
 

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny 

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa  | t: +48 22 380 49 75 | t: +48 22 380 49 76 | promocja@fina.gov.pl 

Kontakt dla mediów: Beata Żurawska | t: + 48 662 099 200  | beata.zurawska@fina.gov.pl 

 

Informacja prasowa Warszawa, 29.03.2022 r.

Mateusz Pałka i ShockolaD 

FINA na Ucho 

Filmoteka Narodowa –  Instytut Audiowizualny zaprasza na kolejne wydarzenie z cyklu FINA na 
Ucho. Koncert 7 kwietnia będzie miał dwie odsłony. W pierwszej części Mateusz Pałka zaprezentuje 
program z najnowszego albumu BLUR –  solowej płyty fortepianowej, zachwycającej szlachetnością 
brzmienia, intymnością i ekspresją. W drugiej części koncertu wystąpi jeden z najbardziej 
utytułowanych ukraińskich zespołów – działające w sferze jazz i world music trio Igora Hnydyna 
ShockolaD. Zespół odnajduje się w mieszaniu różnych stylów i improwizacji z motywami, które 
znajdują się w świadomości ukraińskich muzyków. Zapraszając ukraiński zespół do projektu FINA na 
Ucho chcemy wyrazić swoją solidarność z Ukrainą. Transmisja koncertu na żywo na portalu 
Ninateka.pl. 
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Mateusz Pałka 

Polski pianista, kompozytor, improwizator. Twórca, który dobrze czuje się  zarówno w stylistyce 

jazzowej, jak i modern classical. Eksploruje obszary muzyki ilustracyjnej i kontemplacyjnej. Zachwyca 

dojrzałą grą, subtelnością, dbałością o każdy dźwięk i profesjonalnym warsztatem. W jego pianistyce 

drzemie duch impresjonizmu i romantyzmu, a jego twórczość inspirowana naturą człowieka oraz 

przyrodą wyraźnie podąża w kierunku poszukiwania koloru i barwy.  

Mateusz Pałka o płycie BLUR: „Muzyka jest uniwersalnym językiem wyrażania własnych emocji. To 

sztuka kreowania dźwięku i ciszy, w której każda historia ma swoje odzwierciedlenie w dźwiękach. Tak 

czuję. Zawsze marzyłem o nagraniu solowej płyty fortepianowej, która pokazałaby szlachetność 

brzmienia, przestrzeni i mistycznego dotyku jednocześnie. Solo to wyjątkowa formuła, urzekająca 

brzmieniem, intymnością i ekspresją. BLUR to dla mnie niezwykle ważny i osobisty album, gdzie 

improwizacje przeplatają się z kilkoma ukończonymi kompozycjami. Od początku przyświecała mi idea, 

aby stworzyć pewną sonorystyczną bliskość w całości brzmienia, tak by można było namacalnie dotknąć 

aktu tworzenia od samej kuchni. Chciałem ukazać grę nastrojami, kolorami, skupiłem się również na 

tworzeniu improwizacji z określoną tonalnością, subtelnością, czułym dotykiem, oddechem 

i  przestrzenią. Wszystko po to, aby stworzyć spójną całość dla wyrazu mojej wrażliwości, ekspresji 

i  zmysłowości.” 

 

ShockolaD  

Jeden z najbardziej utytułowanych ukraińskich zespołów działających w sferze jazz i world music, 
grający regularnie na różnych salach koncertowych – festiwalach, na dużej scenie i w klubach. Zespół 
odnajduje się w mieszaniu różnych stylów, improwizacji, oryginalnych pomysłach i motywach, które 
odnajdują się w świadomości ukraińskich muzyków. Każdy album jest wyjątkowy ze względu na 
nieustanną eksplorację dźwięków, myśli oraz syntezę elektroniki i akustyki. Podobnie każdy członek 
ShockolaD wnosi swój własny, niepowtarzalny wkład w muzykę i brzmienie zespołu. ShockolaD 
pozostaje zawsze otwarty na różne style muzyczne i kierunki. 

ShockolaD w składzie: 

Anastasija Litvinyuk – fortepian 

Roman Chraniuk – kontrabas 

Igor Hnydyn – perkusja 
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Wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja: www.fina.gov.pl 

Koncert będzie transmitowany na żywo na Ninatece o godzinie 19:00. 

www.ninateka.pl 

Szczegółowe informacje: www.fina.gov.pl 
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