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Уже третій рік поспіль в осінньому Львові
відбудеться українсько-польський
«Фестиваль Партнерства».
Цей фестиваль створено задля
розвитку українсько-польської
культурної співпраці, презентації мистецького життя польських
міст та воєводств, a також господарів — міста Львова та Львівської області. Мета фестивалю
— звернути увагу українців та
поляків на дуже великий доробок
співпраці Львова та Львівщини
з польськими партнерами, яка
є прикладом європейського добросусідства.
Фестиваль було ініційовано Генеральним Консульством Республіки Польща у Львові 2012 року.
Цього року ідея фестивалю стала
актуальною, як ніколи. Стосунки
України і Польщі за останній час
показали, що друзі пізнаються в
біді, а підтримка польського народу як під час революції, так і
під час війни стала для українців
неоціненною.

Цього разу у зв’язку із трагічним
становищем, в якому опинилась
України, організатори фестивалю
вирішили відмовитися від святкових концертів на великій сцені,
а натомість більше уваги присвятити ознайомленню із досвідом
польських реформ та нинішнього функціонування сфери культури. Події фестивалю розосередяться по всьому місті.
Польські музиканти приїдуть до
концертних залів Львова, щоб
своєю грою висловити підтримку
Україні. Зокрема виступить гурт
«Тарака», який став відомим під
час Революції Гідності, коли усі
телеканали Польщі на знак солідарності ввімкнули їхню пісню
«Подай руку Україні». Цей гурт
знаковий для фестивалю ще й
тим, що він поєднав музикантів з
Познаня та Львова. Поряд з ними
виступить львівський рок-гурт
«Патриція». Також на львів’ян
чекатимуть концерти краківсько-

го секстету «Sinfonietta Cracovia»,
гуртів «Jazz Band Ball» «Artur
Dutkiewicz Trio» з м. Кракова та
Малопольського воєводства та
виступи інших виконавців.

Вхід на всі концерти лише 30
гривень. Кошти з продажу квитків будуть направлені
на допомогу дітям військових, які
загинули в зоні АТО.

З Любліна до Львова приїде альтернативний театральний проект «VULVA. Люблін це жінка», у
виконанні акторів люблінських
театрів запрошених до проекту Мистецьким об’єднанням
«Близький схід».

Офіційне відкриття фестивалю
6 вересня 2014 року о 15.00 год.
на Пл. Ринок у Львові. У програмі зокрема концерт гімнів польських міст, а також м. Львова.

На площі Ринок, на промо-стендах
презентуватимуться: Польська
Туристична Організація, міста
Лодзь та Люблін, а також Підкарпатське, Малопольське, Люблінське та Сілезьке воєводства.
Потужний едукативний блок
складатимуть численні воркшопи, презентації, лекції, обговорення на теми міського благоустрою,
маркетингу, культурного менеджменту, ролі громадських організацій, незалежної преси, розвитку
парків, сучасних театрів, туристичних інновацій, оптимізації муніципальних структур та ін.

Друзі завжди поряд!
Організатори фестивалю: Генеральне Консульство Республіки
Польща у Львові, Львівська
міська рада, Львівська обласна державна адміністрація та
Львівська обласна рада
Генеральний партнер: Польська
туристична організація
Партнери: Авіалінії ЛОТ, ресторан «Львівська прем’єра»
Арт-партнер: МО «Дзиґа»
Генеральний медіа партнер: ТРК
«Люкс»
Медіа підтримка: ТРК Захід,
Espresso TV, Kurier Galicyjski,
TVP3 Rzesów

2 Учасники фестивалю
кестрами Польщі та Європи. За
оцінками європейських середовищ меломанів та рецензентів
вона перебуває на дуже високій
позиції.

