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La sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai, în cadrul unui proiect comun al Ambasadei Republicii
Polone la Chișinău și Asociației Artistice „Porta Musicae”, cofinanțat de Ministerul Culturii și
Patrimoniului Național al Poloniei, sub patronajul onorific al dlui Bartłomiej Zdaniuk, Ambasadorului
Republicii Polone în Republica Moldova, la Chișinău și Râbnița au avut loc cinci concerte la care
au evoluat artiști polonezi cu renume: violoncelistul Jan Kalinowski și pianistul Marek Szlezer, care
formează ansamblul „Cracow Duo”, precum și dirijorul Paweł Kotla și pianistul Marian Sobula.
Na przełomie kwietnia i maja, w ramach wspólnego projektu Ambasady RP w Kiszyniowie
i Stowarzyszenia Artystycznego „Porta Musicae”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP, pod honorowym patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej
Polskiej w Republice Mołdawii Pana Bartłomieja Zdaniuka, z pięcioma koncertami w Kiszyniowie
i w naddniestrzańskiej Rybnicy wystąpili polscy artyści światowej sławy: tworzący zespół Cracow
Duo wiolonczelista Jan Kalinowski i pianista Marek Szlezer oraz dyrygent Paweł Kotla i pianista
Marian Sobula.
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MARIAN SOBULA – pianista, występował na 5 kontynentach
w 38 krajach. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz
Accademia di Santa Cecilia w Rzymie. Artysta współpracuje
z wybitnymi dyrygentami oraz solistami. Jest dyrektorem
artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego
Królewskiego Miasta Krakowa oraz International Piano Concert
Series, a także kierownikiem międzynarodowego projektu Dni
Muzyki Polskiej.
MARIAN SOBULA – pianist, a evoluat pe 5 continente în 38 de
ţări. A absolvit Academia de Muzică din Cracovia şi Accademia di
Santa Cecilia din Roma. Artistul colaborează cu dirijori şi solişti
remarcabili printre altele: t. Borowicz, T. Bugaj, W. Czepiel,
M. Dworzynski, M. Nesterowicz, M. Pijarowski, J. Medina,
A. d'Agostini, M. Caldi, P. Guelke, G. Ajmon-Marsan, D. Paredes,
A. Posada, R. Tibirigâ. Este directorul artistic al Festivalului
Internaţional de Pian al Oraşului Regal Cracovia şi al International
Piano Concert Series, precum şi directorul proiectului internaţional
Zilele Muzicii Poloneze.

JAN KALINOWSKI – wiolonczelista, absolwent Akademii Muzycznej
w Krakowie, École Normale de Musique de Paris „Alfred Cortot”
i Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
w Stuttgarcie. Wraz z Markiem Szlezerem od 2001 r. współtworzy
zespół „Cracow Duo”, koncertując w Polsce i na świecie.
Jako solista występował m.in. pod batutą R. Abdullayeva,
Ł. Borowicza, J. Dybała, M. Dworzyńskiego, J. Kaspszyka,
A. Klocka, P. Kotli, P. Przytockiego, D. Rajskina i M. Tworka.
JAN KALINOWSKI – violonist, absolvent al Academiei de Muzică
din Cracovia, al Ecole Normale de Musique din Paris şi Staatliche
Hochschule fur Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart. Din
2001 conduce împreună cu Marek Szlezer ansamblul „Cracow
Duo", concertând în Polonia şi în întreaga lume. Ca solist
a evoluat, printre altele, sub bagheta lui R. Abdullayev,
L. Borowicz, J. Dybał, M. Dworzyński, J. Kaspszyk, A. Klocek,
P. Kotła, P. Przytocki, D. Raiskin și M. Tworek.

MAREK SZLEZER – pianista, absolwent École Normale de Musique
de Paris „Alfred Cortot” we Francji oraz Akademii Muzycznej
w Krakowie. Wraz z Janem Kalinowskim od 2001 r. współtworzy
zespół „Cracow Duo”, koncertując w Polsce i na świecie. Jest
aktywnie zaangażowany w promocję muzyki polskiej w kraju
i za granicą, dokonując licznych odkryć i prawykonań utworów
kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Koncertuje jako solista,
kameralista oraz solista z orkiestrami na całym świecie.

