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SUITY BALETOWE:
KORSARZ Adolphe Adam
JEZIORO ŁABĘDZIE Piotr Czajkowski
DON KICHOT Ludwig Minkus

WERNISAŻ MALARSKI Refleksy wyobraźni i rzeczywistości

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu
im. Salomei Kruszelnickiej
Uroczyste otwarcie teatru miało miejsce 4 pażdziernika
1900 roku w obecności gości honorowych – Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Henryka
Siemiradzkiego, prezydenta miasta Lwowa Godzimira Małachowskiego, namiestnika Leona Pinińskiego,
marszałka krajowego Stanisława Badeniego oraz wielu
delegacji zagranicznych.
Po otwarciu teatru prasa lwowska pisała „wznieśliśmy
twierdzę, która ma być po wieczne czasy nie tylko
świadkiem wymownym naszej miłości i szacunku dla sztuki, ale także jednym z ognisk polskiej oświaty” (“Dziennik Polski” z 4 października 1900), a sam twórca gmachu Zygmunt Gorgolewski podkreślał: „aby ten budynek
poświęcony sztuce narodowej był rzeczywiście przybytkiem sztuki w najszlachetniejszym znaczeniu, aby w nim
długie lata i wieki rozbrzmiewała polska mowa i pieśń
serdeczna oraz uczucie narodowe, których w innych
dzielnicach polskich publicznie wyznawać nie wolno.”
Prezydent Lwowa Godzimir Małachowski zapewniał
natomiast, „że w tym gmachu i z niego brzmieć będzie
zawsze nasza droga mowa ojczysta na pożytek miasta, narodu i wiekopomną sławę
polskiego imienia”. Historia pisze jednak swoje scenariusze.

Soliści Narodowego Lwowskiego Teatru, Opery i Baletu
których mamy zaszczyt prezentować to wybitne osobowości artystyczne Ukrainy.
Zwycięzcy międzynarodowych konkursów, występujący na scenach nie tylko Europy ale
także Japonii, USA, Chile i wielu innych krajów.

Andrzej Bartkowski i Andrzej Hulewicz | Prezesi MCC Mazurkas
Paweł Kanclerz | Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
Jan Żychliński | Starosta Warszawski Zachodni
mają przyjemność zaprosić na

XV FORUM HUMANUM MAZURKAS
w dniu 19.04.2015 (niedziela) godz. 17:00

Sz.P.
W programie:
►► KORSARZ. Muzyka – Adolphe Adam. Libretto - Jules Henri Vernoy
de Saint-Georges i Joseph Mazilier w opracowaniu Y. Malkhasyants
według poematu George Gordon. Byrona
►► JEZIORO ŁABĘDZIE. Muzyka – Piotr Czajkowski. Libretto na motywach
ludowej baśni – Władimir Biegiczew, Wasilij Gelcer
►► DON KICHOT. Muzyka – Ludwig Minkus. Libretto Marius Petipa według
Miguel de Cervantesa
►► WERNISAŻ MALARSKI „Refleksy wyobraźni i rzeczywistości”
Wystawa malarstwa Krzysztofa Koniczka „Świat baletu”
Wystawa zbiorowa „Piano forte moderato – czyli muzyka w obrazach”
Finisaż wystawy zbiorowej „Ziemia i kosmos”
Film Jana Sumikowskiego o twórczości Krzysztofa Koniczka

Wernisaż

Krzysztof Koniczek – urodził się w 1955 roku w Olecku. Studia w Akademii

Sztuk Pięknych w Poznaniu, na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni prof. Waldemara Świerzego. Mieszka w Białymstoku. Niezwykle pracowity Artysta zarówno na polu artystycznym jak i społecznym.
Ma na swym koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Swo
imi obrazami wspomagał liczne akcje charytatywne. W 2012 r. otrzymał
odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie ważne dla 2 osób.

Wstęp tylko po potwierdzeniu obecności do 10.04.2015 do godz. 17:00
przez formularz rejestracyjny na stronie: www.forumhumanummazurkas.pl/formularzFHM
lub mailowo: marketing@mazurkashotel.pl

Przy wejściu konieczne jest okazanie zaproszenia i pozostawienie wizytówki. Prosimy o nieodstępowanie zaproszeń. Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zaznaczyć to przy
potwierdzeniu obecności. Autokar odjedzie o godz. 16:15 sprzed Muzeum Techniki (PKiN).
MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki. Parking bezpłatny.

