
ČerešniČky 
zo skladu/september/

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 septembri prezentujeme septembrové podujatia z minu-
losti, ku ktorým vznikol a dodnes sa aj zachoval plagát.



september 2010

Koncom augusta 2010 sme 
si pripomenuli 30. výročie 
podpísania tzv. Augustových 
dohôd medzi štrajkujúci-
mi a predstaviteľmi vtedaj-

šej moci. Pri tej príležitosti sa 
uskutočnil predĺžený filmový 
víkend so Solidaritou a vý-
stava Dekáda Solidarity. Ví-
kend so Solidaritou sa konal 

v A4-nultom priestore, kde 
sa premietali filmy Andrze-
ja Wajdu Človek z mramo-
ru, Človek zo železa a film 
Rafała Wieczyńského Po-
piełuszko. sloboda je v nás. 
Výstava dekáda solidarity 
priblížila slovom aj obrazom 
kľúčové udalosti z dejín Soli-
darity a ukázala, akou inšpi-
ráciou a nádejou bolo hnutie 
nielen pre Poliakov, ale aj pre 
ostatné krajiny východného 
bloku. Komunistické vlády  
v Maďarsku, NDR, Českoslo-
vensku a Rumunsku padali 
jedna za druhou a antikomu-
nistické hnutie pokračovalo aj 
v novom storočí na Ukrajine  
a v Bielorusku.

Čas a miesto: 16. – 19. 9. 2010
Bratislava, A4, Nám. SNP 12

Autorský plagát Poľského in-
štitútu: Marta Miara 



september 2012

 tel. +421/907 07 87 01, e-mail asil@asil.sk, www.asil.sk

Poľský inštitút
          Nám. SNP 27
    Bratislava

www.piokalinski.pl
Na otvorení výstavy zahrá
hudobná skupina Longital, 
pre ktorú Pio Kaliński 
ilustroval niekoľko
albumov.

My Books ~
  ~ My Works

Pi K liń ki

6. 9. 2012 
  o 18:00 hod.

asil galleryyy
si Vás dovoľuje pozvať na vernisážsi Vás dovoľuje pozvať na vernisáž 

pozvankaASIL_15x15cm-Pio-2012.indd   1 8/27/12   3:11 PMPio kaliŃski – grafik, ilu-
strátor, vydavateľ
V roku 2001 ukončil štúdium 
na Akadémii výtvarných ume-
ní v Krakove. Diplom získal  
v ateliéri pod vedením prof. 
R. Banaszewského (2001) 
a jeho prácou bol umelec-
ký podklad pre knihu „R ako 
Roman“, ktorej autorom je 
J. Franczak. Táto práca obsa-
hovala unikátnu typografiu, 
kompozíciu, ilustrácie a ná-
vrh obálky knižky. V priebe-
hu svojej dlhoročnej tvorby 

vytvoril početné série grafík, 
ktoré sú zozbierané v autor-
ských albumoch „PrinciPIO“, 
„Chmurki i humorki“, „Sa-
motność“, „Obiekty latające 
PIO“, „Paryż/Paris“.

Jeho dielo si získalo uzna-
nie najmä vo Francúzsku, 
čoho dôkazom je monografia 
„Voyage en Auvergne“ (2012). 
Okrem toho jeho práce zdo-
bia obaly albumov nezávis-
lej slovenskej kapely lon-
GiTal. Autorove práce boli 

vystavené v rámci mnohých 
výstav v Poľsku a Európe 
(Francúzsko, Slovensko, Ta-
liansko, Česko).