PAWEŁ KOTLA – dyrygent, absolwent Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Uniwersytetu
w Oksfordzie. Dyrygent London Symphony Orchestra. Dyrektor
Artystyczny I, CULTURE Orchestra. Dyrygował w Europie i na
świecie m. in. z Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo,
Drottningholm Barockensemble, City of Birmingham Symphony
Orchestra, Birmingham Contemporary Music Group i Mozart
Players oraz wystąpił ze słynną Filharmonią im. D. Szostakowicza
w St. Petersburgu.

MAREK SZLEZER – pianist, absolvent al Ecole Normale de Musique
de Paris „A.Cortot" din Franţa şi al Academiei de Muzică din
Cracovia. Din anul 2001 conduce împreună cu Jan Kalinowski
ansamblul „Cracow Duo", concertând în Polonia şi în întreaga
lume. Este implicat activ în promovarea muzicii poloneze în
ţară şi în străinătate, făcând numeroase descoperiri şi premiere
ale operelor compozitorilor polonezi din secolele XIX şi XX.
Evoluează ca solist, interpret de muziciă de cameră şi solist cu
orchestre din întreaga lume.

PAWEŁ KOTŁA – dirijor, absolvent al Universităţii de Muzică
„Fryderyk Chopin" din Varşovia şi al Universităţii din Oxford.
Dirijor al Orchestrei Simfonice din Londra. Directorul artistic al I,
CULTURE Orchestra. El a dirijat în Europa şi în lume, printre
altele Orquestra Sinfonica Municipal de Săo Paulo, Drottningholm
Barockensemble, City of Birmingham Symphony Orchestra,
Birmingham Contemporary Music Group i Mozart Players
şi a concertat vu faimoasa filarmonică „D. Șostakovici" în
St. Petersburg.
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Pierwszy z zaplanowanych
koncertów odbył się 29 kwietnia
w Rybnicy (Naddniestrze), w rzymskokatolickim kościele pw. św. Józefa (ul. Pugaczowa 22A), przed
publicznością złożoną przede
wszystkim z miejscowych paraW programie koncertu
znalazły się następujące
utwory:
Bach / Gounod – Ave Maria
J.S. Bach – Sonata D-dur
BWV 1028
A. Tansman – Quatre pièces
faciles
F. Chopin – Preludium e-moll
op. 28 nr.4
F. Chopin – Preludium h-moll
op. 28 nr 6
F. Chopin – Etiuda c-moll
op. 10 nr 12
W. Lutosławski – Wariacja
Sacherowska
K. Penderecki – Per Slava
L. Różycki – Dwie melodie
op. 5
F. Nowowiejski – Fantazja
na tematy z opery „Legenda
Bałtyku”
F. Chopin – Introdukcja
i Polonez op. 3

fian ze Stowarzyszenia Polaków
„Polonia” (którzy pod kierunkiem
proboszcza Tadeusza Magierowskiego SCJ wznosili w latach
dziewięćdziesiątych tę świątynię,
nadając jej charakter prawdziwego tętniącego życiem polskiego

centrum kulturalnego), mieszkańców i władz miasta Rybnica,
a także miłośników muzyki polskiej
z Raszkowa, Słobody-Raszków
i Tyraspola z Towarzystwa Kultury
Polskiej „Jasna Góra” i przedstawicieli miejscowej administracji.

