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Paneuropa versus smog
Otaczający nas świat zmienia się; niestety nie zawsze na lepsze.
Działalność człowieka, dotychczas stosowane metody produkcji i styl
życia wielu spośród nas, niekorzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego, klimatu i zdrowia mieszkańców tak Europy, jak i całego świata.
Zanieczyszczenie powietrza – w coraz większym stopniu wynikające ze stosowania przestarzałych paliw kopalnych wykorzystywanych do ogrzewania domów
i napędzania samochodów – prowadzi do powstawania
smogu. Zjawisko to jest szczególnie dotkliwe w okresie
jesienno-zimowym, kiedy na intensywnie zurbanizowanych obszarach, których mieszkańcy w dużym stopniu polegają na własnych źródłach ciepła, przyczynia się
do zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami.
Czasu na działanie pozostało niewiele. Przekonali się
o tym europejscy bohaterowie z ,,Paneuropy”.
Tym razem Pan Twardowski i jego sojusznicy zmierzą
się z nadnaturalnymi przeciwnikami chcącymi wykorzystać popełniane przez nas błędy i przyspieszyć niekorzystne zmiany klimatyczne.
Współpraca europejska i budowanie nowego ładu na
fundamencie współdziałania i porozumienia, tak w świecie rysunkowym, jak i rzeczywistym, może nas uchronić
od katastrofy, której grozę tak barwnie zarysowali znakomici twórcy naszego komiksu – odpowiedzialny za
scenariusz Tobiasz Piątkowski i autor rysunków Przemysław Kłosin. Czy zjednoczona w różnorodności Paneuropa ponownie zatriumfuje? Przekonajcie się sami!

Pobierz komiks klikając na okładkę

o górnictwie

Czy na Górnym Śląsku powtórzone
zostaną błędy z likwidacji kopalń
w Wałbrzychu? Jak wygląda proces
transformacji energetycznej?
Czym jest sprawiedliwa transformacja?
O tym i wielu innych tematach
związanych z górnictwem
i klimatem przeczytasz i posłuchasz na
slaskaopinia.pl/gornictwo.
LUTY 2021
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Johannes Brahms
29 stycznia 2021 roku miał swoją premierę nowy album Narodowego Forum Muzyki, nagrany przez NFM Filharmonię Wrocławską. Na płycie zespołu, która jest pierwszą zrealizowaną pod batutą jego szefa artystycznego Giancarla Guerrero, znalazły się I Symfonia
c-moll op. 68 oraz Uwertura akademicka op. 80 Johannesa Brahmsa.
Program: Johannes Brahms (1833–1897) –
I Symfonia c-moll op. 68 (1862–76) [49'15]
1. Un poco sostenuto – Allegro 16'42
2. Andante sostenuto 9'47
3. Un poco allegretto e grazioso 5'15
4. Adagio – Più andante – Allegro non troppo,
ma con brio 17'31
Uwertura akademicka op. 80 (1880) [10'29]

Wykonawcy: Giancarlo Guerrero – dyrygent
NFM Filharmonia Wrocławska
Nagrano w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki
im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, 18-22.03.2019
Reżyseria nagrania, montaż, mastering: Andrzej
Sasin, Aleksandra Nagórko (CD Accord) | Czas: [59'57]
Patronat medialny: Program II Polskiego Radia

Fragment wywiadu zamieszczonego w booklecie dołączonym do płyty:
Piotr Matwiejczuk: Eduard Hanslick nazwał I Symfonię „Appassionatą”, bywa nazywana też „Patetyczną”. Mówi się o niej, że jest „X Symfonią” Beethovena. Czy pan ma jakieś swoje określenie na
to dzieło?
Giancarlo Guerrero: Bardzo lubię to ostatnie, ponieważ forma tego utworu jest bardzo bliska Dziewiątej Beethovena. Z kolei te potężne uderzenia kotłów na początku są jak pukanie losu z Piątej...
PM: I Symfonię Brahmsa z NFM Filharmonią Wrocławską wykonuje pan już jakiś czas. Jak długo
tego rodzaju dzieło musi dojrzewać w panu i w orkiestrze, by uznał pan, że można je nagrać?
GG: Symfonię znamy świetnie – i orkiestra, i ja. To niebezpieczna sytuacja, bo trudno wznieść się
ponad własne przyzwyczajenia, zainspirować się nawzajem, ale też przekonać do własnej interpretacji. Na szczęście znakomicie się dogadujemy, lubimy eksperymentować i żadne z nas nie
uważa, że zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Byliśmy również otwarci na uwagi reżyserów
dźwięku. W wykonywaniu muzyki najważniejsze jest to, by mieć otwartą głowę. Trzeba pamiętać
o tradycji, ale jednocześnie nie bać się nowych pomysłów. Każde wykonanie jakiegoś dzieła z przeszłości jest jego ponownym odkrywaniem.

Kup płytę

I SYMFONIA C-MOLL OP. 68

NFM – Instytucja kultury miasta Wrocławia współprowadzona przez:

BRAHMS
[ 49'15 ]

SYMPHONY NO. 1 IN C MINOR OP. 68
1

16'42

Un poco sostenuto – Allegro
9'47

2

Andante sostenuto
5'15

3

4

17'31

ACD 277
NFM 68

Un poco allegretto e grazioso
Adagio – Più andante –
Allegro non troppo, ma con brio
5