XV FORUM HUMANUM MAZURKAS
Organizatorzy i Mecenasi
ANDRZEJ BARTKOWSKI – Prezes
Grupy Mazurkas, absolwent SGGW
oraz Studium Afrykanistyki UW, pasjonat i organizator turystyki zagranicznej, konferencji, hotelarstwa.
Organizator eventów, koncertów,
dużych wydarzeń artystycznych. Mecenas kultury i sztuki. Autor zbiorów wierszy: „Moje rymy”,
„Graj tango” i „PRL kabaretowo”. Odznaczony
- „Zasłużony dla kultury polskiej”. Żona Irena,
córki Karina i Karolina, czworo wnuków.
ANDRZEJ HULEWICZ – Wiceprezes
Grupy Mazurkas, absolwent HZ SGPiS
i Studium Dziennikarskiego UW, fascynat turystyki zagranicznej. Organizator kongresów i podróży incentive dla cudzoziemców w Polsce.
Odznaczony - „Zasłużony dla kultury Polskiej”.
Mecenas kultury i sztuki. Żona Jolanta, córki
Monika i Małgorzata.
MICHAŁ KOZAK – Dyrektor Generalny MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, osobowość
roku 2012 MICE Poland w kategorii
Manager Obiektu. Związany z Hotelem od 2003 roku. Wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale
Zarządzania – studium Event Management.
Poza pracą miłośnik piłki nożnej zaangażowany w jej społeczny rozwój.
.
IWONA KĄTNY – Kierownik działu PR
i Marketing MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studiów
Doktoranckich w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Pasjonatka dalekich
podróży i polskiego kina.

JANINA TUORA – kurator programu,
absolwentka Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych UW. Pracowała jako
wykładowca na UW, przez 7 lat
była wicedyrektorem Muzeum Karykatury. Prowadzi w swoim domu
salon artystyczny. Jej dewizą jest kreowanie
bogatego w kulturę i wiedzę świata wokół siebie, łączenie ludzii środowisk oraz wspomaganie artystów.
JAN SUMIKOWSKI – absolwent
Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim, kierunek operatorski. Obecnie zajmuje się realizacją
filmów o sztuce znanych artystów
– malarzy, muzyków, kompozytorów
Jest realizatorem ponad 400 materiałów filmowych o Forum Humanum Mazurkas.
JAN ŻYCHLIŃSKI – urodzony
29.04.1954 r. W latach 80-tych
związany z Solidarnością RI. Członek
Rady Naukowej Kampinoskiego
Parku Narodowego. Miłośnik turystyki rowerowej. Z samorządem
związany od chwili jego powstania w 1990 r.
W 2014 r. został po raz czwarty wybrany na
Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
PAWEŁ KANCLERZ – Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego, absolwent UW (magister administracji
samorządowej). Samorządowi poświęcił 15 lat pracy. Lubi sport,
szczególnie uprawianą przez lata
koszykówkę. Organizuje bardzo prestiżowe
koncerty noworoczne dla mieszkańców
Ożarowa Mazowieckiego i okolic oraz gości
Miasta i Gminy. Żona Małgorzata, syn Michał.

To już XV spotkanie z cyklu FORUM HUMANUM MAZURKAS. Zaproszenie kierujemy do ludzi kochających
sztukę. Nasze motto: Spotkać sztukę, czerpać z niej, spotkać i poznać ciekawych ludzi i samemu być
widzianym - słowem FORUM HUMANUM.
Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa okaże się dla Państwa wartością, do której warto wracać. Przez
organizację tego wieczoru w ramach FORUM HUMANUM MAZURKAS, jak i innych licznych koncertów, wystaw i spotkań kulturalno-artystycznych, pragniemy zwrócić uwagę, szczególnie przedstawicielom biznesu,
władz, samorządów, na potrzebę wspierania sztuki i zaapelować o mecenat dla niej. To szlachetny cel.
Wielka wartość naszego zawodowego spełnienia, kulturalne i humanistyczne wyzwanie.
Relacje filmowe z dotychczasowych spotkań FORUM HUMANUM MAZURKAS mogą Państwo obejrzeć na
www.youtube.com/user/forumhumanummazurkas oraz www.youtube.com/user/MCCMazurkas. Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.forumhumanummazurkas.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie informacje na temat cyklu FORUM HUMANUM MAZURKAS oraz pozostałych naszych projektów kulturalnych.