Miasto RYBNICA zostało założone
w 1628 roku. Szybko stało się ważnym
miejscem na pograniczu polsko-tureckim, po polskiej (lewej) stronie
Dniestru, stanowiąc ważny przyczółek obronno-handlowy na
południowo-wschodnich kresach
Korony Królestwa Polskiego, w
województwie bracławskim w
prowincji małopolskiej. W wyniku II
rozbioru zostało w 1793 r. utracone
na rzecz Rosji i weszło w skład guberni podolskiej. Mimo zmiany przynależności państwowej, Rybnicy nigdy nie opuścili
Polacy, a świadectwem ich wyznaniowej i narodowej tożsamości stał
się pierwszy kościół pw. św. Józefa ufundowany przez Jana Nepomucena Kożuchowskiego na początku XIX wieku, później całkowicie
zniszczony. Wybudowany – w innym miejscu, na terenie dawnego
zrujnowanego doszczętnie w latach sowieckiej dominacji polskiego
cmentarza – nowy kościół św. Józefa jest świadectwem trwania polskiego ducha na tych ziemiach i przywiązania rybnickich Polaków do
kultury, wyznania i tradycji przodków.
Muzycy z Cracow Duo na zaproszenie Księdza Tadeusza Magierowskiego występowali w kościele św. Józefa już po raz drugi, po bardzo udanych koncertach w roku 2015.
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Tego samego dnia z recitalem
fortepianowym w Mołdawskiej Filharmonii Narodowej im. Serghei
Lunchevici w Kiszyniowie (ul. Mitropolit Varlaam 78) wystąpił krakowski pianista Marian Sobula,
w którego brawurowym wykonaniu
zachwycona publiczność mogła
usłyszeć utwory Chopina i nigdy
nie grane tu wcześniej kompozycje Paderewskiego (1860-1941),
muzyka i męża stanu, jednego
z Ojców Niepodległości, urodzonego w Kuryłówce na Podolu, a więc
niespełna 300 km od Kiszyniowa:
Fryderyk Chopin – Scherzo
h-moll op. 20
Fryderyk Chopin – Andante
spianato i Wielki Polonez Esdur op. 22
Fryderyk Chopin – Scherzo
b-moll minor op. 31
Fryderyk Chopin – Polonez
As-dur op. 53
Ignacy Jan Paderewski –
Nokturn B-dur op. 16 nr 4
Ignacy Jan Paderewski –
Legenda As-dur op. 16 nr 1
Ignacy Jan Paderewski –
Krakowiak fantastyczny H-dur
op. 14 nr 6.

Artyści z Cracow Duo z koncertem muzyki polskiej wystąpili również (2 maja) w Rezydencji Ambasadora RP – przed ambasadorami
akredytowanymi w Republice Mołdawii. W programie koncertu znalazły się następujące utwory:
F. Chopin – Introdukcja
i Polonez op. 3
FZ. Nowowiejski – Fantazja
na tematy z opery „Legenda
Bałtyku”
M. Chyrzyński – Farewell
(2013)
F. Chopin – Sonata g-moll
op. 65,
a 3 maja, po cyklu lekcji mistrzowskich dla studentów Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych
w specjalnościach wiolonczela
i fortepian, a także – jako uzupełnienie wykładów o muzyce polskiej skomponowanej po 1981 –
wykonali w Akademii Muzyki, Teatru i Sztuk Plastycznych w Kiszyniowie (w Sali Wielkiej przy
ul. Alexei Mateevici 87) koncert
z utworami Witolda Lutosławskiego, Marty Ptaszyńskiej, Marcela
Chyrzyńskiego oraz Wojciecha
Widłaka.

2/2018

Ukoronowaniem pobytu artystów z Cracow Duo w Republice
Mołdawii był wielki koncert muzyki
polskiej 4 maja w Filharmonii Narodowej, przygotowany w ramach
uroczystych obchodów rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w roku stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ten niezwykły koncert, podczas którego
kiszyniowska publiczność miała
możliwość wysłuchania trzech
mołdawskich prawykonań – koncertu wiolonczelowego Mieczysława Weinberga (1919-1996),
urodzonego w Warszawie, a zmarłego w Moskwie polskiego kompozytora o żydowskich korzeniach,
który podczas wojny znalazł się
na terenie ZSRR, oskarżanego
o formalizm w sztuce, w świecie
znanego m. in. jako kompozytor
muzyki do filmu „Lecą żurawie”,
II koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara, (ur. w 1932 r. we Lwowie, a zmarłego w 2013 r. w Bytomiu), jednego z ostatnich przed
śmiercią ukończonych przez niego
utworów, a także poematu symfonicznego „Step” Zygmunta Noskowskiego, warszawianina (ur.
w 1846 r. w Warszawie i zmarłego w 1909 r. tamże), powstańca
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styczniowego, patrioty, kompozytora i pedagoga. Partytura utworu nawiązuje do trylogii Henryka
Sienkiewicza, a szczególnie do
tych fragmentów „Ogniem i mieczem”, gdy akcja powieści z tętentem husarskich koni przenosi się
na bezkresne stepy Dzikich Pól.
Program koncertu:
Mieczysław Weinberg –
Koncert wiolonczelowy op. 43
Wojciech Kilar – II Koncert
fortepianowy
Zygmunt Noskowski –
„Step” Poemat Symfoniczny
op. 66

