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W ramach tegorocznej Nocy Kultury przed Domem Kultury Polskiej w Wilnie wystąpi Kapela Wileńska, wykonująca
przeboje dwudziestolecia międzywojennego Fot. Marian Paluszkiewicz

Już po raz 13. w Wilnie odbędzie się Noc Kultury – interdyscyplinarne wydarzenie, na które w tym
roku złoży się ponad 100 wydarzeń: interaktywnych pokazów, koncertów, spektakli i wystaw. Nie
zabraknie również polskich akcentów: na placu Katedralnym wystąpi uliczny Teatr KTO z Krakowa, a
przed Domem Kultury Polskiej muzyka wileńska, polska i litewska w wykonaniu najlepszych kapel
oraz degustacja polskiej kuchni! Zagrają: Kapela Wileńska, Kapela „Gryčia” oraz specjalny gość z
Polski – Warszawska Kapela z Targówka.

– Tradycyjnie do Nocy Kultury przyłączy się Dom Kultury Polskiej w Wilnie, który po raz pierwszy
uczestniczył w festiwalu w 2009 roku z programem „Cultural Exchange Vilnius-Warszawa”. Dom Kultury
Polskiej w Wilnie w festiwalu bierze udział po raz ósmy. Każdego roku prezentujemy inny program. W
ramach festiwalu zaprezentowaliśmy już takie polskie zespoły jak: Will’N’Ska, KiteArt, 100 Uśmiechów,
Katarzyna Niemyćko-Zvonkuvienė, Filmik, Polskie Studio Teatralne, Betty Be, Frekenbok, StaraNowa, Black
Biceps itd. Cieszymy się, że możemy zaistnieć z polskim programem na mapie kulturowej Wilna podczas
jednego z największych festiwali miasta – powiedziała dla „Kuriera Wileńskiego” Bożena Mieżonis,
koordynatorka projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Organizatorzy i pomysłodawcy projektu zaoferowali widzom szeroki przekrój i urozmaicony program.

Kapela Wileńska rozpoczęła działalność w 1988 roku, kiedy to grupka młodych chłopców, połączona
miłością do polskiej pieśni, postanowiła utworzyć zespół. Idea utworzenia Kapeli Wileńskiej okazała się
bardzo twórcza i oryginalna. Młodzi muzycy nie mieli wzorców do naśladowania, Wilno nigdy nie miało
bowiem kapeli, a folklor miejski funkcjonował jedynie fragmentarycznie. Członkowie kapeli zaczęli
intensywnie poszukiwać starych tekstów oraz tworzyć nowe. Na ich repertuar złożyły się popularne i lubiane
przeboje dwudziestolecia międzywojennego – wyśmienite retro wileńskie, lwowskie i warszawskie. Od razu
potrafili po mistrzowsku uchwycić nastrój, lekkość i wdzięk polskich szlagierów, dostosować doń styl
ubierania się i zachowania na scenie. Kapela Wileńska gra i śpiewa nie tylko na Litwie, ale we Lwowie, w
Moskwie, w Wiedniu. Na pierwszym Festiwalu Kultury została laureatką głównej nagrody – Nagrody
Publiczności. Kapela była wielokrotnie nagradzana na Festiwalu Kresowym w Głogowie oraz Festiwalu
Kapel Podwórkowych w Toruniu. Pełne wdzięku, dowcipu, pomysłowości występy sprawiają, że zespół ten
zyskuje coraz szerszy krąg sympatyków.

Kapela „Gryčia” to ludzie różnych narodowości, którzy nie wyobrażają swego życia bez muzyki i śpiewu, bez
zabaw do świtu, wyjazdów i koncertów. Celem kapeli jest popularyzacja muzyki ludowej. W repertuarze są
utwory różnych mniejszości narodowych.

Warszawska Kapela z Targówka istnieje już ponad 20 lat. Grają przede wszystkim popularne utwory
charakterystyczne dla folkloru warszawskiego (m.in. U Cioci na imieninach) i własne kompozycje utrzymane
w tej stylistyce. W repertuarze znajdują się również szlagiery Stanisława Grzesiuka, największego barda
powojennej Warszawy (m.in. Bal na Gnojnej) i piosenki retro, czyli utwory, które powstały w okresie
dwudziestolecia międzywojennego (m.in. Petersburskiego, Własta, Golda czy Warsa – np. Już taki jestem
zimny drań). Warszawska Kapela z Targówka jest laureatem prestiżowego Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Retro Fundacji Mieczysława Fogga pod patronatem ministra Kultury i Sztuki I Dziedzictwa
Narodowego oraz Prezydenta Warszawy i Rodziny Foggów.
***
Organizator – Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Mecenat – Ambasada RP w Wilnie. Projekt jest
współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt dofinansowany jest przez Departament Mniejszości Narodowych
przy Rządzie RL.
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