Sinfonietta Cracovia
Луіджі Боккеріні — Струнний
квінтет
Кшиштоф Пендерецький —
ІІІ Струнний квінтет «Сторінки
із ненаписаного щоденника»
(версія на струнний квінтет)
Антонін Дворжак — Струнний
квінтет G дур, оп. 77
Сінфонєтта Краковія (1994) — це

Тарака
Кароль Кус (гітара, вокал)
Здобислав Цезари Ґурський
(фортепіано)
Роман Хранюк (бас-гітара)
Маріан Ломага (скрипка)
Пьотр Ланґнер (ударні)
Елвіс Оленський (акордеон, гітара)

оркестр, який поєднує в собі неймовірну стихійність із професіоналізмом найвищої категорії.
Творчий потенціал та молодість
оркестри, її відкритість на всі
царини та виміри музики, а також легкість, з якою вона переноситься від камерного репертуару до повної симфонії — все
це разом ставить її в один ряд з
найвидатнішими камерними ор-

«Тарака» — це гурт неперевершених музикантів з Польщі. Білорусі
та України. Автором ідей, композитором, автором та продюсером
цього проекту є Кароль Кус. У
творчості гурту кожна пісня має
свою окрему неповторну історію
як у текстовому, так і в музичному вимірі.
Історія «Тараки» розпочалася на
зламі весни і літа 2012 року. Лі-

Патриція
Остап Панчишин (вокал, музика,
слова, аранжування)
Роман Задорожний (клавішні
інструменти)
Володимир Оленський (гітара)

Орест Панчишин (бас- гітара)
Віталій Кухарський (барабани)
Мар’ян Криськув (гітара)

Про концерт
Справжня насолода для любителів інструментальної віртуозності. Ексклюзивний концерт
високого стилю та майстерності у виконанні знаменитих інструменталістів від Сінфонєтти
Краковії — Оркестру столичного королівського міста Кракова.
У програмі концерту домінує
слов’янська музика із характерною рисою ліризму, яку почуємо
в композиції Кшиштофа Пендерецького — ІІІ Струнний квінтет
«Сторінки із ненаписаного щоденника» у недавно опрацьованій версії для Струнного квінтету, а також у Струнному квінтеті

дер гурту, Кароль Кус, протягом
довгого часу був залучений до
співпраці з українськими артистами та створив з ними чимало
чудових проектів під патронатом
Міністерства культури України та
Генерального Консула Республіки
Польща у Львові. Це саме завдяки
цій співпраці Кароль Кус познайомився з львівським артистом
Мар’яном Ломагою, який виявився
неперевершеним віртуозом гри на
скрипці та чудовим аранжувальником. З польською частиною гурту — Лукашем Лагодою (бас-гітара)
та Здобиславом Цезарем Ґурським
(фортепіано) лідер грав вже протягом довгого часу, так як вони разом
створювали гурт «КОКА».
Гурт виступав на Фестивалі української пісні в Ґурові Ілавецькому.

G-дур Антоніна Дворжака. Обидві
композиції дуже вимогливі для
музикантів. Гарні, кантиленові
мелодії переплітаються із віртуозними частинами, які вимагають від артистів найвищих технічних вмінь. Цей слов’янський
музичний спектакль розпочне
Струнний квінтет Луіджі Боккеріні, який також ставить перед
музикантами планку дуже високо. Саме за свою високу майстерність ансамбль цінується шанувальниками класичної музики в
цілому світі.
П’ятниця, 5 вересня 2014 р.,
18.00 год., Львівська обласна
філармонія, вул. Чайковського, 7.