Janowi Kalinowskiemu i Markowi Szlezerowi towarzyszyła
znakomita Orchestra simfonica
a Filarmonicii Nationale „Serghei
Lunchevici” pod mistrzowską batutą dyrygenta Pawła Kotli.
Koncerty polskich artystów,
Cracow Duo, Pawla Kotli i Mariana Sobuli spotkały się z wielkim
aplauzem zachwyconych słuchaczy, na pewno na długo zostaną –
i w Kiszyniowie, i w naddniestrzańskiej Rybnicy – zapamiętane,
z podziwem i wdzięcznością za
wywołane wzruszenia i przywołane piękno. A ponieważ trzej z czterech muzyków, których mieliśmy
możliwość słuchać w Republice
Mołdawii, związanych jest z Kra-

29 aprilie, 18:00
FILARMONICA NAŢIONALĂ
„SERGHEI LUNCHEVICI", Chişinău
Fryderyk Chopin – Scherzo h-moll op. 20
Fryderyk Chopin – Andante spianato şi Marele
Polonez Es-dur op. 22
Fryderyk Chopin – Scherzo b-moll minor op. 31
Fryderyk Chopin – Polonez As-dur op. 53
Ignacy Jan Paderewski – Nocturn B-dur op. 16 nr 4
Ignacy Jan Paderewski – Legenda As-dur op. 16 nr 1
Ignacy Jan Paderewski – Cracoviacul fantastic H-dur
op. 14 nr 6
MARIAN SOBULA – pian
29 aprilie, 15:30
PAROHIA SF. JÓZEF DIN RÎBNIŢA
(TRANSNISTRIA)
Bach / Gounod – Ave Maria
J. S. Bach – Sonata D-dur BWV 1028
A. Tansman – Quatre pièces faciles
F. Chopin – Preludium e-moll op. 28 nr 4
F. Chopin – Preludium h-moll op. 28 nr 6
F. Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12
W. Lutoslawski – Variaţia Sacher
K. Penderecki – Per Slava
L. Różycki – Două melodii op. 5
F. Nowowiejski – Fantezie pe teme din opera
„Legenda Balticului”
F. Chopin – Introducere şi Polonez op. 3
JAN KALINOWSKI – violoncel
MAREK SZLEZER – pian

kowem, może godzi się na koniec
przywołać słowa innego krakowianina, Ludwika Jerzego Kerna,
z jego piosenki sprzed lat: „Czym
jest muzyka? – nie wiem. Może po
prostu niebem. Z nutami zamiast
gwiazd. Może mostem zaklętym.
Po którym instrumenty przeprowadzają nas…”
Jeśli tak, to takie niebo z nutami
zamiast gwiazd mieliśmy na przełomie kwietnia i maja w Kiszyniowie…
Na podstawie programu przygotowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” opracowała:

