косенко

 
15.11 / Львівська обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 / 19:00

Маріанна Гумецька (UA), фортепіано, 
Кароль Радзівонович (PL), фортепіано
В програмі: фортепіанна музика поль-
ських композиторів І. Я. Падеревського, 

К. Шимановського, Ф. Шопена

16.11 / Урочиста церемонія  вручення 

Відзнаки PADEREWSKI / Львівська націо-
нальна опера / Проспект Свободи, 28 / 18:00

ІІІ Міжнародний Фестиваль «Від-

криваємо Падеревського» у Львові 

представляє спеціальну подію:  «Від 

Падеревського до Пендерецького»

Національна Хорова Капелла «Дум-

ка» / Симфонічний оркестр «INSO — 

Львів» / Хор хлопчиків

Диригенти: Кшиштоф Пендерецький 
(PL), Мирослав Скорик (UA)

Солісти: Івона Хосса (PL), сопрано; 
Ева Весін (PL), сопрано; 
Кароліна Сікора (PL), меццо-сопрано; 
Рафал Бартмінський (PL), тенор; 
Войтек Гєрлах (PL), бас
Асистент диригента: Мацєй Творек (PL)
В програмі: М. Скорик, прем’єра 
спеціально написаного твору 

до фестивалю; К. Пендерецький, 
«CREDO»

17.11 / Львівська національна музична 
академія / вул. Нижанківського, 5 / 14:00

Показ фільму «Пендерецький. 

Дорога через лабіринт» 

Режисер Анна Шмідт (DE) 
На показі буде присутній маестро 

Кшиштоф Пендерецький (PL)

Галерея «Дзига»* / вул. Вірменська, 35 / 

18:00

Вистава Театру ALTER (UA)
 
18.11 / Львівська обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 / 20:00

Закриття ІІІ Міжнародного Фести-

валю «Відкриваємо Падеревського» 
у Львові
Лєшек Можджер (PL)

Д О Д АТ К О В І  П О Д І Ї 

В  РА М К А Х  Ф Е С Т И В А Л Ю :

13.11 / Івано-Франківська обласна 
філармонія

Оскар Кольберґ і танцювальні твори 

Шопена «Польща, Європа, світ» 

Фортепіанний речиталь
Стефан Лабановський (PL), 
Павел Альбінський (PL)

В програмі: О. Кольберг, Ф. Шопен, 
С. Борткевич, В. да Мотта, Е. Лекуона

17.11 / Львівська національна  музична 
академія* / вул. Нижанківського, 5 / 

10:00–13:00

Майстер-клас 

Кароля Радзівоновіча (PL)
 

19.11 / Львівська національна музична 
академія* / вул. Нижанківського, 5 / 

11:00–12:00

Відкрита зустріч 

з Лєшеком Можджером (PL)

*Можлива зміна місця проведення

Лєшек Можджер, віртуозний піаніст, композитор і продюсер, визнаний 
 найбільшим відкриттям польського джазу останнього десятиліття. 
Популярність артиста за межами Польщі можна порівняти, мабуть, із поп- 

музикантами: мережа фан-клубів Можджера простягнулася від США і Бразилії 
до Японії. Маючи класичну музичну освіту і джазове, імпровізаційне мислен-
ня, Лєшек сформував власний виконавський почерк, який легко впізнати 

вже за першими акордами.

Кароль Радзівонович концертував як соліст з багатьма відомими симфо-
нічними оркестрами в Польщі та закордоном, в музичних центрах Європи, 

Північної та Південної Америки, а також Австралії. Співпрацював з такими 
диригентами, як Єжи Максим’юк, Вітольд Кшемєньський тощо. Артист має 

 значний фонографічний доробок. Записав для фірми Selene Records і Le Chant 
du Monde всі фортепіанні твори Іґнація Яна Падеревського. Займається 

педагогічною діяльністю: веде майстер-класи на запрошення вузів у Токіо, 
Сан-Франциско, Гавані, Сан-Хосе, Лімі, Любляні, Кракові, Вроцлаві та ін. 

