
SPOTKANIA KULTUR 

9 października 
godz. 18.00 - Koncert zespołu śpiewaczego 

ze wsi Kriaczkiwka - Ukraina 

10 października 
godz. 18.00 - " Maskowskije kuchni" -

Koncert Julija Kima - rosyjskiego barda 
z Moskwy 

11-12 października 
Białoruś - Mińsk 

11 października 
godz. 17. oo - otwarcie wystawy Michaił Aniempadzistaw 

(malarstwo i grafika) oraz informacja o środowiskach 
plastycznych w Mińsku i na Białorusi 

godz. I8.00 -spotkanie z sekretarzem generalnym Białoruskiego 
Centrum ITI - Antoniną Michalcową oraz 
Wacławem Waładźko - pracownikiem departamentu sztuki 
w Ministerstwie Kultury Białorusi. 
Spotkanie zakończy projekcja zapisu video spektaklu 
"Zapiski wariata" - laureata "grand prix" 
I Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora 

w Mińsku 

godz. 17.oo - spotkanie z poetą Leonidem Drańko Majsiukiem 
prowadzone przez Siergieja Kowaliowa 

godz. 18.oo - spektakl Teatru Jednego Aktora -
'Testament od Władimira" 

godz. 19.30 - spotkanie z Żaną Łaszkiewicz - krytykiem teatralnym 
"Życie teatralne w Mińsku" 



13 października: 

Prezentacja działalności Ośrodka "Pogranicze" - Sejny 
godz. 17.oo - 20.oo - Spotkanie z twórcami Ośrodka "Pogranicze", 

któremu towarzyszą: 
- wystawa fotografii 
- projekcja filmów dokumentalnych 
- promocja pozycji wydawniczych Ośrodka 

18-19 października 
"Ukraina - Kijów" 
18 października 
godz. 17.oo -otwarcie wystawy przygotowanej przez Galerię 

Uniwersytetu "Kijowsko Mohylańska Akademia" 
godz. 17.30 - "Historia sztuki Ukrainy" - projekcja filmów 

dokumentalnych oraz wykład kierownika galerii -
Nadii Wasilczenko 

godz. 19.oo - koncert muzyki kompozytorów ukraińskich połączony 
z wykładem "Związki romantyzmu ukraińskiego z muzyką 
Chopina" w wykonaniu Switłany Szabałtiny (docent 
Kijowskiego Konserwatorium) 

19 października 
godz. 17.oo - Spotkanie z twórczością Sergiusza Paradżanowa" 

- otwarcie wystawy poświęconej reżyserowi 
- projekcja filmów : w reż. Paradżanowa oraz 
dokumentalnego o jego twórczości 

godz. 19.oo - spektakl "Ja, Jan..." teatru laboratorium NASCENTES 
Po spektaklu spotkanie z twórcami teatru 

21 października 
Prezentacja działalności Czeskiego Centrum w Warszawie 
godz. 17.oo - otwarcie wystawy fotograficznej poświęconej Bohumilowi 

Hrabalowi połączone ze spotkaniem z Ireną Kraśnicką -
dyrektorem Ośrodka 

godz. 18.oo - spotkanie z tłumaczem Krzysztofem Wojciechowskim 
godz. 19.oo - projekcja filmu dokumentalnego o twórczości Karla Kryla 



24 października 
"Romowie" 
godz. 17.oo - otwarcie wystawy fotografii Andrzeja Polakowskiego 

"Pożegnanie taboru" połączone z promocją książki "Nie bój 
się Cygana" Adama Bartosza oraz koncertem muzyki 
cygańskiej w wykonaniu zespołu muzycznego MDK "Vetter" 

godz. 18.30 projekcja filmu Gregora Kowalskiego"Historia Cyganki" 

26 października 
"Tatarzy Krymscy" 
godz. 17. oo - otwarcie wystawy rysunków i grafik Ramiza Nietowkina 

oraz wystawy fotograficznej autorstwa Rifkata Jakupowa 
godz. 18. oo - spotkanie z Lilą Budżarową poetką, redaktorem 

naczelnym tatarskiego programu krymskiej telewizji oraz z 
redaktorem naczelnym pisma "Kjasewet"-
Szewketem Jakupowem 

Biuro organizacyjne 
"SPOTKAŃ KULTUR" 

Teatr NN 
ul.Grodzka 34 
20 -112 Lublin 
tel/fax 258 - 67 