Anna Stankiewicz,
14 maja 2018

2 mai, 11:00
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE,
Chişinău
Maşter class la specialităţile violoncel şi pian
JAN KALINOWSKI – violoncel, MAREK SZLEZER – pian
3 mai, 14:00
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE,
Chişinău
Prelegere:
Muzica poloneză pentru violoncel şi pian după anul 1980
Concert:
Witold LutosJawski – Grave, Metamorfozele (1981)
Marta Ptaszyńska – Florile lunii (1986)
Marcel Chyrzyński – Farewell (2013)
Wojciech Widłak – Toată mânia mea... (2013)
JAN KALINOWSKI – violoncel, MAREK SZLEZER – pian
16:00
Master class la specialităţile violoncel şi pian
JAN KALINOWSKI – violoncel, MAREK SZLEZER – pian
4 mai, 18:00
FILARMONICA NAŢIONALĂ „SERGHEI LUNCHEVICI",
Chişinău
Mieczysław Weinberg – Concert pentru violoncel op. 43
Adagio / Moderato – Lento / Allegro – Cadenza / Allegro
Wojciech Kilar – Concertul II pentru pian
Largo funebre / Allegro tempestoso / Larghetto riflessivo / Allegro
vivace
Zygmunt Noskowski – „Step" Poem simfonic op. 66
JAN KALINOWSKI – violoncel, MAREK SZLEZER – pian
PAWEŁ KOTLA – dirijor
Orchestra simfonică a Filarmonicii Naţională
„Serghei Lunchevici"
tłum. na j. rumuński Elena Baltag
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FESTIWAL „POLSKA WIOSNA W MOŁDAWII”
– poznawanie się i dzielenie się doświadczeniami
– piosenki i tańce ludowe oraz współczesne
do białego rana

w obiektywie

– nowe znajomości i przyjaźnie

– poczucie wspólnoty, jedności Polaków

– konkursy dla dzieci i dorosłych

SPOTKANIE INTEGRACYJNE POLONII MOŁDAWSKIEJ:
jak co roku w drugim dniu festiwalu spotykamy się w Vadul lui Vodă!
Fot. Swietłana Laptiacru
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Galeria Figurelor de Oțel, un proiect unic, găzduiește câteva zeci de opere de artă fabricate din
deșeuri de oțel. Lucrările sunt rezultatul mai multor ani de muncă a circa cincizeci de sculptori din
întreaga lume. Corespondentul nostru, MARINA KLIPA, a trăit emoții de neuitat la expoziția temporară
a figurilor de oțel, care a avut loc în Sala de Marmură a Palatului Culturii și Științei din Varșovia.
Unikalny na światową skalę projekt – Galeria Figur Stalowych – to galeria kilkudziesięciu dzieł
sztuki, które powstały ze stalowego złomu. Efekt kilkuletniej pracy blisko pięćdziesięciu artystówrzeźbiarzy z całego globu. Nasza korespondent MARINA KLIPA doświadczyła wielkich emocji na
wystawie czasowej stalowych figur w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Galeria Figur Stalowych
Galeria Figur Stalowych (Gallery of Steel Figures) to jedyne
na świecie miejsce, gdzie można spotkać rzeźby wykonane
metodą recyklingu złomu stalowego. Ten recykling to nic innego jak tchnienie nowego ducha
w stare przedmioty.
Figury stalowe inspirowane są
postaciami z bajek, filmów science fiction, politykami, gwiazdami
ze świata muzyki, najbardziej znanymi celebrytami, a także zwierzętami i światowymi hitami motoryzacji.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Mariusz Olejnik, który,
prowadząc przez lata skup złomu
w Pruszkowie, zobaczył w swoim
surowcu coś co sprawiło, że kilka

lat temu rozpoczął ogromną pracę
– organizacyjną, technologiczną,
kreatywną. Przez pięć lat szukał
na całym świecie rzemieślników,
którzy potrafiliby zrealizować jego
pomysł i wizje.
W skład zespołu Galerii Figur
Stalowych wchodzi 50 rzemieślników. Tworzą oni w wielu miejscach
na całym świecie, nierzadko oddalonych o tysiące kilometrów od
Pruszkowa, gdzie narodził się pomysł.
Rzeźby zostały wykonane
z elementów pochodzących tylko
z recyklingu, a więc części, które
w 100 % mogą być ponownie
przetworzone. Wykorzystano tysiące fragmentów zawieszeń samochodów, silników, przekładni

wszelkiego rodzaju, skrzyń biegów itp. Ze względu na to, że
każda rzeźba powstaje wyłącznie
ręcznie, proces twórzy jest bardzo
czasochłonny. Budowa niektórych
obiektów zajmuje czteroosobowemu zespołowi nawet 7000 godzin!
Powstanie Galerii Figur Stalowych pochłonęło już 20 mln zł,
a poświęcony na jej zbudowanie
czas, to czas nie tylko Mariusza
Olejnika, ale również jego zespołu, który dobierał w bardzo staranny sposób, tak aby efekt końcowy
projektów zaskoczył wszystkich.
Mariusz Olejnik zapewnia, że co
kwartał będzie miała miejsce premiera pięciu nowych rzeźb, na
które będą zwrócone oczy całego
świata.