Čas a miesto:
6. – 28. 9. 2012
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autor plagátu: Pio Kaliński 



september 2016

minifestival európskych filmov

28. 09.
20:00

Všetko, čo milujem 
Poľsko 
rež. Jacek Borcuch

27. 09.
20:00

Neriadené strely 
Taliansko 
rež. Ferzan Ozpetek

27. 09.
18:00

Kôň na balkóne 
Rakúsko 
rež. Hüseyin Tabak

26. 09.
19:00

Viktoria 
Nemecko 
rež. Sebastian Schipper

26. 09.
14:00

Cesta písmen 
Bulharsko 
rež. Ralica Dimitrova  

EURO
FILM

Kino Mladosť 
Hviezdoslavovo nám. 17
Bratislava

Spoločenstvo európskych 
kultúrnych inštitútov EUNIC 
CLUSTER BRATISLAVA pri-
pravilo minifestival európ-
skych filmov EURO FILM, 

ktorý sa uskutočnil z iniciatívy 
Bulharského kultúrneho inšti-
tútu, Goetheho inštitútu, Poľ-
ského inštitútu, Rakúskeho 
kultúrneho fóra a Talianskeho 

kultúrneho inštitútu.

Čas a miesto:
26. – 28. 9. 2016
Bratislava, kino Mladosť, 
Hviezdoslavovo nám.

Autorský plagát Poľské-
ho inštitútu: Anna Jabło-
nowska-Holy 



september 2017

Poľským zástupcom na Bie-
nále ilustrácie Bratislava 
2017 bola ilustrátorka a au-
torka knižiek pre deti emilia 
dziubak. Poľská umelkyňa 

ilustruje rozprávky a romány 
poľských spisovateľov (Grze-
gorz Kasdepke, Joanna Ma-
ria Chmielewska, Liliana Bar-
dijewska). Kniha „Gratka dla 

małego niejadka“, ktorú ilu-
strovala, sa dostala do zozna-
mu 100 najkrajších svetových 
kníh v 4. ročníku súťaže CJ 
Picture Book Awards v Južnej 
Kórei.

V Bratislave mali návštevníci 
výstavy možnosť vidieť výber 
z jej tvorby. Súčasťou progra-
mu BIB 2017 bolo aj autorské 
stretnutie. 
Čas a miesto:
14. 8. – 11. 9. 2017
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autorský plagát Poľského in-
štitútu: Marta Miara 



september 2018

V polovici septembra 2018 sa 
uskutočnila vernisáž výstavy 
Poľské legendy na Trienále 
plagátu Trnava, ktorej súčas-
ťou bolo aj zavŕšenie cyklu 

autorských večerov Polslo-
vo, v rámci ktorého privítal 
autor dušan Junek českého 
grafika, dizajnéra a vysoko-
školského pedagóga doc. Ing. 

arch. Jana rajlicha z Brna.

Český umelec je úzko pre-
pojený na slovenské i poľ-
ské kultúrne prostredie ako 
úspešný autor kultúrnych 
projektov, organizátor výstav 
a podujatí, člen porôt a pred-
nášateľ na sympóziách. Je to 
dlhoročný prezident medzi-
národného Sdružení Bienále 
Brno, 18 rokov viedol odbor 
priemyselného dizajnu na Vy-
sokém učení technickém  
v Brne.

Čas a miesto:
6. – 26. 9. 2018
Bratislava, Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autor plagátu: Dušan Junek 



september 2019

Ľudovít Hološka 
Mieczysław Ziomek

Priateľstvo 
v Arkádii

Vernisáž | Opening 3. september 17:00
4.– 30. september 2019

Poľský inštitút | Nám. SNP 27 | Bratislava
www.polinst.sk
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PI priatelstvo v arkadii Plagat 700 x 1000 01 2x print.pdf   2   22.8.2019   12:34:41

Maliarska výstava Priateľ-
stvo v arkádii, ktorú kurátor-
sky pripravila ivana Monco-
ľová, predstavila diela dvoch 
významných súčasných ma-

liarov zo Slovenska a Poľska 
– prof. Ľudovíta Hološku 
(1943) a prof. Mieczysława 
ziomka (1941). Expozícia od-
kryla samostatné, dlhoročné 

autorské osobnosti, ktoré for-
movala stredoeurópska skú-
senosť, podobná historická 
skúsenosť, ale aj obdobná ná-
zorovosť na médium maľby, 
ktorému sa venujú. 

Čas a miesto
4. – 30. 9. 2019
Bratislava
Poľský inštitút, 
Nám. SNP 27

Autor plagátu: 
Jakub Hauskrecht