TOTAL TIME

59'57

MADE IN POLAND

UWERTURA AKADEMICKA OP. 80
ACADEMIC FESTIVAL OVERTURE OP. 80

BRAHMS
NFM WROCŁAW PHILHARMONIC
GIANCARLO GUERRERO

10'29

GIANCARLO GUERRERO – dyrygent / conductor
NFM FILHARMONIA WROCŁAWSKA
NFM WROCŁAW PHILHARMONIC
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Rodzina | Teledysk
„Rodzina” to dynamiczny utwór i atrakcyjny teledysk, który ma również na celu przyciągnąć
uwagę młodego słuchacza. Dodatkowym atutem, który może wpłynąć na popularność utworu
jest również fakt, że w klipie wystąpi wielu wspaniałych i znanych artystów, wśród nich m.in.
Anna Rusowicz, Natalia Kawalec, Agnieszka Nowicka-Cudzich, Dominika Kowalik, Stanisław
Karpiel-Bułecka i Darek Malejonek. Kompozytorem, autorem tekstu i producentem muzycznym
przedsięwzięcia jest Mirosław Kowalik – basista zespołu Raz Dwa Trzy.
To projekt, promujący rodzinę jako najważniejszą komórkę społeczną. Wartości, które ze sobą
niesie, przedstawione są w piosence i teledysku pt. „Rodzina”, a są to bezwarunkowa miłość,
wsparcie czy wzajemna życzliwość. Piosenka przypomina jednocześnie, że rodzina to siła i radość, a doświadczenie jej starszych członków i energia tych młodych wzajemnie się uzupełniają.
Tekst i muzyka: Mirosław Kowalik |Produkcja: Andrzej Dubiel
Realizacja Teledysku: Grzegorz Juziak, Jędrzej Niestrój, Kajetan Matuszewski, Krzysztof Mucha
UDZIAŁ W NAGRANIU UTWORU WZIĘLI:
Ania Rusowicz, Natalia Kawalec, Agnieszka Nowicka-Cudzich, Dominika Kowalik, Stanisław Karpiel-Bułecka, Darek
Malejonek: wokal | Nikodem Pospieszalski: perkusja | Mirosław Kowalik: gitara basowa | Marcin Zaleś: gitara
elektryczna | Piotr Cudzich: instr. klawiszowe | Tomas Celis Sanchez: instr. perkusyjne | Mateusz Pospieszalski:
saksofony altowy, saksofon barytonowy | Paweł Kowalik: trąbka | Kuba Klepczyński: puzon
Dzieci z Chóru dziecięcego „Fantazja” z Miejskiej SP w Szczawnie Zdroju i Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych
w Wałbrzychu: Hanna Roman, Milena Francuziak, Emilia Francuziak, Lena Magdziarczyk, Anna Wiśniewska
Produkcja Muzyczna: Mirosław Kowalik | Nagrania, Zgranie i Mastering: Jacek Gładkowski
W NAGRANIACH TELEDYSKU UDZIAŁ WZIĘLI:
DZIECI: Hanna Roman, Lena Mziarczyk, Ania Wiśniewska, Adrianna Reszka, Wiktoria Lachowicz, Aleksandra
Nowak, Milan Mnich, Igor Rychlik
RODZINA KOWALIKÓW: Mirosław Kowalik, Dominika Kowalik: wokal, Paweł Kowalik: trąbka
Dodatkowo: Paweł Kociupski: trąbka, Ryszard Stecki: Puzon
TEATR sPokoLeń z Dobronia przy współpracy z Dobrońskim Centrum Kultury: Babcia: Katarzyna Tracz
| Dziadek:Bronisław Słabiak | Mama: Joanna Słabiak-Szela | Tata: Krzysztof Celeban | Córka: Zuzanna Majda
| Syn: Szymon Olech | Napoleon: Przemysław Roszak | Kotek: Cyprian Celeban
Sylwia Celeban: scenografia, kostiumy
Organizatorem projektu ,,Ekipa Pełna Życia" jest Stowarzyszenie Muza Dei.
Projekt dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej.

muzadei.pl | Teledysk
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Wzornictwo huty szkła Zawiercie
po 1945 roku
Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, ul. Chemiczna 12
Wyczekiwana przez kolekcjonerów publikacja jest dostępna w muzealnej ofercie. Jest to pierwsze w 2021 r. wydawnictwo Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, poświęcone w całości zagłębiowskiej hucie szkła działającej od 1884 r., obecnie w stanie likwidacji. Prezentuje szeroki
wachlarz wyrobów. Są to masowo produkowane wzory od lat 60. XX w. do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, nie tylko kryształy, te bowiem całkowicie zawładnęły hutą od 1986 r., ale
też szkła sodowe barwione w masie na wiele kolorów. Towarzyszy wystawie pod tym samym
tytułem, która z powodu obostrzeń związanych z pandemią nie jest udostępniona zwiedzającym, czekamy na ponowne otwarcie instytucji kultury. Wystawa i towarzyszący jej katalog
są konsekwencją pozyskania w 2020 r., dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obszernej, liczącej 913 obiektów, kolekcji zawierciańskich wyrobów z wzorcowni likwidowanej obecnie huty „Zawiercie”.
Publikacja liczy ponad 100 stron i tyleż ilustracji szkieł, produkowanych w hucie. Ma formę albumową. Okładka jest kaszerowana, foliowana z otwartym widocznym grzbietem. Zawiera
artykuł wstępny „O zawierciańskim
szkle słów kilka…” oraz noty biograficzne zawierciańskiego zespołu projektantów: Józefa Podlaska, Bogdana
Kupczyka, Marii Słaboń, Zofii Piaskiewicz i Zofii Szmyd-Ścisłowicz, opracowane przez Ewę Chmielewską,
która prowadzi Dział Szkła w sosnowieckim muzeum od początku jego
istnienia. Fotografie wykonał Paweł
Więcławek, projekt graficzny – Monika Chrabąszcz-Tarkowska. Teksty
są dwujęzyczne, także w angielskiej
wersji językowej. Publikacja powstała pod redakcją Ewy Chmielewskiej i Pawła Duszy.
Cena: 75 zł, aktualnie (z powodu
pandemii) do nabycia wyłącznie
poprzez serwis allegro.pl
Informacje: Dział sprzedaży
twt@muzeum.org.pl,
tel. 32 363 45 20
LUTY 2021
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Zagi | ,,Prześwit”
Najnowszy album Zagi "Prześwit" stworzony wspólnie z fanami online podczas lockdownu
dostępny preorderze na EMPIK.com
Zagi to artystka, która na polskiej scenie muzycznej funkcjonuje już od blisko 10 lat, jest wokalistką, instrumentalistką, nagrodzoną trzema złotymi płytami ZPAV, kompozytorką i autorką
tekstów. Zagi pisze piosenki dla siebie, ale również innych artystów. Jest współautorką takich
utworów jak: Natalia Zastępa - ,,Lava Lamp”, ,,Mantry” feat. Sonbird, Sound'n'Grace - ,,Chcemy
Więcej”, Filip Lato - ,,Moment”, Sylwia Lipka - album „Fala/wave” i wielu innych.
„Prześwit” to jej autorski album, który powstał w nietypowy sposób. Zagi zwykle tworzy piosenki w zaciszu swojej sypialni – i choć w tym przypadku było podobnie, to postanowiła do
procesu twórczego zaprosić swoich słuchaczy! Piosenki, które znalazły się na tym albumie
powstały podczas 11 transmisji online, które Zagi prowadziła na swoim kanale youtube w
trakcie lockdownu. Proces tworzenia każdej z ośmiu piosenek można oglądać na youtube!
,,Cieszę się, że mogłam podzielić się moim twórczym światem, pokazać jak taki proces wygląda
u mnie. Myślę, że ten album bardzo nas do siebie zbliżył, mogliśmy się lepiej poznać i pomogliśmy sobie nawzajem przetrwać ten kosmicznie dziwny czas. ,,Prześwit” to zapis przemyśleń,
które obudziły się w nas w trakcie lockdown’u. Tęsknota za lasem, za kontaktem z ludźmi.
Przebudowa systemu patrzenia na siebie i na codzienność.” - mówi Zagi.
,,Cały album jest bardzo melodyjny, bogaty aranżacyjnie. Można na nim usłyszeć folkowe inspiracje, gospelowe chóry w utworach ,,Meander” czy ,,Zew”, są delikatne smyki w ,,Echo”, jest
też elektronicznie brzmiący ,,Lazur”, jest dużo przestrzennych gitar, wokaliz, które się przeplatają i płyną, pojawia się fortepian. Są też utwory, które zaczynają się bardzo surowo, tylko
z gitarą i moim wokalem, aby trochę oddać ukłon transmisjom i formie, od której wszystko się
zaczęło. I pomimo tego, że album powstał w dość mrocznym okresie lockdownu, to nie jest
w ogóle depresyjny, dużo w nim ciepła i muzycznie pozytywnych wibracji.”
Premiera albumu w serwisach streamingowych odbyła się 31 sierpnia 2020 r., a premiera wydania na CD na stronie wywórni
Popcorn Records odbędzie się 26 września
2021. Album dostępny jest obecnie w
preorderze na stronie sklepu EMPIK. Planowana premiera sklepowa - 26 lutego!
Album ,,Prześwit” zwiastowały do tej pory
dwa oficialne single: ,,Hologram”, którego teledysk został obejrzany ponad 150 tys. razy,
oraz ,,Lazur” obejrzany ponad 50 tys. razy!
Zagi - ,,Hologram” | Zagi - ,,Lazur”