Fot. Marina Klipa

– Powiedzieć o wystawie, że jest ekscytująca, to jak
nic nie powiedzieć! – dzieli się wrażeniami Marina Klipa. –
Rzeźby są odwzorowane z wielką dbałością o szczegóły.
Najlepiej zobaczyć wystawę na własne oczy!

Model samochodu, wykonany
w skali 1:1. Można wsiąść do niego
i poczuć się jak w hollywoodzkim
filmie fantasy
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Patru studenți, jumătate de tonă de metal, trei luni de muncă, doi cai și o mulțime de laude –
asta înseamnă diploma Universității Tehnice din Chișinău! Pentru a înfrumuseța Monumentul
Tramvaiului, autorii proiectului au creat doi cai de fier. Despre ce-i vorba: tramvaie, cai,
monumente? Nu încercați să ghiciți! Vă explicăm imediat totul!
Czworo studentów, pół tony metalu, trzy miesiące pracy, dwa konie i setki komplementów
– oto, co znaczy dyplom w Kiszyniowskim Uniwersytecie Technicznym! W ramach projektu
upiększenia pomnika tramwaju, wykonano dwa żelazne konie. O co tu chodzi: tramwaje, konie,
pomniki? Nie ma sensu łamać sobie głowy, zaraz wszystko wyjaśnimy!

Stalowe konie
w kiszyniowskim parku
Oprócz tego odwiedzający
mogą zapoznać się z dwoma egzemplarzami pojazdów transportu
miejskiego – wagonem konnego
tramwaju, jaki jeździł po ulicach Kiszyniowa od końca XIX wieku oraz
bardziej znajomą sylwetką tramwaju elektrycznego.
Warto zauważyć, że konie „ciągnące” wagonik starego typu są
wykonane z różnych kół zębatych,
nakrętek, łańcuchów i innych elementów kojarzących się z techniką. Wyglądają nadzwyczaj oryginalnie. Ich autorami są studenci
uczelni technicznej: Doina Covali,

Alexandr Coicev, Marcel Botnaru
i Sergiu Racu.
Aby zostać członkiem Zespołu
Galerii Figur Stalowych, о której
pisaliśmy w poprzednim artykule
(str. 12), należy spełniać wiele kryteriów. Nie każdy ma na to szansę. Jednak wystarczy raz spojrzeć
na figury koni w parku Uniwersytetu Technicznego w Kiszyniowie,
aby znikły jakiekolwiek wątpliwości. Autorzy tych „Rosynantów”
w pełni zasłużyli, aby tworzyć razem z mistrzami z Galerii Figur
Stalowych.

АLEXANDR COICEV:
lubię tworzyć rzeźby żywych
stworzeń – cieszy mnie,
że mogę obdarzyć w ten
sposób żelazo życiem!
Alexandr Coicev jest nowatorem, który nie boi się być niezrozumianym. Zakończył studia na
Wydziale Urbanistyki i Architektury
ze specjalnością „rzeźba”. Lecz
materiałem, w którym tworzy Alexandr nie jest kamień czy glina,
a – metal. Alexandr to pewnie jedyny w Mołdawii rzeźbiarz, który
podjął trud zmagania się z tą metodą tworzenia sztuki. I należy zauważyć, że z sukcesem – dzieła

