Słuchaj muzyki… w Ninatece!
Ponad 1000 materiałów muzycznych jest dostępnych w jednym z
serwisów internetowych FINA
Ninateka to portal wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny z ponad 6000 materiałów
multimedialnych z dziedzin takich jak film, teatr, muzyka, sztuki wizualne, programy telewizyjne czy filmy dokumentalne.
Łącznie serwis oferuje ponad 1000 materiałów muzycznych – zarówno w formie wideo, jak i audio – koncertów,
teledysków, rozmów z artystami, albumów, pojedynczych utworów oraz dzieł eksperymentalnych.
Do treści muzycznych zgromadzonych w Ninatece należy na przykład ponad 300 nagrań nowych utworów muzyki
współczesnej, powstałych dzięki zamówieniom Ministerstwa Kultury, pod opieką merytoryczną Instytutu Muzyki i Tańca. W
serwisie można usłyszeć dzieła czołowych współczesnych polskich kompozytorów, m.in. Wojtka Blecharza, Aleksandra
Nowaka, Andrzeja Kwiecińskiego czy Dominika Karskiego.

Aleksander Nowak Sonata na skrzypce i gitarę
Kolejną kategorią materiałów muzycznych dostępnych w Ninatece są koncerty – te z telewizyjnej serii MADE IN POLSKA,
prezentujące czołówkę polskiego popu i alternatywy (od Dawida Podsiadły po KRÓLA) oraz rejestracje kilkudziesięciu
koncertów odbywających się w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego na Wałbrzyskiej (cykle FINA Na
Ucho, Wakacyjna Przerwa, koncert Duchologia Polska). Ninateka posiada też liczne rejestracje występów w ramach cyklu
Ministerstwo Dźwięku w radiowej Czwórce, z czołówką polskiego hip-hopu i alternatywy.
W Ninatece premierę miały lub są dostępne w całości albumy grup Kapela Ze Wsi Warszawa, Fisz Emade Tworzywo,
Małgorzaty Sarbak czy Marcina Maseckiego. Ważną częścią serwisu są też kolekcje poświęcone wybitnym polskim
kompozytorom XX wieku, Witoldowi Lutosławskiemu, Andrzejowi Panufnikowi, Henrykowi Góreckiemu czy Wojciechowi
Kilarowi.

Fisz Emade Tworzywo Pył
Dział O muzyce przybliża twórców – polskich i zagranicznych – poprzez wywiady oraz filmy dokumentalne. Do kolekcji
Ninateki trafiły m.in. tytuły pokazywane na festiwalu Planete+ Doc Review. W serwisie można obejrzeć film dokumentalny
o Patti Smith, zespole Efterklang, legendarnym festiwalu muzyki metalowej w Wacken czy o senegalskim muzyku Youssou
N’Dourze.
Nie zabrakło też licznych materiałów na temat... Zbigniewa Wodeckiego, choćby rejestracji jego pełnego rozmachu
koncertu zagranego wspólnie z Mitch & Mitch w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. A to
tylko niewielki ułamek atrakcji muzycznych dostępnych w Ninatece!
1976: A Space Odyssey | Zbigniew Wodecki with Mitch & Mitch Orchestra and Choir

