
ČerešniČky 
zo skladu/august/

archívne plagáty Poľského inštitútu v Bratislave
Pri príležitosti 70. výročia pripravil Poľský inštitút v Bratislave elektronickú sériovú výstavu archívnych plagátov. Každý 
mesiac teda môžete preskúmať našu ponuku z minulých rokov. V auguste prezentujeme augustové podujatia z minulosti, 
ku ktorým vznikol a dodnes sa aj zachoval plagát.



august 2010

Francúz Grégory Michenaud 
pochádza z Paríža, no býva  
v Poľsku. Odlišuje ho iný pohľad na 
každodenné reálie, situácie, nad 
ktorými sa priemerný Poliak ani 
nepozastavuje, pretože sú preňho 
niečím samozrejmým či obyča-
jným. Pozerá sa na Poliakov ako 
niekto, kto chce pochopiť, prečo 
sa chce stať jedným z nich. Výstava 
priniesla výber z jeho niekoľkých 
cyklov – fotoreportáží o Poľsku: 
Poslední mohykáni, čiže vymi-
erajúce povolania, Púť v Kalwar-
ii Zebrzydowskej, Palmová ned-

eľa v Lipnicy Murowanej, Etnické  
a národnostné menšiny v Poľsku, 
Štvrť Chorzów II., no nechýbajú ani 
nevšedné zábery jeho milovaného 
Krakova. 
Grégory v Poľsku realizuje doku-
mentárne a reportážne projekty. 
Je autorom výstav, okrem
iného Poslední mohykáni a Feilai 
Feng. Jeho fotografie boli zvere-
jnené v publikáciách ako Sony 
World Photography Awards Win-
ners Book 2009, Gazeta Wyborcza, 
Dziennik Zachodni, Biuletyn Foto-
graficzny, Mrówkojad, Les Echos 

de Pologne a na fotografických 
internetových portáloch.

Čas a miesto: 16. 7. – 12. 8. 2010
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Marta Miara



august 2014

Koncert a výstava fotografií | 
70. výročie Varšavského povstania
Pri príležitosti 70. výročia Varšav-
ského povstania pripravil Poľský 
inštitút v Bratislave, Veľvyslanec-
tvo Poľskej republiky v Bratislave, 
Múzeum Varšavského povstania  
v spolupráci s mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto koncert 
poľskej speváčky, herečky a skla-
dateľky Karoliny Cichej a jej kape-
ly. Veľvyslanectvo Poľskej repub-
liky v Bratislave zároveň pri tejto 
príležitosti sprístupnilo výstavu 
Varšavské povstanie 1944. Obra-

zové publikácie spolu s textami 
boli k dispozícii na vybraných stro-
moch na Hviezdoslavovom ná-
mestí v termíne od 24. júla do 14. 
augusta. Expozícia priblížila histo-
rické udalosti, ktoré mali obrovský 
význam v boji proti nacizmu nielen 
pre obyvateľov Varšavy, ale aj pre 
celé Poľsko. Počas Varšavského 
povstania zvádzala pri Visle ťažké 
boje o udržanie Czerniakowské-
ho predmostia aj slovenská čata, 
ktorú viedol ppor. Miroslav Iringh 
„Stanko“. Fotografie pochádza-
li zo zbierky Múzea Varšavského 

povstania (www.1944.pl).

Čas a miesto: 
1. 8. 2014 o 18:00
Bratislava, Hviezdoslavovo 
námestie

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Martin Múranica



august 2015

ROSŁAW SZAYBO – STANISŁAW 
ZAGÓRSKI | VÝSTAVA VINYLO-
VÝCH OBALOV
Na festivale predstavila svoju tvor-
bu aj dvojica poľských grafikov 
Rosław Szaybo a Stanisław Zagór-

ski, ktorí dosiahli svetový úspech 
pri projektoch gramofónových 
obalov najväčších džezových, roc-
kových, a bluesových hviezd. 24. 
8. o 19:00 sa v Poľskom inštitúte 
uskutočnilo autorské stretnutie 

Rosława Szayba a kurátora výsta-
vy Grzegorza Brzozowicza. Ná-
sledne vystúpil na koncerte Piotr 
Wyleżoł. 25. 8. o 17:00 sa uskutoč-
nila projekcia filmu o týchto výni-
močných umelcoch – R. Szaybovi 
a S. Zagórskom – s názvom Priate-
lia na 33 otáčok a stretnutie s reži-
sérom filmu a hudobným noviná-
rom Grzegorzom Brzozowiczom.