стала втіленням почуття солідарності польського народу з братами українцями. У суботу 1 лютого
2014 року о 17:15 год. більшість
польських радіо та телевізійних
станцій одночасно транслювали
цей твір в своєму ефірі. В той самий час його представили на київському Майдані, що переглянуло близько 10 мільйонів глядачів.
9 лютого 2014 р. гурт виступив
на Майдані вживу.
Субота, 6 вересня 2014 р.,
19.00 год., клуб «Picasso»,
вул. Зелена, 88

Під впливом драматичних подій в Україні Кароль Кус написав
пісню «Подай руку Україні», яка

У 2008 році колектив взяв участь
у всеукраїнському відборі найкращих молодих рок-гуртів, організованого мобільним оператором
DJUICE. Патриція (на той час Кожному Своє) увійшла до 16 найкращих рок-гуртів та здобула право
на участь у всеукраїнському турі
DJUICE Music Drive у 2009 році.
[16] Перемога у цьому конкурсі
дала змогу музикантам отримати грант на проведення власного
музичного проекту, яким стала
«Рок-симфонія». Цей проект передбачав поєднання класичної
музики та рок-музики для того,
аби заохотити молодь цікавитися та насолоджуватися якісною
українською музикою, відродити інтерес до класичної музики

та спонукати молодь до творчих
експериментів. Після напружених
репетицій разом із симфонічним
оркестром Львівської національної музичної академії ім. Миколи
Лисенка, концерт було проведено
на подвір’ї палацу Потоцьких у
Львові у липні 2011 року
Субота, 6 вересня 2014 р.,
19.00 год., клуб «Picasso»,
вул. Зелена, 88

Учасники фестивалю
культету джазу Музичної академії в Катовіцах, де у 1982 р. здобув диплом з відзнакою по класу
композиції та аранжування.

Артур Дуткевич Тріо
Артур Дуткєвич (фортепіано)
Анджей Сьвенс (контрабас)
Лукаш Жита (перкусія)
Тріо Артура Дуткєвича — це один
з найкращих джазових гуртів у
Польщі, яким керує неперевершений джазовий піаніст. Стиль
гурту — це поєднання класичного

JBBO
Міхал Биліца (труба, вокал)
Марек Міхалек (тромбон, вокал)
Яцек Мазур (тенорний саксофон,
кларнет, вокал)
Себастіан Бернатович (піаніно)
Антоні Дембський (контрабас)
Ришард Палка (перкусія)

Vulva. Люблін це жінка
Режисер: Йоанна Левицька
У ролях: Анґеліка Куявяк, Катажина Тадеуш, Іґа Заленчна, Ілона
Зґєт та Ярослав Томіца
Сценографія: НОРДИК
Проекція: Марія Пожиц, Кароль
Рембіш

джазу зі звучанням сучасного
джазового тріо. Сильна експресія переплітається з заспокоюючими, ледь не медитаційними
моментами в сольних партіях.
Артур Дуткєвич є одним з найвидатніших польських джазових піаністів. Він народився в Піньчові
(Свентокшиське воєводство), вже
протягом тривалого часу мешкає
у Варшаві. Він є випускником Фа-

Джаз Бенд Бол Оркестра вважають за один з найстарших
польських гуртів, що виконують
традиційний джаз. Він виник у
Кракові в листопаді 1962 року з
ініціативи Яна Кудика, а до його
складу увійшли студенти Краківської Вищої музичної школи.

Салон, кухня, спальня, ванна
кімната. У цих ніби реалістичних умовах ми розповімо Вам
чотири історії. Про жінок різного віку, з різних міст та середовищ. Історії про кохання та зраду,
але передовсім про мрії та відчуття туги.

Він є лауреатом зокрема таких
конкурсів: Джазових піаністів
у Каліші, Джазової імпровізації
в Катовіцах, «Джаз на Одрою»,
«Джаз Янтар», а також фіналістом Thelonious Monk International
Competition у Вашингтоні. Він
став першим польським музикантом, який мав сольний концерт на фестивалі МІДЕМ у Каннах у 1988 р.
Артур Дуткєвич концертував з
неперевершеними джазовими та
блюзовими музикантами, зокрема зі Збіґнєвом Намисловським,
Томашем Шукальським, Яном
Пташином Врублевським, Тадеушем Налепою, Уршулею Дудзяк,
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Ґражиною Ауґусьцік, Деборою
Браун, Лорою Шафран, Мішель
Хендрікс, Карлосом Джонсоном.
Він давав виступи на десятках
музичних фестивалів по цілому
світу. В липні 2011 року Артур
Дуткєвич виступив на Олімпійському стадіоні в Берліні в рамках
«World Culture Festival». Протягом останніх років він виступив в
понад 50 державах світу від США
та Європи аж до Китаю.
Неділя, 7 вересня 2014 р.,
19.00 год., клуб «Picasso»,
вул. Зелена, 88