Кшиштоф Пендерецький — почесний член багатьох університетів, у тому 
числі у Рочестері, Бордо, Лойвені, Вашингтоні, Белграді, Мадриді, Познані, 

Варшаві, Буенос-Айресі, Глазго, Кракові, Люцерні. Він є почесним членом 
Королівської музичної академії у Лондоні, Національної академії Святої Цецілії 

у Римі, Королівської музичної академії у Стокгольмі, Американської академії 
мистецтв і літератури. Отримав численні відзнаки в Польщі і закордоном. 

У 2005 році нагороджений Президентом Польщі орденом Білого Орла. М
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Бартош Жураковський — поль-
ський диригент молодого покоління. 
Головним зацікавленням музиканта, 

окрім симфонічної, є ораторна і оперна 
музика. Концертував із видатними 
співаками.
2007 року відновив діяльність Хору 
Опольської Філармонії і диригує ним. 

Рафал Жураковський — співак-тенор, 
піаніст, педагог, який проводить інтен-
сивну концертну та педагогічну діяль-
ність. Співпрацює зі  Шломо Мінцелем, 
Петером Фангером, Фрідеманом Боме 

тощо. Неодноразово виступав під ору-
дою свого брата Бартоша Жураковсь-
кого, виконуючи ораторно-кантатні 

партії, зокрема у рамках оперних 
концертів і вистав. 

Моніка Пасєчнік — музичний критик 
та журналіст. Спів працювала з такими 
фаховими виданнями, як Glissando, Neue 

Zeitschrift für Musik тощо. У 2012–2013 ро-
ках — редактор журналу Ruch Muzyczny. 
З 2013 року веде курс Музика XX i XXI сто-

літь в аспірантурі Інституту літератури 
Польської академії наук.

Ян Топольський — музичний критик та кі-
нокритик, співпрацює з такими виданнями, 
як Kino, Ruch Muzyczny тощо. Співорганіза-

тор і в 2004–2011 роках головний редактор 
журналу Glissandо — єдиного польського 

видання, присвяченого сучасній музиці. 

У березні 2013 року, під час першої Укра-
їнської бієнале нової музики, польський 
струнний квартет NeoQuartet (Ґданськ) 

та український Ensemble Nostri Temporis 
(Київ) створили спільний проект — 

Neo Temporis Group, який спеціалізу-
ється на виконанні виключно сучасної 

класичної музики.

Засідання 

арт-клубу ТАМ

Зустріч з учасниками 

II Лабораторії музич-

ної критики — LAB 

та міжнародного 

проекту Neo Temporis 

Group у рамках фести-
валю «Контрасти»

07.10 / Концерт 

 польсько-українського 

 ансамблю нової 

музики Neo Temporis 

Group на фестивалі 
«Контрасти» / Львівська 

обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 
/ 19:00

У  П Р О ГА М І  К О Н Ц Е Р Т У:

Мирослав Скорик / “Partita” № 6 
для струнного оркестру

Тадеуш Баірд / «4 любовні сонети» 
для голосу і оркестру 
Mечислав Карлович / «Серенада»
для струнного оркестру 

29.10 / Львів / Львівська обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 / 19:00

06.10 / Львів / Арт-кав’ярня Квартира 35 / 

вул. Вірменська, 35 / 19:00

Диригент Бартош Жураковський 

та вокаліст Рафал Жураковський 

на концерті за участі оркестру 

«Віртуози Львова»

Виступи польських музикантів 

у рамках фестивалю 

«Контрасти»
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Яцек Сенкевич після двох 
років діджеїнгу перейшов 
на живе виконання 1996 року. 

У 2000 запустив свій  власний 
лейбл Recognition. 
Яцек Сенкевич відомий своїм 

нетрадиційним підходом 
до лайв-перформансу і має 

великий попит,  граючи 
на масштабних подіях, 

таких як Unsound (New York 
and Krakow), I Love Techno, 

Awakenings, Nature One, 
Love Parade, DEMF, 

Transmediale та Mutek.