www.zagi.pl
LUTY 2021
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Liaitańskie wieczory muzyczne:
1 lutego 19:00-20:00
Karolina Kruczała - skrzypce | Mariusz Kruczała - akordeon

Koncert nadziei
Na zakończenie okresu kolędowania Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zaprasza na kolejne muzyczne spotkanie on-line z cyklu „Liaitańskie wieczory muzyczne”. Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki wykonają na skrzypcach Karolina Kruczała i na akordeonie
Mariusz Kruczała. Koncert odbędzie się na profilu Klubu Mirage na FB - dostęp bezpłatny.

Koncert nadziei

12 lutego 19.00

Krótka opowieść o miłości
Drugie muzyczne spotkanie z cyklu „Liaitańskie wieczory muzyczne” w lutym poświęcone będzie najpiękniejszym utworom o miłości i dedykowane oczywiście wszystkim zakochanym i
poszukującym swoich miłości.
Kruczała. Koncert odbędzie się on-line na profilu Klubu Mirage na FB - dostęp bezpłatny.

Krótka opowieść o miłości
Klub Mirage
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Krakowski Salon Romantyczny
Od 5 lutego
„Krakowiak fantastyczny” z widokiem na Kraków, „Sonata księżycowa” z niebem o zmierzchu
w tle czy „Bal zakochanych” w wieczornej scenerii – dzięki platformie PLAY KRAKÓW atmosferę
każdego z tych utworów będziemy mogli odtworzyć we własnym domu! Już od 5 lutego każdy
będzie mógł rozsiąść się wygodnie w „Krakowskim Salonie Romantycznym” (i to bez biletu!).
Z muzyczno-poetyckiego programu nagranego w przestrzeni foyer Centrum Kongresowego
ICE Kraków dowiemy się między innymi, na ile sposobów… „można masakrować Chopina”.
W tradycji romantycznej salon artystyczny był miejscem wyjątkowym, w którym artyści spotykali się z wymagającą publicznością. Przekładając tę ideę na język współczesności
i zmian, zapraszamy miłośników słowa i dźwięku do internetu.
Krakowski Salon Romantyczny to przede wszystkim niebanalne spotkanie z muzyką, poezją i
rozmową. Rolę główną gra fortepian – raz dosłownie, raz symbolicznie – a całość połączona
jest miłością do sztuki.
Wśród artystów, których zobaczymy w foyer ICE Kraków są m.in. Grażyna Auguścik, Maja Barełkowska, Lena Ledoff, Ewa Warta-Śmietana, Jarosław Bester, Piotr Cyrwus, Paweł Kowalski,
Karol Radziwonowicz, Adam Rymarz i Wojciech Skibiński. Koncert podzielony na dwie części
poprowadzą znani muzyczni dziennikarze: Magda Miśka-Jackowska i Paweł Sztompke.
W programie znajdą się m.in. utwory Fryderyka Chopina, Ludwiga van Beethovena, Ignacego
Jana Paderewskiego, Stanisława Moniuszki, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Komedy, pieśni
Leonarda Cohena, wiersze Czesława Miłosza, W.H. Audena i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nie zabraknie również opowieści i anegdot o tym, kto wprowadził „na salony” akordeon,
komu stan Kalifornia zawdzięcza czerwone wino oraz na ile sposobów „można masakrować
Chopina” według bohaterki spektaklu na podstawie książki „Madame Pylinska i sekret Chopina”
Erica-Emmanuela Schmitta.
„Krakowski Salon Romantyczny” (Wizyta pierwsza i Wizyta druga) będzie dostępny bezpłatnie
na platformie PLAY KRAKÓW od piątku, 5 lutego.

Krakowski Salon Romantyczny

fot. Dobroslaw Polek
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Polska Filharmonia Bałtycka:
Jakub Jakowicz
5 lutego 19:00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna PFB
Bassem Akiki – dyrygent | Jakub Jakowicz – skrzypce
Program: Camille Saint-Saëns – III Koncert skrzypcowy h-moll op. 61
Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia g-moll nr 25 KV 183

Soyoung Yoon
12 lutego 19:00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna PFB
Michał Nesterowicz – dyrygent | Soyoung Yoon – skrzypce
Program: Felix Mendelssohn-Bartholdy - Uwertura Hebrydy op. 26
Max Bruch - Koncert skrzypcowy g-moll op. 26 | György Ligeti - Romanian Concerto

Open Mozart Year
19 lutego 19:00
Wystąpią: Orkiestra Symfoniczna PFB | Robert Kwiatkowski – dyrygent, skrzypce
Program: Wolfgang Amadeusz Mozart – III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 [26’]
Wolfgang Amadeusz Mozart – Symfonia nr 35 D-dur KV 385 Haffnerowska
Koncerty będą udostępnione bezpłatnie również na kanale YouTube PFB

Jakub Jakowicz, fot. Maciej Mulawa

Koncerty symfoniczne | www.filharmonia.gda.pl
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Premiera albumu „Dźwiękoszczelna”
zespołu Nocny SuperSam
Od 5 lutego
Wawrzyniec Dąbrowski: muzyka, aranżacje | Agata Kołodziejczyk (Fijewska): wokal
Natalia Fijewska-Zdanowska: teksty | Maciej Rozwadowski: instrumenty perkusyjne | Rafał Trzciński: bas