Coiceva nie tylko są chwalone, ale
i chętnie kupowane.
– Zajmuję się rzeźbą od dzieciństwa, ale w metalu zacząłem pracować dopiero po obronie pracy
dyplomowej. Na ostatnim roku uniwersytetu, wraz z kilkorgiem kolegów wymyśliliśmy, że zrobimy dwa
żelazne konie naturalnej wielkości.
Miały się stać częścią pomnika
pierwszego tramwaju w Kiszyniowie. Aby figury wyglądały jak najbardziej naturalnie, studiowaliśmy
końską anatomię, a potem wykonaliśmy szkielet z grubego drutu,
do którego przyspawaliśmy metalowe detale.
Materiały znaleźliśmy w skupie
złomu, gdzie sprzedawano je na
wagę. Nie kupowaliśmy ich jednak,
a wymienialiśmy na metal z uniwersyteckiego magazynu. Początkowo braliśmy wszystko, co popadło, potem zaczęliśmy przebierać
w materiale. Wiele detali zwróciliśmy do skupu – nie przydały się.
Kopyta zrobiliśmy z wielkich podkładek. Do wykonania grzyw i ogonów potrzebowaliśmy kilka metrów
łańcuchów do ciągników i rowerów.
Ze stawami było prościej– wykonane zostały z zacisków do skrzynek przypominających skrzynki od
granatów. Pracowaliśmy przez trzy
miesiące dniami i nocami. Teraz

owoc naszego trudu ozdabia stołeczny park.
Po ukończeniu uniwersytetu
kontynuowałem prace nad rzeźbami z metalu. Jedna z nich – to
półtonowy bizon, inne – owady.
Istnieje kolekcja 12 prac, którą prezentowałem na wystawie
w centrum handlowym MallDova.
Obecnie wszystkie rzeźby znajdują się w pracowni rzeźbiarskiej
uniwersytetu.
Proces tworzenia rzeźby z żelaza składa się z kilku etapów.
Robiąc zwierzę lub owada, po
pierwsze studiuję jego anatomię
plastyczną. Ważne, aby przyszła
rzeźba nie była statyczna, a przedstawiała ruch – tylko tak obiekt artystyczny nabiera maksymalnego
związku z rzeczywistością. Kiedy
już mam szkic wyglądu przyszłej
figury, montuję szkielet, do którego
potem przyczepiam pasujące części, znalezione zwykle w punktach
skupu złomu.
Rzeźba nie ma gotowego schematu – zmienia się wraz z każdym
nowym detalem. Niestety, nie udało się jak dotąd usłyszeć słów konstruktywnej krytyki z ust mistrzów.
W Mołdawii ten rodzaj sztuki nie
jest uprawiany.
Opracowała Anna Dubiel

Fot. www.allfun.md

Park Uniwersytetu Technicznego w Kiszyniowie (dzielnica Ryszkanowka) to interesujące miejsce,
które powinni odwiedzić nie tylko
mieszkańcy miasta, ale i jego goście.
Osobliwość parku polega na
tym, że w niezobowiązujący sposób zaznajamia się tu spacerowiczów z historią techniki i osiągnięciami współczesnej nauki. Na
jego terytorium można zobaczyć
nie tylko klomby, trawniki i drzewa.
Znajdują się tam również rzadkie
egzemplarze maszyn rolniczych
oraz wystawa śmigłowców.
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Fot. Mirosław Horyn
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Atelierele conduse de unul dintre profesorii celei mai renumite Școli de Film din Łódź și un
spectacol interpretat de un grup de studenți polonezi au făcut parte din programul celei de-a opta
ediții a Festivalului Internațional al Școlilor de Teatru ClassFest de la Chișinău. Institutul Polonez
din București este unul dintre partenerii permanenți ai Festivalului, cofinanțând participarea
reprezentanților Poloniei la eveniment.
Warsztaty prowadzone przez wykładowcę najsłynniejszej polskiej Szkoły Filmowej z Łodzi i spektakl
polskich studentów były częścią ósmej edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych
ClassFest w Kiszyniowie. Instytut Polski w Bukareszcie jest stałym partnerem festiwalu ClassFest
i współfinansuje polski udział w tym wydarzeniu.