У цьогорічному Art Meetings візьмуть участь 
митці з Угорщини, Словаччини, Німеччини, Данії 
та Польщі. У Києві та Львові відбудуться кон-

церти провідних представників музичних сцен 
цих країн. Польщу представлятимуть: RSS B0YS, 

Stara Rzeka, kIRk, Wilhelm Bras. Відбір музи-
кантів проводили куратори у Львові та Києві, 
серед яких — відомі польські музиканти 

Пйотр Дамасевич і Войцех Кухарчик.

В рамках цьогорічного форуму «Share the Cul-

ture» організатори пропонують обговорити 
питання міжнародних фестивалів, розвиток 
культури закордоном та міжнародної співпраці. 

Дискусії відбудуться 8 та 9 листопада у Києві. 

У рамках фестивалю проводиться інтерактивна 

акція «Чим пахне Львів». Завдяки Інтернет- 
платформі www.citysmell.eu люди з цілого світу 

можуть у будь-який момент виразити свої спога-
ди, мрії та почуття, які пов’язані з містом.

Більше про події у рамках проекту на: 
artmeetings.eu/ukraina

Фестиваль «Конструкція» 

звертається до фізичного 
та уявного образу міста 

на прикладі Дніпропетров-
ська, відкриває новий погляд 
на його особливості та підви-

щує ступінь уваги до спільного: 
простору, відповідальності, 

майбутнього. Концерт на чет-
вертому поверсі будівлі колиш-

ньої фабрики дозволить відчути 
її характер в теперішньому 

стані. І помріяти про повноцін-
ний культурний центр на базі 

будівлі з великою історією.

Музика від Яцекa Сенкевичa 

(Experimental live + techno 
dj set), Bad Output, Subforms, 

Zelenshum, DM
Візуальний ряд: від Tenpoint

10.10 / Дніпропетровськ / Цех фабрики ім. Володарського / 21:00 07–15.11 / Київ / Львів

Виступи Яцека Сенкевича 

на Фестивалі «Конструкція»

Музично-дискусійний проект 

Art Meetings
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Jazz Bez — транскордонний 
 джазовий марафон, який поєднує 
десятки міст, сотні музикантів, 

тисячі меломанів, безліч кіломет-
рів та ще більше відтінків джазу 
у єдине свято музики і свободи. 

Родзинкою «ДжазБезу» є поєд-
нання в рамках одного фестива-

лю максимальної кількості джазо-
вих стилів (свінг, ф’южн, бі-боп, 

джаз-рок, фанк, кул, фрі-джаз…) 
та імпровізаційної музики. 

Детальніше: dzyga.com

FUTUREthno

12.12 / Львів / Львівська 
обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 

/ 19:00

13.12 / Тернопіль / 

Обласний академічний 
драматичний театр 
ім. Т. Шевченка / 

бульвар Т. Шевченка, 22 

/ 19:00

Michał Milczarek Trio

06.12 / Львів / Львівська 
обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 

/ 19:00

07.12 / Рівне / Джаз Клуб 
«ДжЕм» / вул. Короленка, 1а 
/ 19:00

Kibrick

06.12 / Луцьк / Палац 
культури / вул. Б. Хмель-
ницького, 1 / 19:00

07.12 / Львів / Львівська 
обласна філармонія / 

вул. Чайковського, 7 

/ 19:00

Michał Milczarek Trio (PL) 
грає імпровізаційну музику, 
яка межує із ф’южн і сучасним 

джазом. Діапазон музичних 
інспірацій тріо дуже широкий, 
тому в його творах можна знай-

ти елементи блюзу, психоделіки 
та електроніки. На початку 

2013 року «The Big Game» через 
портал AxunArts посів третє 

місце місце в рейтингу кращих 
польських релізів та провів 

великий тур Європою «The Big 
Game Tour 2013». Цього року 

гурт продовжує гастролювати 
та готує новий альбом.
 

Mіхал Мільчарек / гітара
Бартек Лушкевич / бас

Maтеуш Моджеєвський / 

перкусія

Kibrick (PL / USA / UA) — це про-
ект відомого американського 
саксофоніста Марка Бернштей-

на (Кібрік — це його родинне 
прізвище, предки походять 
з України та Польщі), в якому 

грають одні з кращих джазових 
музикантів України та Польщі. 

