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Jadwiga Kowalik – Yaga, zwią
zana z Teatrem Essaion w Paryżu jest
absolwentką Akademii Muzycznej
w Krakowie, stypendystką prestiżowe
go paryskiego „Conservatoire Mobel"
prowadzonego przez Alice Dona.

Artystka z sukcesami swoje kon
certy prezentowała w całej Polsce, a tak
że na scenach Paryża i Nowego Jorku.

Walentyn Dubrowskij, multiin
strumentalista (fortepian, akordeon,
melodika, gitara, bas), akompaniator,
aranżer. Ukończył Wydział Muzykolo
gii Państwowego Konserwatorium im.
Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Od
1993 roku mieszka w Krakowie, gdzie
pracuje z wieloma artystami i zespoła
mi artystycznymi.

Michał Półtorak  polski skrzy
pek występujący m.in. w zespole Grze
gorza Turnaua, członek grupy Anawa
od 1976 roku i jej kierownik muzyczny
od roku 1980, występujący i nagrywa
jący z Markiem Grechutą. Od wielu lat
gra na skrzypcach (a także na mando
linie) w Piwnicy pod Baranami, gdzie
grają także jego dzieci  Maciej i Agata
Półtorakowie.
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Koncert przebojów francuskich
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Koncert odbędzie się
w piątek 28 września 2018 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

Bilet 20 zł

Artystce towarzyszyć będą:
Michał Półtorak  skrzypce, Walentyn Dubrowskij  akordeon

Juliette Gréco uro
dziła się 7 lutego 1927 w mieście
Montpellier w południowej Francji.
Jej ojciec pochodził z Korsyki, matka
była działaczką francuskiego ruchu
oporu Résistance. Na edukację oraz
formację ideową młodej Julietty
mieli ogromny wpływ jej rodzice i ich
zaangażowanie polityczne. Szczegól
ny wpływ miała jej matka. Dorasta
jąca Julietta, idąc za jej przykładem,
również przyłączyła się do ruchu
oporu. Została w związku z tym na
wet aresztowana, ale uniknęła de
portacji z powodu młodego wieku.
Według niektórych biografów, Ju
liette Greco była przez 210 dni więź
niem obozu koncentracyjnego Ra
vensbrück. W 1946 roku przeniosła
się do Paryża.

Szybko dostrzeżono w stolicy talent wokalny Julietty i stała się tam jed
ną z gwiazd powojennej Francji. Jej repertuar pieśniarski oddawał przeko
nująco ferment nowego kierunku filozoficznego  egzystencjalizmu oraz fru
stracje francuskich intelektualistów, które były następstwem przeżyć po II
wojnie światowej. Tym refleksjom towarzyszył również wygląd sceniczny ar
tystki; czarna suknia i długie czarne rozpuszczone włosy.

Kompozytorami jej utworów byli m.in.: znany jazzman Miles Davis i Jo
seph Kosma. Teksty do muzyki pisali zaś: poeta Jean Cocteau i Jean Paul
Sartre. Współpraca z tymi artystami zaowocowała wieloma przebojami, któ
re uzyskały światowy rozgłos.

Gréco była częstą bywalczynią kawiarni Saint Germain, w której obraca
ła się polityczna i filozoficzna bohema. Tam spotkała się z Milesem Davisem
i Jeanem Cocteau. Ten ostatni zaproponował młodej artystce niewielką rolę
w filmie „Orfeusz”, hollywoodzkiego producenta i reżysera Darryla F. Zanuc
ka. Po tym debiucie filmowym była częściej zapraszana do udziału w jego fil
mach w latach 19601970.

Gréco była trzykrotnie zamężna. Pierwszym mężem (19531956) był ak
tor Philippe Lemaire, z którym ma córkę MarieLaurence Lemaire. Jej dru
gim mężem był francuski aktor Michel Piccoli, z którym mieszkała od 1966
do 1977. W 1988 roku wyszła za mąż za Gerarda Jeunesse'a.
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