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Polska muzyka jazzowa, kino okresu mi?dzywojennego i wystawa na zabytkowym
lotnisku Budaors to czerwcowe wydarzenia wpisuj?ce si? w wyj?tkowo wa?n? dla Polski
rocznic?. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecno?ci na mapach politycznych
Europy, Polska odzyska?a niepodleg?o??. By?a to zas?uga wytrwa?o?ci aktywnej cz??ci
polskiego spo?ecze?stwa, które w okresie niewoli przekazywa?o nowym generacjom
m?odych Polaków przywi?zanie do j?zyka i kultury narodowej. 

Budapeszt jest jednym z kilkunastu miast, które wspólnie z Polsk? ?wi?towa? b?dzie to
wyj?tkowe wydarzenie na terenie najstarszego lotniska na W?grzech i pierwszego
mi?dzynarodowego lotniska w kraju zbudowanego w latach 1935-1937.

Ju? w sobot? (2.06) polski zespó? jazzowy 100nka zagra tam muzyk? okresu dwudziestolecia
mi?dzywojennego zdominowan? przez awangard? jazzow?. Zespó? aktywnie dzia?a na rynku
muzycznym od 2004 r. Od pocz?tku dzia?alno?ci wspó?pracuje z gwiazdami polskiej i
ameryka?skiej sceny jazzowej. Na p?ytach zespo?u mo?na us?ysze? m.in. Miko?aja Trzask?,
Antoniego Gralaka, Herba Robertsona. W grudniu zesz?ego roku zagra? z Tomaszem Sta?ko
na festiwalu Limmitationes w Austrii. 

Drugim wa?nym elementem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na dorobek kulturalny kina
polskiego okresu dwudziestolecia mi?dzywojennego, do którego w 1927 roku wprowadzono
d?wi?k i kolor. Pojawi?y si? pierwsze gwiazdy kinowe, zacz??y powstawa? pierwsze gatunki
filmowe oraz kino poklatkowe, g?ównie czarno-bia?e i ubogie w ?rodki, ale ponadczasowe.
Spo?ród licznych tytu?ów 2 I 3 czerwca zaprezentowane zostan? trzy filmy powsta?e w Polsce
w okresie dwudziestolecia mi?dzywojennego: Czy Lucyna to dziewczyna? (1934), Ada! To
nie wypada! (1936), Zapomniana melodia(1938) oraz jeden w?gierski film Áll a bál, kr?cony
w Warszawie w 1939 roku. Mo?emy w nim obejrze? kilka pi?knych budynków w czasach ich
?wietno?ci.

Na wystawie Lotnisko Budaors - Krok ku nowoczesno?ci obejrzymy zdj?cia ze zbiorów
archiwum Fortepan pokazuj?ce pocz?tki dzia?ania pierwszego mi?dzynarodowego lotniska na
W?grzech – Budaörsi repül?tér. Oddano je do u?ytku w 1937 roku i od razu zosta?o og?oszone
pere?k? w?gierskiego modernizmu. Jedn? z pierwszych linii lotniczych, które operowa?y na
lotnisku by? polski LOT.

Projekcje filmów, koncert i wystawa odb?d? si? na terenie lotniska Budaörs, XI dzielnica
Budapesztu.

Wst?p na wszystkie wydarzenia jest bezp?atny. 

Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych, Budaörsi Repül?térért
Alapítvány.

„Sfinansowano ze ?rodków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEG?A na lata
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2017-2021, w ramach programu dotacyjnego IAM „Kulturalne pomosty”.

Program:

2 czerwca sobota
15:30 Otwarcie imprezy i wystawy
16:00 Film Czy Lucyna to dziewczyna? (1934), 75 min.
17:30 Film Ada! To nie wypada! (1936), 82 min.
(pocz?stunek)
20:00 Koncert polskiego zespo?u jazzowego 100nka

3 czerwca niedziela
15:00 Film Zapomniana melodia (1938), 82 min.
17:00 Film Áll a bál (1939), 104 min.

Wystawa towarzysz?ca wydarzeniom: Lotnisko Budaors - Krok ku nowoczesno?ci.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

