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Wystawa malarstwa
Zulueta
Orlando Lazaro Ortega
PARTNERZY
WYDARZENIA:
ORGANIZATOR:
GRUPA MAZURKAS

MCC M
Poznańska 177
Ożarów Mazowiecki, ul.

Jan Żychliński
Starosta Powiatu
Warszawskiego Zachodniego

Prowadzenie:
Andrzej Bartkowski

Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

PROGRAM WIECZORU
18.00 Otwarcie wieczoru – Andrzej Bartkowski, Andrzej Hulewicz –
Prezesi MCC Mazurkas oraz Aneta Klepacka-Kołbuk –
Dyr. Generalna MCC Mazurkas
Janina Tuora – informacja o wystawie malarstwa
Orlando Lazaro Ortega Zulu, artysta malarza,
urodzonego w 1986 roku na Kubie

Koncert – cz. I „Kuba! Wyspa jak wulkan gorąca!”
		– MORNING STAR ORCHESTRA oraz
Yaremi de las Mercedes Kordos i Juan Carlos Hechavarria
Przerwa. Wersnisaż. Wystawa malarstwa Orlando Lazaro Ortega Zulu.
Reportaż filmowy Jana Sumikowskiego i Janiny Tuory
Koncert – cz. II „Kuba! Wyspa jak wulkan gorąca!”
MORNING STAR ORCHESTRA oraz
Yaremi de las Mercedes Kordos i Juan Carlos Hechavarria

		–

Prowadzenie: Andrzej Bartkowski
15 min. po koncercie transport powrotny do Warszawy
(dla osób, które potwierdziły)

MORNING STAR ORCHESTRA

PROGRAM | 19 czerwca 2022 r. | 46. FORUM HUMANUM MAZURKAS

„KUBA! WYSPA JAK WULKAN GORĄCA!” – to muzyczne Latino show, doskonałe
połączenie dynamicznych brzmień, kubańskiej
muzyki, znanych publiczności hitów muzyki,
takich jak: „Guantanamera” czy „Besame
Mucho” oraz spokojnego Latin Jazzu. To
wspaniała i niezapomniana zabawa w rytmach
salsy, marengue, cumbia, cha-cha i mambo dla
każdej publiczności!
MORNING STAR ORCHESTRA to jedna
z najciekawszych orkiestr rozrywkowych
w Polsce.  W skład Orkiestry wchodzą profesjonalni muzycy, absolwenci oraz wykładowcy akademii muzycznych oraz laureaci
prestiżowych festiwali jazzowych.  Orkiestra
posiada rozległy gatunkowo repertuar od
standardów muzyki jazzowej, poprzez rock,
pop hits, latino, swing, aż po muzykę gospel
oraz aranżacje największych światowych
hitów muzycznych.
Obok orkiestry na scenie zaśpiewają:
YAREMI DE LAS MERCEDES KORDOS
Hawańska wokalistka i instrumentalistka. W jej programie znajdują się zarówno przepiękne, romantyczne
melodie, jak i gorące rytmy rodem z Karaibów.
Do jej największych dokonań przed wyjazdem do
Europy można zaliczyć współpracę z Buena Vista Social
Club (a konkretnie, ze słynną członkinią grupy, Omarą
Portuondo) oraz reprezentowanie Kuby na Cultural
Festival of Ceiba w meksykańskim mieście Tabasco.
JUAN CARLOS HECHAVARRIA
Znana kubańska Osobistość, jeden z piękniejszych
głosów son z Hawany, były wokalista słynnej kubańskiej
orkiestry Klimax, słowik muzyki kubańskiej. W Polsce
od kilku lat: znany, ceniony i podziwiany jako wokalista
solista zespołu Jose Torres & Havana Dreams.

www.forumhumanummazurkas.pl

WYSTAWA MALARSTWA
ORLANDO LAZARO ORTEGA ZULU, artysta malarz, urodzony
w 1986 roku w Hawanie na Kubie.   Na swoich płótnach uwzględnia
wnętrze ludzkich dusz, tak jakby każdy kolor odzwierciedlał uczucia
i emocje każdego z jego modeli, grając na pograniczu figuratywności
i wyobraźni. W jego pracach wyraźnie widać esencję tego, czym jest Kuba,
w idealnym połączeniu kolorów, linii, tekstury i ciepła. Pracuje głównie
techniką akrylową na płótnie, ale specjalizuję się również w pracach street artu. „Moja praca ma na celu
tworzenie mostów międzykulturowych, jest też swego rodzaju symbolicznym przełożeniem mojego życia,
także tych czasów zmian, niepewności i nadziei. Moja praca, podobnie jak ja, jest postmodernistyczna, do
tego stopnia, że kwestionuje, ale i toleruje. Jest osobista, ponieważ reprezentuję moje własne pytania, ale jest
również uniwersalna, ponieważ obejmuje poszukiwanie innych wszechświatów poza systemami lub granicami”.

MECENAT KULTURY | HOTEL MAZURKAS | 2012-2022
Forum Humanum Mazurkas – 46 edycji
Sympozjon w Mazurkasie – 15 edycji
Variété Literackie Mazurkas – 3 edycje
Koncerty okolicznościowe – 38 edycji
Razem 102 wydarzenia kulturalne – około 50 000 widzów
W tym 61 wystaw malarskich i rzebiarskich
41 filmów o malarzach i rzeźbiarzach /producent: MCC Mazurkas/
Youtube: Forum Humanum Mazurkas
18 mln wyświetleń | 27 tys. subskrybentów | 2 tys. filmów
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.forumhumanummazurkas.pl