Od 5 lutego na platformie Młynoteka dostępny będzie album „Dźwiękoszczelna” zespołu
Nocny SuperSam. To już drugi longplay tej formacji udostępniony na teatralnej platformie.
Ponownie usłyszeć usłyszeć można teksty Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej, reżyserki i dramatopisarki Teatru MŁYN oraz wokal jej siostry Agaty Kołodziejczyk, aktorki.
Teatr Młyn to nie tylko spektakle, które od jesieni można znaleźć w wersji online na platformie
Młynoteka. To także oryginalne projekty muzyczne i artyści, którzy poprzez słowo i muzykę
przyglądają się światu. Do końca lutego Teatr MŁYN udostępni aż cztery albumy z lat 20132018: dwa pierwsze tytuły to wspomniane płyty zespołu Nocny SuperSam - „Plac zabaw”
(2014) oraz „Dźwiękoszczelna” (2018). Kolejne to piosenki ze spektaklu „Naga Praga” oraz
z projektu „SŁOWOtoki”. Każdy z nich to inny rodzaj muzycznej przygody, inna stylistyka i
spojrzenie na codzienne sprawy i problemy.

fot. Dave Izaak

Nocny SuperSam to połączenie tekstów
reżyserki i dramatopisarki Teatru MŁYN Natalii Fijewskiej-Zdanowskiej, kompozycji muzycznych Wawrzyńca Dąbrowskiego (Henry
David's GUN, Letters From Silence, Frozen
Lakes, Henry No Hurry) oraz śpiewu Agaty
Kołodziejczyk (Fijewskiej) (aktorka, znana z
takich spektakli jak „Piąta rano”, „Niunia” czy
„Draka”), przy wsparciu muzyków Macieja
Rozwadowskiego (instrumenty perkusyjne) i
Rafała Trzcińskiego (bas).
Zespół ma na koncie trzy wydawnictwa debiutancki longplay „Plac zabaw” (2014),
„(bez) końca początki” (EP, 2015) oraz
album „Dźwiękoszczelna” (2018).
Okładkę albumu zdobi zdjęcie autorstwa
słowackiej fotografki Evelyn Bencicovej,
która w swoich pracach eksploruje temat
ludzkich emocji i zachowań w świecie intensywnie rozwijającej się technologii.
„Dźwiękoszczelna” oraz pozostałe płyty i spektakle dostępne na platformie Młynoteka.
LUTY 2021
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Eroi(ne) / Haendel – Vivaldi. Arie i duety
Koncert online z Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii
w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

6 lutego 19:00
Scenariusz, reżyseria: Anna Radziejewska | Projekcje video: Marek Zamojski
Reżyseria świateł: Piotr Rudzki | Inspicjent: Dorota Lachowicz
Wykonawcy: Aneta Łukaszewicz - mezzosopran, Anna Radziejewska - mezzosopran,
Zespół Intrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona,
Krzysztof Garstka - klawesyn, dyrygent

Herosi i heroiny – wielkie postaci, których dramatyczne losy niejednokrotnie stawały się kanwą
muzycznych opowieści doby baroku. Pełne zwrotów akcji, często tragiczne doświadczenia mitycznych bohaterów dawały kompozytorom asumpt do kreowania muzyki pełnej napięć, cierpienia, ale też radości i nadziei. Zjawiskowe arie i duety po dziś dzień stanowią wyzwanie dla
śpiewaków – zarówno pod względem wokalnym, jak i aktorskim. Pełne afektów, o wartkiej, zaskakującej fabule dają niewyczerpane pole do interpretacji także instrumentalistom.
Nieprzebraną inwencją zachwyca muzyka Georga Friedricha Haendla. W przepięknych partiach
wokalnych kompozytor doskonale potrafił oddać dramat rozstania (duet Floridante i Elmiry), niezwykłą więź łączącą matkę z synem (duet Cornelii i Sesta) oraz różne odcienie miłości. Wszak bywa
ona wierna (aria Tolomea) i szczęśliwa (duet Radamista i Zenobii), ale czasem prowadzi także do
zbrodni i szaleństwa (aria Dejaniry). Nie mniej przejmujące partie powierzał śpiewakom Antonio
Vivaldi. Również i w jego dziełach wierne uczucie może stanowić dowód cnoty (Griselda) lub być
przyczyną niechlubnych czynów bohatera (Ottone). Odmalowane dźwiękami emocje przenikają
słuchaczy do głębi, a bohaterowie opowieści nie zawsze poddają się jednoznacznej ocenie.

Eroi(ne) / Haendel – Vivaldi | www.operakrolewska.pl

CO JEST GRANE: Eroi(ne) / Haendel – Vivaldi. Arie i duety | Koncert online
LUTY 2021
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Prom Kultury Saska Kępa
Od 6 lutego
Luty w Promie Kultury na Saskiej Kępie będzie obfitował głównie w ciekawe wydarzenia
muzyczne dostępne bezpłatnie na kanałach na Facebooku oraz You Tube.
6.02. godz. 19:00 | Natalia Sikora i VooDoo Dog
Nowy autorski materiał Natalii Sikory – głosu jedynego w swoim rodzaju i osobowości, która
potrafi rozrywać dusze. Towarzyszą jej: Paweł Stankiewicz: gitara, Krzysztof Nowicki: gitara,
Wojciech Ruciński: gitara bas., Sławomir Kazulak: perkusja
14.02. godz. 18:00 | Recital Stanisławy Celińskiej „Piękny świat”
Recital Stanisławy Celińskiej złożony m.in. z utworów Haliny Poświatowskiej i Wisławy
Szymborskiej to opowieść o kobiecie dzisiejszych czasów i odnalezieniu szansy na życie w
pięknym świecie.
16.02. godz. 19:00 | Cały ten JAZZ! LIVE! RGG – koncert specjalny!
Jeden z najbardziej charyzmatycznych zespołów na polskiej scenie jazzowej, który tworzą:
Łukasz Ojdana: fortepian, Maciej Garbowski: kontrabas, Krzysztof Gradziuk: perkusja.
18.02. godz. 19:00 | #PROM na otwartych wodach: spotkania muzyczne | Sonia Bohosiewicz
Muzyczne spotkanie z Sonią Bohosiewicz, aktorką i piosenkarką znaną z wielu projektów filmowych, teatralnych, kabaretowych i muzycznych. Spotkanie prowadzi Paweł Sztompke.
20.02. Kino Kępa | „Szarlatan”, reż. Agnieszki Holland
Pokaz najnowszego filmu Agnieszki Holland „Szarlatan” – opartej na faktach opowieści o
mężczyźnie, który zapragnął okiełznać naturę. Rozmowa LIVE z reżyserką o godz. 19.00
nieodpłatnie na kanale FB Promu Kultury, a film do obejrzenia w godz. 12:00-23:00.
Bilety w cenie 15 zł. Film dostępny jest na platformie Gutek Film po wpisaniu i zatwierdzeniu KODU, który otrzymuje się podczas płatności na stronie Promu Kultury.