В музиці поєднуються єврейські, 
польські та українські мотиви 

разом з американським джазом. 
Концертна програма — це своє-

рідна джазова сюїта, яка скла-
дається з особистих розповідей 

Марка про історію його родини, 
про життя та музику.
 

Марек Кандзеля / гітара
Міхал Ярош / контрабас

Maрк Бернштeйн / саксофон
Iгор Гнидін / барабани

FUTUREthno (PL / UA) — це на-
сичений народними мотивами 
джаз, забарвлений електрон-

ною музикою. Головна ідея по-
лягає в тому, щоб передати дух 
народної пісні, однак не в оче-

видний спосіб, а за допомогою 
сучасної мови, енергетичного 

джазу. Композиції основані 
на українському та польському 

фольклорі.
Гурт творять молоді, проте 

досвідчені музиканти з України 
та Польщі. Музиканти  єднають 

досвід та талант, шукаючи 
мистецького консенсусу у ба-
гатогранному змаганні епох, 

культур та ментальностей.
 

Містер Крайм / діджей
Філіп Шиманяк / скрипка

Лукаш Овчинніков / контрабас
Гжегож Палка / барабани

Роман Бардун / фортепіано

06–13.12 / Львів / Рівне / Тернопіль / Луцьк

Участь польських 

джазових колективів 

у XIV Міжнародному 

фестивалі «Jazz Bez»
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Цього року у програмі фестивалю представ-
лені фільмів з України, Польщі та Туреччини. 
Почесний гість Фестивалю — 

Кшиштоф Зануссі.

Хоча ім’я Кшиштофа Зануссі пов’язували 
із напрямком т. зв. третього кіно, який пізніше 

асоціювався із напрямком «кіно морального 
неспокою», він не був одним з багатьох. Кшиш-

тофу Зануссі вдалося створити свою власну 
формулу авторського кіно. Фільми режисера 

спонукають глядача до власних висновків. 

Цього року фестиваль підсумує новий фільм 
метра польського кіно Анджея Вайди 

«Валенса. Людина з надії», що являє собою 
третю, завершальну частину знаменитої 
кінотрилогії. Зняти цей фільм було давньою 

мрією Анджея Вайди: «… було абсолютно не-
нормально, що ми, поляки, після стількох років 

не зробили фільм про цю людину. Якщо заду-
матися, то Валенса є і нашим продуктом, це ми, 

польська інтелігенція, виховали безліч простих 
робітників до рівня державних діячів. Вихова-

ли нашою літературою, нашими фільмами». 

П О Т О П

Режисер: Єжи Гофман

У головних ролях: Даніель Ольбрихський, 

Малгожата Браунек, Тадеуш Ломницький

В основу фільму покладено другу части-
ну трилогії («Вогнем і мечем», «Потоп», 
«Пан Володийовський»). Епічна панорама 

охоплює період польсько-шведської війни 
1655–1660 років. На тлі історичних подій 

режисер розповідає історію молодого 
хорунжого Анджея Кмітіца. 1975 року 

«Потоп» отримав номінацію на «Оскар» 
як «Найкращий фільм іноземною мовою».

«Молодість» — це найбільша регулярна 
кіноподія України та Східної Європи за вер-
сією FIAPF. Щоосені фестиваль представляє 
понад 250 фільмів з усього світу. Конкурсна 

програма складається зі студентських, 
перших короткометражних та повно-

метражних фільмів.

Детальніше — molodist.com

Студентський 
конкурс:

«Ведмідь» 
Режисер: Зофія Антоняк

«Єдиний вихід»
Режисер: 
Массіміліано Занін

«Справжній мед»
Режисер: Славомір Вітек

Спеціальна програма
Sunny Bunny:

«В укритті»

