


WERNISAŻ - WYSTAWA ZBIOROWA “SCENA ŻYCIEM - ŻYCIE SCENĄ”

KONCERT
Natalia Kovalenko - urodziła się na Ukrainie, absolwentka Akademii Muzycznej w Kijowie, wszechstronna wokalistka, wykonująca 
z powodzeniem zarówno repertuar klasyczny, jak i piosenki oraz romanse do przesyconych poezją i emocjami tekstów. Koncertuje    
w całej Europie, na Ukrainie i w Rosji. Rodzinne polskie korzenie spowodowały, iż od końca 2009 roku na stałe mieszka w Polsce 
w Warszawie. Na początku 2012 roku odkryła dla siebie wielki i inspirujący świat piosenek z repertuaru Anny German, niestety             
niemal zapomnianej w Polsce. Natalii udało się w tym programie odtworzyć niepowtarzalny klimat tych piosenek, na co wskazuje 
coraz większe zainteresowanie publiczności.
Piosenki z repertuaru Anny German w wykonaniu Natalii Kovalenko wspaniale ukazują głębokie wczucie się w nastrój. Śpiewaczka 
dba o to, aby opowiadane przez nią historie przemówiły do serc wszystkich słuchaczy. Koncertem tym pragnie zaprezentować                
i przypomnieć jej polskie piosenki oraz mniej znane w naszym kraju utwory, bardzo popularne w byłym Związku Radzieckim.                  
Do repertuaru weszły takie przeboje jak: „Eurydyki Tańczące”, „Człowieczy los”, „Być może”, „Pomyśl o mnie”, a także rosyjskie 
„Один раз в год сады цветут”, ”А он мне нравится”, ”Катюша”, „Эхо любви”. Klimat tych utworów zawsze będzie aktualny!

Wolodymyr Kovalenko - bas baryton, 
solista wielu filharmonii ukraińskich. 
Daje również koncerty w Polsce.
Jest ojcem śpiewaczki Natalii Kovalenko.

Andrzej Płonczyński - muzyk, legendarny akompaniator polskich gwiazd piosenki, 
współtwórca legendy Anny German. Towarzyszył jej jako pianista i doradca repertu-
arowy podczas jej pamiętnych tournée po ZSRR i m.in. Francji (Olimpia Paryska). 
Jest kierownikiem muzycznym koncertu i pianistą. Podzieli się też z widownią wspom-
nieniami ze wspólnych podróży z Anną German.

Marek Sewen - kompozytor, dyrygent, altowiolista, aranżer, absolwent PWSM w Poznaniu. Współpracował z większoscią polskich scen muzycz-
nych oraz MGM Studios w Hollywood. Zorganizował “Warszawskie Smyczki”, “Warsaw Chamber Orchestra” oraz “Warsaw Symphony Orchestra”. 
Koncertował w kilkudziesięciu krajach świata. Jako kompozytor brał udział w wielu konkursach i festiwalach muzycznych na całym swiecie. Odzna-
czony m.in. Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Znany jest też jako autor 
muzyki do najpopularniejszych piosenek, które stały się przebojami. Wiele z nich było wykonywanych przez Annę German. W wieczorze podzie-     
li się wspomnieniami ze współpracy z artystką.

Malarze - autorzy wystawionych prac: Marian Adamczyk, Artur Chaciej, Zbigniew 
Chrostek, Jerzy Cichecki, Anna Cichocka, Paweł Czajkowski, Joanna Gałecka,            
Krzysztof  Koniczek, Andrzej Korzec, Józef  Łącki, Krystyna Małecka, Bartłomiej 
Michałowski, Julia Myga, Halina Piwowarska, Bernadetta Stępień, Hanna Styczyńska, 
Kalina Suchocka, Alberto Texier, Beata Anna Topolińska, Anna Wiśniewska.

Franciszek Maśluszczak - Gość Specjalny wernisażu. Artys-
ta malarz, rysownik, grafik, absolwent ASP w Warszawie. Brał 
udział w kilkudziesięciu wystawach w Polsce i na świecie. 
Jego twórczość zaliczana bywa do nurtu metaforycznego,                
a prace ukazują zazwyczaj człowieka uwikłanego w zdarzenia 
potocznej codzienności.

IMPRESJE FILMOWE
Jan Sumikowski - Absolwent Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim, kierunek operatorski. Ponad 20 lat mieszkał we Francji, gdzie 
pracował jako designer biżuterii i flakonów do perfum oraz fotograf  dla czołowych domów mody Haute – Couture. Obecnie zajmuje się głównie 
realizacją wideo-clipów i filmów o artystach malarzach, muzykach i ich sztuce. 






