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Zapraszamy

Parlez moi d'amour

YAGA  Jadwiga Kowalik
w repertuarze Juliette Greco

Mów do mnie o miłości
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Juliette Greco urodziła się w roku 1927. Była uczestniczką
francuskiego ruchu oporu i więźniarką obozu koncentracyjnego
w Ravensbruck. To jedna z gwiazd powojennej Francji i nowego
ruchu filozoficznego  egzystencjalizmu. Bywała w kręgach pary
skiej bohemy filozoficznej.

W latach 19601970 często występowała w filmach Darryla
F. Zanucka. Spotykała się z Milesem Davisem i Jeanem Cocteau,
który pisał dla niej teksty piosenek. Teksty pisał także „papież eg
zystencjalistów” Jean Paul Sartre. Ta współpraca zaowocowała
wieloma światowymi przebojami muzycznymi tamtych czasów.
W Polsce wtedy zabłysła wielka gwiazda polskiej piosenki Ewa De
marczyk, w swoim anturażu wzorująca się na Juliette Greco.



Koncert zatytułowany „Parlez 
moi d'amour  Mów do mnie
o miłości" to ajwiększe przeboje cha
ryzmatycznej osobowości estrady fran
cuskiej Juliette Greco. Prezentuje je
po francusku znana krakowska artyst
ka Jadwiga Kowalik – Yaga, zwią
zana z Teatrem Essaion w Paryżu.

Jest ona absolwentką Akademii
Muzycznej w Krakowie, stypendyst
ką prestiżowego paryskiego „Conse
rvatoire Mobel" prowadzonego przez
Alice Dona.

Artystka z sukcesami swój pro
jekt prezentowała w całej Polsce, a tak
że na scenach Paryża i Nowego Jorku.

Lata sześćdziesiąte ubiegłego stu
lecia to czas wielkości francuskiej pio
senki. Przypomnijmy nazwiska: Edith
Piaf, Yves Montand, Jacques Brel, bel
gijski piosenkarz, bard i kompozytor,
Charles Aznavour, Gilbert Becaud.

Do dziś zapewne starsi meloma
ni chętnie słuchają tamtych piosenek
przypominających im miniony czas
młodości, a młodym pokazując, jak
się dawniej śpiewało nad Sekwaną.
W tamtych piosenkach znakomity był
i tekst, i muzyka, i wykonanie.
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Koncert odbędzie się
w niedzielę 13 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Parlez moi d'amour

YAGA  Jadwiga Kowalik
w repertuarze Juliette Greco

Mów do mnie o miłości

YYAAGGAA  JJaaddwwiiggaa KKoowwaalliikk

akordeon, aranżacja  Walentyn Dubrowskij
konsultacja reżyserska  Jadwiga LeśniakJankowska

konsultacja plastyczna  Grażyna Żubrowska
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