Режисер: 
Ян Кідава-Блонський

Фільм представить актриса
Магдалена Бочарська

04.10 / Зустріч 

із режисером / 

НЦТМ ім. Леся Курбаса 

/ 20:00 / Вхід вільний

05.10 / Показ фільму 

«Валенса. Людина 

з надії» / НЦТМ 
ім. Леся Курбаса 

/ 19:00 / Вхід вільний

Національний Палац «Україна» / 

вул. Червоноармійська, 103

Кінотеатр «Кінопанорама» / 

вул. Шота Руставелі, 19

Культурно-мистецький центр 

Кінотеатр «Київ» / 

вул. Червоноармійська, 19

Кінотеатр «Жовтень» / 

вул. Костянтинівська, 26

03–05.10 / Київ / НЦТМ ім. Леся Курбаса / вул. Володимирська, 23 В 25.10–02.11 / Київ

Участь режисера Кшиштофа Зануссі 

у V Міжнародному міні-фестивалі 

«Європейський експрес»

Польські фільми

на 44 Київському міжнародному 

кінофестивалі «Молодість»
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Всесвітню популярність Олександру Мітті  принесла 
постановка кінострічки «Дзвонять, відчиніть двері» 
в 1966 році. Олександр Мітта також писав сценарії 
і знявся у фільмах «Мені двадцять років» і «Лип-
невий дощ». З режисером працювали такі  актори, 
як Володимир Висоцький, Олексій Петренко, 
 Ірина Мазуркевич, Леонід Філатов.  Кінолюбителі 
відзначили потужну за напруженням емоцій 

 картину «Екіпаж», яка стала улюбленим фільмом 
мільйонів глядачів.

Ш А ГА Л — М А Л Е В И Ч

2013 / 119 хв.

Режисер та автор сценарію: Олександр Мітта

Продюсер: Валерій Тодоровський

У головних ролях: Леонід Бічевин, Анатолій Бєлий, 

Кристина Шнайдерман, Олексій Овсянников

Історія кохання Белли Шагал, дружини великого 
художника Марка Шагала, розгортається на тлі іс-
торичної дуелі її чоловіка із своїм геніальним сучас-
ником-антиподом Казимиром Малевичем та іншої, 
ще відчайдушнішої боротьби із другом дитинства, 

а нині червоним комісаром Наумом за серце Белли.

19–20.12 / Київ / Будинок Кіно / вул. Саксаганського, 6 12.12 / Київ / Національний художній музей України

Перегляд фільму «Шагал — Малевич» 

та зустріч із режисером Олександром Міттою

у рамках Мистецької Премії 

імені Казимира Малевича 2014

Цього року вчетверте буде вручено 
Мистецьку премію імені Казимира 
Малевича, засновану 2008 року з іні-

ціативи Польського Інституту. Премія 

вручається раз на два роки митцеві 

віком до 40 років, який народився 

в Україні, незалежно від теперіш-
нього місця проживання, за внесок 

у розвиток сучасного мистецтва, 

зокрема за якість, майстерність, 

досягнення та значущість створе-

них робіт. 

Лауреати Премії: Алевтина Кахідзе 
(2008), Стас Волязловський (2010), 

Жанна Кадирова (2012).
Із номінованих кандидатур журі обе-
ре трьох фіналістів, імена яких будуть 

оголошені 1 грудня 2014 року. Вибір 
лауреата журі здійснить простою 

більшістю голосів шляхом таємного 
голосування, що буде проходити на-

передодні церемонії вручення Премії. 
Урочисте нагородження відбудеть-

ся 12 грудня 2014 року в Києві.

Вручення Мистецької Премії 

імені Казимира Малевича 

2014
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Наталія Жеваго, засновниця 
та директор освітньої організації 
«Культурний Проект» (Україна)
Марія Задорожна, директор 

Національного художнього музею 
України (Україна)

Жанна Кадирова, лауреат Премії 
Малевича–2012 (Україна)

Олександр Ройтбурд, митець 
(Україна)

Іка Сенкевич-Новацька, куратор 
ЦСМ «Замок Уяздовський» (Польща)

Тетяна Тумасян, директор Хар-
ківської муніципальної галереї 
(Україна)

Ева Фігель, директор Польського 
Інституту у Києві (Польща) — голо-

ва журі
Моніка Шевчик, директор галереї 

«Арсенал» у Бялостоку (Польща)

Детальніше: polinst.kiev.ua
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Польський Інститут у Києві — 

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

го 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