Prom kultury
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Spotkania z muzyką dla młodzieży:
Tajemnice kameralistyki – trio

6 lutego 13:00-14:00
Koncert Filharmonii Narodowej dla młodzieży online: fortepian / klarnet / wiolonczela
Muzyka kameralna jest stałym elementem programów filharmonicznych. Stanowi ona
wzór porozumienia i współpracy pomiędzy artystami. Choć każdy z wykonawców może
zachwycać solowym popisem, to podczas zespołowego muzykowania celem staje się
przede wszystkim realizacja wspólnie wypracowanej koncepcji artystycznej oraz dążenie
do spójnego, zrównoważonego brzmienia.
Wśród zespołów trzyosobowych najpopularniejsze jest trio fortepianowe złożone z fortepianu, skrzypiec i wiolonczeli. Jego odmianę stanowi trio z klarnetem zamiast skrzypiec i taki
właśnie skład wystąpi w niniejszym koncercie, prezentując swoje bogate walory muzyczne.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz na stronie: www.domkulturywesola.net

Tajemnice kameralistyki | www.domkulturywesola.net

CO JEST GRANE: Tajemnice kameralistyki - trio
LUTY 2021
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Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu zaprasza na koncerty online:
8 lutego, Aula Nova, godz. 19.00 PONIEDZIAŁKI W AKADEMII
Koncert zostanie zarejestrowany, a następnie opublikowany na kanale yt, profilu fb oraz
stronie www Akademii Muzycznej w Poznaniu
Wykonawcy: Julia i Mateusz Wizjan – fortepian | Jaime Peñate Conde – fortepian
Cykl koncertów międzywydziałowych, nad którymi opiekę merytoryczną sprawuje Katedra
Fortepianu. Na estradzie Auli Nova występują pedagodzy i studenci Instytutów: Instrumentalistyki, Wokalistyki i Instrumentów Lutniczych, którzy prezentują dzieła solowe i kameralne.
11 lutego, Aula Nova, godz. 18.00 KONCERT WIELOKANAŁOWY
Doroczny koncert przestrzennej muzyki elektroakustycznej z gościnnym udziałem kompozytorów zagranicznych.
14 lutego, Aula Nova, godz. 17.00 KONCERT WALENTYNKOWY
Koncert w wykonaniu pedagogów i studentów Instytutów: Wokalistyki, Instrumentalistyki
i Instrumentów Lutniczych
15 lutego, Aula Nova, godz. 19.00 IV KONCERT Z OKAZJI CHIŃSKIEGO NOWEGO ROKU
Chiński Nowy Rok, nazywany także Świętem Wiosny, jest najważniejszym świętem w tradycyjnym chińskim kalendarzu księżycowym. W roku 2021 Nowy Rok Chiński przypada 12
lutego, rozpoczynając rok pod znakiem Wołu. W koncercie udział wezmą studenci z Chin, studiujący w poznańskiej Akademii, prezentując utwory kompozytorów chińskich i europejskich.
17 lutego, Aula Nova, godz. 12.00 LUNCH CONCERT
Koncerty dedykowane seniorom i wszystkim, którzy mają wolne godziny południowe i zechcą poświęcić je na spotkanie z muzyką prezentowaną przez młodych artystów.
18 lutego, Aula Nova, godz. 19.00 KONCERT Z CYKLU LAUREACI KONKURSÓW MUZYCZNYCH
Coroczny koncert, prezentujący laureatów konkursów muzycznych wszystkich kierunków
i specjalności Akademii Muzycznej w Poznaniu.
25 lutego, Sala Kameralna, godz. 18.00 CZWARTKI Z MUZYKĄ DAWNĄ
Czwartki z muzyką dawną to cykl koncertów prezentujący dokonania artystyczne studentów i
pedagogów Katedry Historycznych Praktyk Wykonawczych. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z oryginalnym instrumentarium i szerokim spektrum literatury muzycznej, obejmującej utwory od renesansu, poprzez barok, klasycyzm, aż do wczesnego romantyzmu.
25 lutego, Aula Nova, godz. 19.00 KONCERT SYMFONICZNY
Koncert zostanie zarejestrowany, a następnie opublikowany na kanale yt, profilu fb oraz
stronie www Akademii Muzycznej w Poznaniu
Wykonawcy: Barbara Kubiak – sopran | Jarosław Bręk – baryton | Orkiestra Symfoniczna
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu | Antoni Wit – dyrygent
W programie: L. van Beethoven – Aria koncertowa Ah! Perfido op. 65 | T. Baird – Cztery sonety miłosne do słów Williama Szekspira | L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92

Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego
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Mazowsze symfonicznie
12 lutego 20:00
Zapraszamy na premierę najnowszego koncertu ,,Mazowsze symfonicznie”.
Wystąpi Orkiestra Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni Tańca „Mazowsze”
pod dyrekcją Jacka Bonieckiego, a solistą będzie Tymoteusz Bies.
W programie: W. A. Mozart Uwertura do opery „Uprowadzenie z seraju” KV 384
W.A. Mozart Koncert fortepianowy c-moll Nr 24 KV 491
F. Schubert V Symfonia B-dur D. 485
Koncert będzie można zobaczyć na profilu Facebook
oraz kanale You Tube „Mazowsza”.

Mazowsze symfonicznie
www.mazowsze.waw.pl
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Justyna Gumienna | Recital
,Jak się wyleczyć z miłości

14 lutego 18:00
,,Jak się wyleczyć z miłości” to opowieść o różnych odsłonach miłości słowami niepowtarzalnej poetki polskiej – Agnieszki Osieckiej w kompozycjach muzycznych m.in. Korcza,
Paszka czy Sławińskiego. Miłość szczęśliwa, miłość zraniona, miłość szalona i roztargniona.
Miłość dziecięca i ta dojrzała. Agnieszka Osiecka jak mało kto potrafiła ująć istotę tego
uczucia. Dajmy się ponieść emocjom!
Justyna Gumienna – aktorka, pedagog, lektorka. Magistrantka Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka Szkoły Aktorskiej Jana i Haliny Machulskich oraz Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie (specjalność: psychopedagogika kreatywności). Z teatrem związana od najmłodszych lat. Zadebiutowała w wieku 16 lat w Teatrze Arka, gdzie zagrała
jedną z głównych ról, Mariannę, w spektaklu „Igraszki z Molierem – Świętoszek”. Aktualnie
współpracuje z teatrami warszawskimi oraz wrocławskimi. Od zeszłego roku związana z
teatrem w Edynburgu The Mirror of Stage Theater. Uczestniczka warsztatów ogólnopolskich i międzynarodowych. Założycielka Fundacji Zjednoczonych Artystów FuZjA.
Podczas recitalu Justynie Gumiennej akompaniuje Dorota Gumienna.