Першим офіційним виступом гурту була участь у Конкурсі аматорських джазових гуртів південної
Польщі, який завершився успіхом
— здобуттям І місця та нагороди
Міністерства культури та мистецтв. Від початку 60-х років джаз
бенд успішно розпочав свої виступи на професійних фестивалях
джазових музикантів. Він також
давав концерти закордоном — як
в державах комуністичного блоку,
так і в Західній Європі, США та навіть на Канарських островах. Гурт
брав участь у закордонних фестивалях, зокрема таких як North
See Jazz Festival в Гаазі (Голандія),
Dixieland Meeting в Обернхаузені
(ФРН), а також багаторазово в американському Dixieland Jazz Jubilee в
Сакраменто.
Джаз Бенд Бол Оркестра співпрацював зокрема з американським
джазовим трубачем Волісом Давенпортом, з яким спільно висту-

пив на Jazz Jamboree у 1969 та в
1976 роках. Окрім того гурт взяв
участь в численних телевізійних
та радіопрограмах.

Марія, Марта, Актриса, Асенефа. Незадоволена собою поетка, яка все ще живе з матір’ю. Заклопотана дитячими
пелюшками
жінка-прагматик,
яку в житті переслідує невдача.
Акторка з малого міста, яку не
прийняли в школу, бо була занадто худа. І ця, яка не народила,
щоб не приводити на світ «другого такого».

Жінка закрита в своєму домі,
жінка в міському просторі, жінка, яка намагається вирватися
з нав’язаних їй ролей та пов’язаних із ними обмежень. 4 жінки —
експонати, 4 кімнати, 4 ролі.

Оповідач проведе Вас через чергові простори вистави. Розкриє
секрети героїнь, розповість також
про жінок, які змінили хід історії,
його побут та культуру. Глядач —
підглядач згодом стане частиною
театрального простору.

Музика Джаз Бенд Бол Оркестра
— це суміш свінгу та блюзу, базована на солідних фундаментах
новоорлеанського джазу з домішками вітчизняного та закордонного фолкльору. Окрім джазових
стандартів гурт виконує також й
авторські композиції. На даний
момент Джаз Бенд Бол Оркестра
дає концерти в багатьох містах
Польщі, а також закордоном (зокрема в Німеччині).
Неділя, 7 вересня 2014 р.,
19.00 год., клуб «Picasso»,
вул. Зелена, 88

Яку роль та значення мають
ЖІНКИ в нашому місті? Як жінки
бачать самих себе та як їх сприймають інші?
Понеділок, 8 вересня 2014 р.,
18.00 год.
Перший академічний український театр для дітей та юнацтва, вул. Гнатюка, 11

4 Воркшопи
2 вересня, вівторок
• 10:00 – 14:00
Бібліотека ім. Лесі Українки,
вул. Мулярська 2 а

Мистецька критика 1
Міхал Бєнєк

Митець, куратор, Голова правління
Фонду сучасного мистецтва Art
Transparent. Вроцлав.

3 вересня, середа
• 10:00 – 14:00
Бібліотека ім. Лесі Українки,
вул. Мулярська 2 а

Мистецька критика 2
Міхал Бєнєк

Митець, куратор, Голова правління
Фонду сучасного мистецтва Art
Transparent. Вроцлав.
• 12:00 – 15:00
Музей історії релігії,
пл.. Музейна, 1

Пам’ятки як рушій
регіонального розвитку —
шляхом дерев»яних церков
на Підкарпатті
Ярослав Речек
Директор департаменту промоції,
туризму, спорту і міжнародної
співпраці. Підкарпатське
воєводство.

