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Zapraszamy

AlicjaTanew
Poetka i kompozytorka, z zawodu rad

ca prawny. Debiutowała w Studenckim Ka
barecie Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie.
Jej „Romans na pół rosyjski” zdobył pierw
szą nagrodę w Telewizyjnej Giełdzie Pio
senki w 1972 roku. W latach osiemdziesią
tych nawiązała stałą współpracę z Radiem
Kraków, tworząc scenariusze słuchowisk
i bajek z własną muzyką. Jest autorką „Mi
sterium Bożonarodzeniowego” przedsta
wionego w Filharmonii Krakowskiej w 1997
roku. W „Piwnicy pod Baranami”, a także
w telewizyjnych „Spotkaniach z balladą”
i innych programach rozrywkowych śpie
wano jej piosenki.

Stworzyła spektakle poetyckomu
zyczne dla telewizji: „Całe nieba słów” –
1985, „Marzenia całkiem zwyczajne” – 1991
oraz „Czas uderza” – 1992.

Poezja Alicji Tanew ukazywała się
w „Życiu Literackim”, a także w wielu an
tologiach poetyckich. W 1994 roku wydała
tomik poezji „Zamienię kurtkę na miłość”,

w 2007 „Zbieranie przecinków”, w 2011
„Krople z innego snu”, w 2014 „Szkice na
wietrze”, a w 2008 bajkę muzyczną „Noc
w mrowisku, czyli leśna przygoda Honora
ty” oraz „Zaczarowany fortepian” które mia
ły swoją premierę teatralną w 2010. Jest
członkiem Związku Literatów Polskich,
Związku Polskich Autorów i Kompozyto
rów ZAKR, Stowarzyszenia Twórczego Ar
tystycznoLiterackiego STAL oraz Stowa
rzyszenia Teatrów Nieinstytucjonalnych
SteN.

W 2011 roku zdobyła I nagrodę
w Ogólnopolskim X Konkursie Poetyckim
im. Emila Zegadłowicza.

Śpiewa piosenki, do których sama pi
sze teksty i muzykę. Jest finalistką Ogólno
polskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej
„OPPA” 2000, „OPPA” 2005 i „OPPA” 2013
z wyróżnieniem honorowym. Od wielu lat
koncertuje na różnych scenach z recitala
mi poetyckomuzycznymi.

Pierwsza płyta Alicji Tanew „...i tak to
było!” została wydana w 1999 roku, kolej
na autorska płyta „Moment" ukazała się
w roku 2011, objęta patronatem honoro
wym Prezydenta Miasta Krakowa Jacka
Majchrowskiego. Premiera płyty miała miej
sce w Teatrze Ludowym na Scenie Pod Ra
tuszem 12 grudnia 2012 roku.

W styczniu 2015 roku została odzna
czona Srebrnym Medalem Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu „LA
BOR OMNIA VINCIT” za Krzewienie Idei
Pracy Organicznej.

Alicja Tanew prowadzi w Krakowie
własną piwnicę artystyczną „Scena ATA”,
z bogatym repertuarem poetyckomuzycz
nym i teatralnym oraz wystawami polskiej
fotografii i malarstwa współczesnego, pro
mując poetów, aktorów i artystów, tworząc
także własne spektakle i bajki muzyczne,
czym zaznaczyła na stałe swoje miejsce na
mapie artystycznej Krakowa (adres inter
netowy www.tanew.info.pl ).
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Szkice

na wietrze

Walentyn Dubrowskij, multiin
strumentalista (fortepian, akordeon, me
lodika, gitara, bas), akompaniator, aran
żer. Ukończył Wydział Muzykologii Pań
stwowego Konserwatorium im. Piotra
Czajkowskiego w Kijowie. Od 1993 roku
mieszka w Krakowie, gdzie pracuje z wie
loma artystami i zespołami artystycznymi.

AAlliiccjjaa TTaanneeww
w autorskim recitalu poetyckomuzycznym



Ona

Delikatną miała skórę
widać było przez nią
szczeliny myśli
i rozbiegane żyłki pragnień
zwieńczone sercem

odwaga zbliżeń
zawsze zatrzymywała się
na pierwszej plamce nad łokciem

delikatną miała skórę
z kruchego czekania

musiała codziennie
dolepiać słowa do myśli
i zawijać
w kokony mitu
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Koncert odbędzie się
w piątek 8 stycznia 2016 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

pianino, aranżacja  Walentyn Dubrowskij
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Szkice
na wietrze

Krople
z innego snu

Kieliszki pełne czekania
mdleją od nostalgii

koniak na dnie nocy
za chwilę
będzie już tylko przeszłością

sama wypiję ciszę
w której usnęły Twoje obietnice

krople
z innego snu

Erotyk III

Powoli
za zasłoną rzęs
obejmowała mnie muzyka snu

majowy anioł grał na fortepianie
nocny blues pożądania

tańczyłam
nie dotykając Twoich dłoni

w nadziei
że rano zauważysz
kiście gwiazd w wazonie

i mnie
na obłoku

Zachwyt

Zachwyt ma naturę
kwiatów i ludzi

dlatego codziennie
zmieniam wodę w wazonie

bo usta i wiersze
są spragnione

dopóki pamiętają
kształt liści i dłoni