Jak się wyleczyć z miłości | www.ckmuza.eu

CO JEST GRANE: Jak się wyleczyć z miłości
LUTY 2021

19

Pablopavo i Ludziki
14 lutego 20:00
Tajne Koncerty zapraszają na wyjątkowy, walentynkowy koncert Pablopavo i Ludziki, który
będzie można doświadczyć na platformie streamingowej: www.tajnekoncerty.pl.
Koncert nadawany online z klimatycznej księgarni Tajne Komplety we Wrocławiu.
Pablopavo urodził się w marcu 1978 r. W 2009 r. pojawił się debiutancki krążek formacji Pablopavo i Ludziki: ,,Telehon”. W 2011 r. ukazał się drugi album - ,,10 piosenek”. W tym samym
roku pojawił się też album ,,Głodne kawałki” nagrany w duecie z producentem Praczasem.
W styczniu 2014 r. miała miejsce premiera trzeciej płyty Pablopavo - ,,Polor”. Poprzedziło ją
ukazanie się dwóch singli. ,,Koty” (www.karrot.pl/koty) i ,,Dancingowa Piosenka Miłosna”
(www.karrot.pl). Trzecim singlem był ,,Mikołaj” (www.karrot.pl/mikolaj).
W drugiej połowie 2014 r., Pablopavo wydał album solowy - bardziej surowy w brzmieniu
i mocno akustyczny. W tym samym roku przyznano Pablopavo Paszport Polityki w kategorii
Muzyka Popularna. Koniec 2015 to płyta ,,Wir” sygnowana jako trio Pablopavo/Iwanek/Praczas.
Sam artysta powiedział, że jest to zarazem najbardziej eksperymentalna i popowa płyta w jego
dorobku. Marzec 2017 przynosi 4 album Pablopavo i Ludziki: ,,Ladinola” - anonsowany jako
materiał popowy, ale umiarkowanie młodzieżowy. Wydany w październiku 2018 album ,,Marginal” to piąta płyta Pablopavo i Ludzików - 13 piosenek o różnym natężeniu disco, skomponowanych przez Ludziki, z tekstami Pablopavo (choć są dwa wyjątki). W 2019 do życia powołany
został Naprawdę Duży Zespół. Z początkiem 2020 r. materiał nagrany z Naprawdę Dużym Zespołem został zarejestrowany i ukazały się ,,Wszystkie Nerwowe Piosenki”. Wydawnictwo wyjątkowe. Wyłącznie na winylu i (o zgrozo) niedostępne w żadnych serwisach streamingowych.
Bilety: do 13.02.2021 - 35 zł, 14.02.2021 - 40 zł.
Zaloguj się do serwisu www.tajnekoncerty.pl, kup bilet, a otrzymasz bilet oraz informację do
streamingu, w razie trudności zadzwoń do nas (71 714 23 80 lub napisz na nasze fb).
Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Pablopavo i Ludziki
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Artrio | Opowieści z dalekiej północy
Od 14 do 28 lutego
Wystąpi Artrio w składzie: Beata Solnicka – skrzypce
Ewa Dymek-Kuś – wiolonczela, aranżacje i kompozycje | Magdalena Just – harfa

W programie: muzyka celtycka, utwory przygotowywane na płytę „Tajemnica Morrigan”.
Ich inspiracją jest repertuar duetu Secret Garden, skomponowany przez Rolfa Lovlanda.
Prezentowany program koncertu nawiązuje do postaci Morrigan – celtyckiej bogini magii
i podziemia. Utrzymane w oryginalnym klimacie utwory charakteryzują się niezwykłą energią
– pełną tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów. Swoistość harmonii w połączeniu z uwodzącą
melodyką i rytmiką prowadzi słuchacza przez krainę wrzosowisk, klifów i wiatrów północy.
Każdy z instrumentów ma tu swoją wyraźną symbolikę. Harfa, która przecież kojarzy się
z muzyką celtycką od setek lat, jest jak powietrze w swym przestrzennym brzmieniu. Jednocześnie daje oparcie w harmonii. Skrzypce – tęskne i grzeszne, a czasem rubaszne – wyrażają całą magię melodii. Wiolonczela w energii ziemi drży niekiedy niepokojąco, osadza
swym zmysłowym dźwiękiem wszystkie kompozycje. Każdy z utworów jest odrębną opowieścią. Wszystkie razem tworzą wspaniałą księgę – muzyczną całość celtyckiej magii.
Od 14.02 | 18.00 | wydarzenie online dostępne bezpłatnie na FB i kanale YT ODT Światowid

Opowieści z dalekiej północy | www.swiatowid.net.pl

CO JEST GRANE: Opowieści z dalekiej północy
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Stanisław Moniuszko | Śpiewnik domowy
14 lutego 19:00
Reżyseria: Andrzej Strzelecki | Kostiumy i rekwizyty: Marlena Skoneczko
Projekcje: Marek Zamojski | Realizacja świateł: Piotr Rudzki
Asystent reżysera: Agnieszka Kozłowska | Inspicjent: Dorota Lachowicz
Występują: Stanisław Górka - narraktor, Justyna Reczeniedi, Robert Szpręgiel, Mateusz Zajdel,
Witold Żołądkiewicz, Krzysztof TrzaskowskiI - fortepian

Stanisław Moniuszko – „ojciec polskiej opery narodowej”, wieszcz, zasłużony pedagog, kompozytor, któremu nadano wiele zaszczytnych tytułów. Lecz poza niezwykle aktywną działalnością zawodową, wiódł przecież szczęśliwe życie rodzinne. A że radość czerpał z muzyki,
to i tą duchową rozkoszą pragnął dzielić się z narodem. Stąd też już jako niespełna dwudziestoletni młodzieniec począł pisać pieśni – na różnym poziomie wykonawczej trudności
– przeznaczone do wykonywania w domu. Wiedział bowiem doskonale, że zespołowe muzykowanie buduje wspólnotę, a pięknie ułożone polskie strofy – kierują myśli ku sprawom
ojczyzny. „Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem
fortepianu. Wiersze starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów (…)”.
Tak Moniuszko zapowiadał wydanie pierwszego ,,Śpiewnika domowego”, który ostatecznie ukazał się w Wilnie w 1843 r. Za życia Moniuszki opublikowanych zostało sześć zeszytów, natomiast sześć kolejnych wydano już po śmierci artysty – w sumie pomieściło się w nich 267 pieśni.
Polska Opera Królewska pragnie nawiązać do XIX-wiecznej praktyki domowego muzykowania
i zaprosić Państwa na spotkanie przy fortepianie. Zabrzmią powszechnie lubiane melodie, ale
i pieśni mniej znane. Lekkie, wpadające w ucho kompozycje, zabarwione zostaną intrygującą
opowieścią. Pieśni bowiem są dobrane tak, by tworzyć cudną miłosną historię, ułożoną przez
śp. Andrzeja Strzeleckiego – znakomitego reżysera, aktora i satyryka.
Wydarzenie transmitowane na żywo z Teatru Królewskiego w Łazienkach Królewskich.