4 вересня, четвер
• 10:00 – 14:00
Театр юного глядача,
вул. Гнатюка, 11

Менеджмент
сучасного театру
Роман Осаднік

Директор Teatru Studio,
Варшава.

• 10:00 – 14:00
ЛОО «Товариство охорони пам’яток
історії та культури»,
вул. Коперніка, 40 а

Управління громадським
простором сучасного міста
Войцех Вагнер
Начальник відділу естетики
управління архітектури Варшави.
• 10:00 – 14:00
«ДЗИҐА»,
вул. Вірменська, 35

Як говорити з дітьми
про сучасне мистецтво
Марта Сковронська
Музей сучасного мистецтва,
Варшава.
• 10:00 – 14:00
«ДЗИҐА»,
вул. Вірменська, 35

Як говорити з дітьми
про сучасне мистецтво
Марта Сковронська
Музей сучасного мистецтва,
Варшава.

5 вересня, п’ятниця
• 10:00 – 14:00
Львівська Центральна Міська
Бібліотека ім. Лесі Українки,
вул. Мулярська 2 а

Що таке кіно комісія і для
чого вона потрібна Львову.
На прикладі Краківської
кінокомісії
Мацєй Орліч
Наталія Вода

Представники Краківської кінокомісії

• 12:00 – 16:30
Готель «НОБІЛІС»,
вул. Фредра, 5

Регіональний маркетинг
у Польщі
Пьотр Франашек

Директор департаменту промоції,
Любельське воєводство.

Влодзімєж Щурек

Директор Центру туристичної
інформації у Києві, Польська
туристична організація.

9 вересня, вівторок

• 18:00 – 20:00
Львівська Центральна Міська
Бібліотека ім. Лесі Українки, вул.
Мулярська 2 а

Роль ГО у культурі
Пьотр Хорось

Політолог, засновник Обєднання
Homo Faber, член Гельсінської
спілки, Фонду Фемінотека, Фонду
співпраці та ін..
Головний спеціаліст у співпраці з
громадського організаціями. Міська
рада Любліна

13 вересня, субота

• 16:00 – 18:00
Компанія Pro-Mova,
вул. Дудаєва, 16

• 10:00 – 14:00
Бібліотека для дітей,
вул. Симоненка, 10

Культура громадського
простору в теорії та
практиці
Ян Камінскі

Міжнародний семінар
для бібліотекарів
Марек Юровскі

Ландшафтний дизайнер,
співробітник Інституту
ландшафтного дизайну
Люблінського католицького
університету, голова Ради культури
простору.

• 18:20 – 20:20
Компанія Pro-Mova,
вул. Дудаєва, 16

Міські рухи
і громадянське суспільство
Марцін Скшипек

Осередок «Brama Grodzka — Teatr
NN». Редактор журналу «Scriptores».
Люблін

Координатор програм підтримки
бібліотек, Інститут книжки, Краків.

Ірек Грін

Куратор напрямку Література,
Європейська столиця культури,
Вроцлав-Львів 2016.

Анджей Оцєпа

Директор Міської публічної
бібліотеки, Вроцлав

Йоланта Гжельчик

Керівник відділу промоції Міської
публічної бібліотеки, Вроцлав.
• 16:30- 18:00
Велика сесійна зала, Ратуша,
Пл. Ринок, 1

Підсумкова відкрита лекція
семінару для бібліотекарів
Зіна Ярмошук
Директор департаменту державної
підтримки Мінвістерства культури і
національної спадщини Республіки
Польща.

Гжегож Гауден

Директор Інституту книжки у
Кракові