Polska na festiwalu
ClassFest w Kiszyniowie
Mołdawski festiwal ClassFest,
który odbył się w dniach 30 kwietnia – 5 maja 2018 r., zgromadził
przedstawicieli szkół artystycznych
z różnych krajów.
Marcin Brzozowski, wykładowca
słynnej łódzkiej Szkoły Filmowej,
którą kończyli m. in. Roman Polański, Andrzej Wajda i Krzysztof
Kieślowski, 3 maja poprowadził
warsztaty dla studentów aktorstwa.
Polski aktor i reżyser wykłada
na wydziale aktorskim Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera
w Łodzi, jest także założycielem
stowarzyszenia absolwentów i
wykładowców tej uczelni „Targowa

62” oraz twórcą Ogólnopolskiego Festiwalu
Teatrów Jednego Aktora Monofest.
Podczas festiwalu ClassFest 1 maja
o godz. 19.00 w kiszyniowskim Teatrze Narodowym im. M.  Eminescu (sala Valeriu
Cupcea) Marcin Brzozowski zaprezentował
również przedstawienie w swojej reżyserii, wykonywane
przez studentów Szkoły Filmowej
z Łodzi pt. „Spotlight Technique /
Technika punktu świetlnego” według
Philipa Dimitri Galasa. Spektakl

Od lewej: Grzegorz Stosz, Marcin Brzozowski i Piotr Szrajber
w „Technice punktu świetlnego”
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Czym zaskoczy cię Mołdawia?
Fot. Magdalena Bodnari

ORHEIUL VECHI – czyli STARY ORGIEJÓW
Orheiul Vechi to kompleks archeologiczno-historyczny położony około 60 km od Kiszyniowa,
w dolinie rzeki Răut, stanowiącej prawy dopływ Dniestru. Orheiul Vechi uznawany jest za jedną
z największych atrakcji turystycznych Mołdawii.
Oprócz imponujących krajobrazów można
tam zobaczyć podziemną cerkiew i cele
mnichów-ascetów, wyryte w skale.

otrzymał jedną z trzech równorzędnych nagród.
Opracowała Tatiana Mironik
na podstawie: www.culturapoloneza.ro
www.fronda.pl, www.ea.md

Założona w 1948 roku
Szkoła Filmowa w Łodzi
to jedna z najstarszych
uczelni filmowych na
świecie. W programie
studiów kładzie
szczególny nacisk na
ćwiczenia praktyczne.
Kształci reżyserów,
operatorów, animatorów,
fotografików,
scenarzystów,
montażystów,
kierowników produkcji
filmowej i telewizyjnej
oraz aktorów, zarówno
filmowych, jak
i teatralnych z wielu
krajów świata.

Polecamy popularny blog
podróżniczy po Europie i świecie
autorstwa Magdaleny Bodnari
podrozujacarodzina.pl
Na łono natury, do miasta
i do restauracji. Z dziećmi.
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Selfie cu Polonia
concurs de fotografie
pentru diaspora poloneză din Moldova
și pentru toți cei interesați de Polonia
Faceți o fotografie cu un simbol polonez important pentru dumneavoastră
(de exemplu, drapelul Poloniei),
de preferință, pe fundalul unui edificiu care are legătură nemijlocită cu Polonia,
indiferent unde vă aflați sau locuiți în prezent.
Trimiteți lucrările pe adresa
polskawiosna@gmail.com
până pe 30 septembrie 2018
Lucrările laureaților concursului „Selfie cu Polonia” vor fi incluse în calendarul pentru
anul 2019 editat de organizatori.
Regulamentul concursului poate fi găsit pe: www.polskawiosna.md

 bieżące wydarzenia kulturalne  relacje z wystaw i muzeów  festiwale
 koncerty  recenzje filmów i sztuk teatralnych

AFISZ
polsko-mołdawski
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą
wydawca
e-mail:
redagowanie i korekta
korespondenci
fotograficy
druk

Stowarzyszenie Polska Wiosna w Mołdawii
polskawiosna@gmail.com
Helena Usowa, Małgorzata Krajewska, Lucia Țurcanu,
Sławomir Pietrzak, Zofia Nieczaj
Tatiana Mironik, Anna Dubiel, Marina Klipa, Swietłana Laptiacru
Mirosław Horyn, Marita Rogowa
ELAN-POLIGRAF, str. Mesager 7, Chişinău
Część nakładu jest dodawana do miesięcznika „JUTRZENKA”