Śpiewnik domowy | www.operakrolewska.pl

CO JEST GRANE: Śpiewnik domowy
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Estrada Młodych Artystów
Filharmonia Pomorska. Premiera na kanale YouTube FP

19 lutego 19:00
Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis | Marcin Tarnawski dyrygent
Młodzi laureaci konkursów muzycznych, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy:
Adrian Zdanowski fortepian
Wolfgang Amadeus Mozart – Koncert fortepianowy A-dur KV 488 cz. I
Zofia Karandyszowska perkusja
Ney Rosauro -„Koncert na marimbę i smyczki nr 1”
Filip William Chetwynd i Julia Szlendak skrzypce
Jan Sebastian Bach – Koncert d – moll na dwoje skrzypiec cz. I
Natalia Skonieczna harfa
Georg Friedrich Händel – Koncert B-dur cz. I
Dominik Gawarkiewicz i Alexandra Natalie Rosol wiolonczela
(Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu)
Antonio Vivaldi – Koncert g-moll RV 531 na dwie wiolonczele i orkiestrę
Paulina Rubczak prowadzenie

Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis

Estrada Młodych Artystów
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Scena Zaułek: Tomek Lewandowski
19 lutego 19:00
Tomek Lewandowski - kompozytor, gitarzysta. Występuje na scenie od ponad 25 lat, kojarzony jest z nurtem piosenki poetyckiej i balladowej, korzysta jednak z tradycji bluesowych
i jazzowych. Przez kilka lat regularnie pojawiał się na scenie krakowskiego kabaretu Piwnica
pod Baranami.

Scena Zaułek: Tomek Lewandowski | CK w Łomiankach
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Mikrofon, MOK i Ty
IX Festiwal Wokalny
Do 19 lutego
Koncert Laureatów 20 marca 18:00
Z przyjemnością informujemy, że kolejna, już dziewiąta edycja popularnego przeglądu wokalnego organizowanego przez wojkowicki MOK, odbędzie się również w tym roku.
„Mikrofon, MOK i Ty” to wydarzenie skierowane tylko do solistów w każdym wieku – już najmłodsze dzieci od 3 roku życia mogą zaprezentować się podczas przeglądu. Każdy uczestnik
zostanie przypisany do odpowiedniej grupy wiekowej, a będzie ich aż sześć, dzięki temu
ocena wykonania danego utworu będzie sprawiedliwa i właściwa dla danej kategorii.
W tym roku zmianie ulegnie przebieg samego konkursu – pierwszy etap będzie przebiegał
wyłącznie online – uczestnicy będą zobowiązani do przesłania swoich nagrań do 19 lutego
2021, a następnie na tej podstawie jury wyłoni najlepszych, którzy przejdą do drugiego
etapu. Wtedy wybrane osoby będą musiały przesłać podkłady muzyczne i informacje o występie na żywo, który odbędzie się pomiędzy 8, a 12 marca 2021 w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Uroczysta gala z wręczeniem nagród oraz koncert laureatów odbędzie
się 20 marca 2021.
Dodatkowe i ważne informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie
www.mokwojkowice.pl. Zapraszamy!

Mikrofon, MOK i Ty | MOK Wojkowice

CO JEST GRANE: Mikrofon, MOK i Ty
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MOC słowa i muzyki
(M)łynarski, (O)kudżawa, (C)ohen

20 lutego 18:00
W programie, który zbudowany jest na grze nastrojów, zabrzmią znane pieśni Wojciecha
Młynarskiego (z akcentem na jego tłumaczenia utworów Brela, Aznavoura i innych), Leonarda
Cohena w tłumaczeniach Macieja Zembatego, Bułata Okudżawy oraz piosenka autorska. .
Jerzy Mamcarz – pieśniarz, poeta, gitarzysta (ZASP- egzamin u prof. A. Bardiniego, przed
laty członek kabaretu Piwnica pod Baranami) – znakomity bard i interpretator, uprawia
czystą lirykę, kalambury oraz aforystyczne zwięzłe refleksje, którymi składa ukłon w kierunku twórczości Jonasza Kofty. W sposobie obrazowania metaforycznego i w czułej ironii
dowcipu autor zda się być godny mistrza. - „Rzeczpospolita”. Nagrał z wieloma znakomitymi muzykami płytę pt. „Romans na łyżworolkach”.
Robert Obcowski – pianista, kompozytor, producent muzyczny, absolwent Wydziału Jazzu
Akademii Muzycznej w Katowicach.
Transmisja online - Bielański Ośrodek Kultury

Jerzy Mamcarz | www.mamcarz.art.pl
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Od liryki do groteski
Spotkania z muzyką dla młodzieży

20 lutego 20:00
Koncert Filharmonii Narodowej dla młodzieży online: aktor / flet / akordeon
Nasze programy z udziałem aktora rozgrywają się na styku poezji i muzyki. Starszej publiczności proponujemy wybór wierszy polskich poetów XX wieku (m.in. Zbigniewa Herberta,
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Juliana Tuwima), którym towarzyszyć będzie muzyka
Johanna Sebastiana Bacha oraz kompozytorów minionego stulecia (m.in. Arama Chaczaturiana, Władimira Zołotariewa, czy Astora Piazzolli). W warstwie formalnej pragniemy ukazać różnorodność form wypowiedzi artystycznej – od liryki do groteski, budzących w sercach
słuchaczy rozmaite emocje – od wzruszenia po radość. Treścią zaś będzie refleksja nad ponadczasowymi tematami ważnymi dla młodych ludzi, takimi jak dojrzewanie, wchodzenie
w dorosłe życie, pierwsze samodzielne decyzje i podejmowanie trudnych wyborów.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy przez formularz dostępny na stronie:

www.domkulturywesola.net

Od liryki do groteski | www.domkulturywesola.net

CO JEST GRANE: Od liryki do groteski
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Patrycja Hefczyńska i Michał Zygmunt
Broad Peak | #Firlejonline2

