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Widowisko muzycznopoetyckie
w wykonaniu artystów z Piwnicy „Pod Baranami”

Żyd  Wieczny Tułacz

Zapraszamy

Przy szabasowych świecach
koncert pamięci Jana Karskiego

Premiera w Piwnicy „Pod Baranami”



„Żyd  Wieczny Tułacz” to muzycznopoetyckie przedstawienie
oparte na tekstach dawnych (najstarszy z 1694 r.) oraz współczesnych,
opowiadających o tradycji, kulturze i historii Żydów (z pominięciem
wątku martyrologicznego z wyjątkiem jednego utworu Papirosn).

Pomysł na takie artspotkanie z klimatem żydowskim powstał już
kilkanaście lat temu, ewoluował, ewoluował… Pierwsza prapremiera
odbyła się w Piwnicy „Pod Baranami” w 2009 roku i miała charakter
czysto hedonistyczny  „wygrzebałam” możliwie jak najwięcej żydow
skich utworów radosnych i cały wieczór to była niekończąca się zaba
wa. Potem odważyłam się napisać teksty po polsku i w jidysz, a An
drzej Zarycki stworzył zachwycającą muzykę. Ponadto Adam Ziemia
nin „zaraził” się stylistyką naszych wieczorów klezmerskich i napisał
następne teksty.

Prapremiera kolejnej odsłony Żyda Tułacza odbyła się w 2013 ro
ku, 15 marca, także w „Piwnicy” i ukształtował się charakter muzycz
nopoetycki  utwory dawne przeplatają się ze współczesnymi, czasem
współczesne zawierają muzyczne cytaty tych dawnych i najczęściej są
one dwujęzyczne  przez co lepiej zrozumiałe dla odbiorców. Adam Zie
mianin jest takim dostojnym „Rebe”, co to zasiada w fotelu i odczytu
je poezję/komentarze talmudyczne, muzyka brzmi w różnych konfigu
racjach instrumentalnych, a całość opowiada o tułaczce, takiej dosłow
nej i mentalnej, do czasów minionych. Zwykliśmy w końcowej części
takiego spotkania uczyć publiczność jakiegoś prostego utworu żydow
skiego…

Elżbieta Borkowska
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Przedstawienie odbędzie się
w poniedziałek 14 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00

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

www.domkulturylsm.pl

BBiilleett 1100 zzłł

W programie wystąpią:
Ela Borkowska  śpiew, recytacja
Anna Iwaszko  śpiew, recytacja

Renata Popiela  śpiew, recytacja
Walentyn Dubrowskij  fortepian

Antoni Dębski  bas
Tomasz Grochot  perksusja
Vasyl Stefaniuk  skrzypce

Władysław Grochot  trąbka
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