KONCERT PIOTRA WYLEŻOŁA
Piotr Wyleżoł, poľský klavirista  
a skladateľ začal svoju džezovú 
kariéru ešte ako študent v Katovi-
ciach, v kapelách pod vedením Ja-
nusza Muniaka, Jareka Smietanu, 
Mareka Balata a i. V roku 2001 vy-
dal svoje debutové CD s názvom 
Yearning, ktoré nahrával s Ada-
mom Kowalewským a Łukaszom 
Żytom. Do roku 2014 vydal celko-
vo 5 štúdiových albumov (posled-
ný s názvom Improludes v roku 
2014 vo vydavateľstve Hevhetia) 
s viacerými osobnosťami súčasnej 
svetovej džezovej scény, za ktoré 
bol nominovaný na niekoľko pre-
stížnych hudobných ocenení.

Čas a miesto: 6. – 30. 8. 2015, 
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Martin Múranica



august 2018

Na Staromestskom kultúrnom  
lete v Bratislave sa predstavila 
aj mladá poľská kapela Immor-
tal Onion zo severného poľského 
Trojmesta. Skupina vznikla v roku 
2016, pričom hráva v zložení Zie-

mowit Klimek (basgitara), Tomir 
Śpiołek (klávesy), Wojtek Warmi-
jak (bicie). V ich podaní zaznela 
skutočná hudobná fúzia – džez, 
filmová a elektronická hudba či 
dokonca progressive metal. Kon-

cert, ktorý bol súčasťou turné do 
Bulharska a Srbska, bol spojený  
s prezentáciou propagujúcou Poľ-
sko a zaujímavé poľské turistické 
atrakcie.

Čas a miesto:
5. 8. o 18:00 Bratislava, 
Hviezdoslavovo námestie

Autorský plagát Poľského 
inštitútu: 
Marta Miara

KONCERT 

Immortal 
Onion /PL/

Ziemowit Klimek (basgitara)
Tomir Śpiołek (klávesy)
Wojtek Warmijak (bicie)

5. 8.  2018 / 18:00
Staromestské kultúrne leto
Hviezdoslavovo nám.
Bratislava
(scéna pri kine Mladosť)

+ informačný stánok 
 Poľského inštitútu



júl 2019

Práce prezentované na výsta-
ve vznikli počas Dolnosliez-
skych workshopov umelecké-
ho skla EXPERIMENT v dňoch 
15. – 25. augusta 2018, kto-
ré pripravilo Stredisko kultúry  

a umenia vo Vroclave. Išlo o pokra-
čovanie tradície festivalov e-Glass, 
ktoré sa konali od roku 2008. Hlav-
nou ideou festivalu bola výme-
na skúseností v oblasti umenia  
a dizajnu skla, a k hlavným cieľom 

podujatia patrila implementácia 
inovatívnych a zároveň rekon-
štrukcia starých – často zabudnu-
tých – techník tvarovania skla za 
horúca, umelecké vzdelávanie, 
tvorivý prístup k matérii skla a jeho 
popularizácia. Kurátorom výstavy 
bol Dr. Mariusz Łabiński.

Čas a miesto: 
25. 7. – 23. 8.
8. 8. / 17:00 vernisáž
Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Autorka plagátu: 
Karolina Kędzierska

Dolnosliezskych workshopov 
umeleckého skla

www.okis.pl/festiwale/e-glass

Joanna Bujak, Klaudia Dobek, Aneta Kilińska, Dominika Łaska, 
Emilia Marcjasz, Katarzyna Pilic

Kalina Bańka, Katarzyna Harasym, ILLOLA /Patrik Illo, Aleksandra 
Stencel/, dr Mariusz Łabiński, prof. Ryszard Więckowski, Igor Wójcik, 
Magdalena Wodarczyk

UMELCI

Mariusz ŁabińskiKURÁTOR VÝSTAVY

ŠTUDENTI

Galéria Poľského inštitútu v Bratislave
Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava

/ POPLENÉROVÁ VÝSTAVA /

e-Glass Festival 

26. júla – 23. augusta 2019

SPOLUORGANIZÁTORIORGANIZÁTOR

Vernisáž: 8. augusta 2019, 17.00 hod.

Projekt bol spolufinancovaný z rozpočtu Dolnosliezskeho vojvodstva.
Finančná podpora: Cezary Przybylski, maršalek Dolnosliezskeho vojvodstva
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