27 lutego 20:00
Patycja Hefczyńska, djka, autorka tekstów i muzyki. Współtworzyła m.in. zespół Husky i Őszibarack. W 2002 r. reprezentowała Polskę na RedBullMusicAcademy w Nowym Jorku/Londynie. Wystąpiła jako support przed koncertem Bjork, pierwszym w Polsce. Jest autorką
muzyki teatralnej, filmowej, pisała piosenki do słuchowisk. Nominowana wraz z zespołem
Őszibarack do Fryderyków, za album „Plim plum plam”.
Michał Zygmunt, gitarzysta i kompozytor, autor nagrań terenowych. Jest autorem 11 płyt.
Autor profesjonalnych nagrań terenowych dźwięków natury (albumy „Dzikie Rzeki”, „Harmonia Natury” dla WWF Polska).Pomysłodawca serii Odra Guitars - instrumentów zbudowanych
wyłącznie z drzew rosnących nad Odrą. Autor muzyki teatralnej, filmowej i ilustracyjnej,
twórca słuchowisk. Laureat nagrody Emocje 2015 Radia Wrocław Kultura w kategorii muzyka,
doceniony za muzyczną indywidualność i odkrywanie innych wymiarów muzyki.
O Broad Peak „Jeśli usłyszycie w tej muzyce pijany sound to dobrze, o to nam chodziło. Broad
Peak to piosenki krótkie jak oddechy, często oparte na dwóch akordach. Instrumentarium raczej niewielkie. Czasem tylko banjo z głosem. Teksty elektryzują absolutną szczerością. Album
nagrywany nad rzeką i w lesie. Wszystkie złapane dźwięki dzwoniły, szeleściły, pluskały, gwizdały naprawdę. My tylko nadstawiliśmy ucho.
W 2018 miał premierę pierwszy album „Zimowe morze”. W 2020 planowana jest premiera
drugiego albumu „Dywizje wilków”.”
Koncert w ramach cyklu koncertów specjalnych „Firlej online 2”: www.facebook.com/events.
Sprzedaż wirtualnych biletów w cenie 10 zł.
Aby wspomóc akcję, należy wejść na stronę www.firlej.wroc.pl i dokonać płatności. Wspierajmy artystów i korzystajmy z kultury we własnych domach!

#Firlejonline2: Broad Peak | www.firlej.wroc.pl

CO JEST GRANE: Firlej online 2: Broad Peak
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Jazzpospolita
27 lutego 20:00
Stefan Nowakowski – bas | Łukasz Borowicki - gitara
Karol Domański - bębny | Michał Załęski - fortepian, klawisze
Jazzpospolita to jedno z ciekawszych zjawisk muzycznych na polskiej scenie. Zespół, który
w ciągu 11 lat wydał 6 płyt i zagrał 400 koncertów, od początku na przekór nazwie wymykał
się gatunkowym kwalifikacjom. Działając w czteroosobowym składzie – gitara, bas, klawisze, perkusja – Jazzpospolita wypracowała własne, rozpoznawalne brzmienie i zdobyła
liczną grupę fanów. Siłę Jazzpo – jak często o grupie mówią fani – stanowią oryginalne kompozycje, sytuujące zespół na styku jazzu, post-rocka i elektroniki. Połączenie jazzowych
harmonii, rockowych brzmień i klubowej dynamiki powoduje, że Jazzpospolita zjednuje
sobie zwolenników z bardzo różnych kręgów i z powodzeniem występuje nie tylko na klubowych koncertach, ale też na dużych festiwalach jazzowych (London Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival i popowo-rockowych (Open’er, Męskie Granie).
Bilety: 25 zł (na www.biletyna.pl)

Jazzpospolita | CK w Łomiankach
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#Firlejonline2: Peter J. Birch
28 lutego 18:00
Gdy w dzisiejszych czasach ktoś decyduje się grać i komponować folk, alt-country czy americanę, to musi mieć do tego dobry powód i jeszcze lepsze umiejętności. Tak jest w przypadku
Piotra Jana Brzezińskiego, muzyka, który już od ponad 10 lat udowadnia, że muzyka gitarowa
ma się dobrze pod warunkiem, że ma się na nią pomysł. A pomysłów artyście z Wołowa nie
brakuje. Peter J. Birch, gdyż pod takim pseudonimem tworzy Brzeziński, to człowiek-orkiestra,
który niezależnie od tego czy na scenie występuje w pojedynkę czy ze składem muzyków, potrafi zbudować unikatową atmosferę już po kilku taktach. Swoją karierę zainaugurował w 2010
r. wydając EP „In My Island”. Kolejne wydawnictwa kształtowy jego styl. Peter występował na
najważniejszych imprezach w kraju i zagranicą, a także zagrał trasę koncertową po Japonii,
która zaowocowała wydaniem jego czwartego albumu „Inner Anxiety” na tamtejszy rynek.
Styl Petera przez lata nabierał rumieńców. Ciepłemu brzmieniu gitary akustycznej towarzyszy
mocny, męski głos, w którym nie brakuje emocji. Warstwa liryczna jest równie ważna co
brzmienie, o czym Brzeziński przekonuje na każdej ze swoich płyt.
Koncert odbywa się w ramach cyklu koncertów specjalnych „Firlej online 2”: www.facebook.com.
Uruchomiliśmy sprzedaż wirtualnych biletów na akcję w cenie 10 zł. Aby wspomóc akcję, należy
wejść na stronę www.firlej.wroc.pl i dokonać płatności. Wspierajmy artystów i korzystajmy
z kultury we własnych domach! Koncert będzie transmitowany na stronie FB Firleja.

#Firlejonline2: Peter J. Birch | www.firlej.wroc.pl

CO JEST GRANE: Firlej online 2: Peter Birch
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XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd
Puławy 2021
Koncert Laureatów 2 lutego 18:00
Trwa XXVI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd Puławy 2021. Zakończyliśmy już przyjmowanie zgłoszeń, teraz nadszedł czas aby jury konkursowe oceniło nagrania i wybrało
najlepszych z najlepszych, których zobaczymy i usłyszymy w Koncercie Laureatów.
Zgłoszenia do XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd przesłano z 16 województw, tym
samym wpłynęło do nas blisko 700 nagrań konkursowych. Kolędy, pastorałki i utwory świąteczne przysłali artyści z takich miast jak: Warszawa, Wrocław, Łowicz, Katowice, Nowy
Targ, Szczecin, Kielce, Suwałki, Bydgoszcz, czy Żywiec. Nie zabrakło także grup i solistów
z naszego województwa. Najwięcej zgłoszeń z Lubelszczyzny nadesłali wykonawcy z Lublina, Poniatowej, Kraśnika oraz Puław.
W ciągu kilku dni pracy, jury będzie oceniało nagrania w kategoriach: soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry, instrumentaliści oraz muzykujące zespoły rodzinne.
Wybranych laureatów zobaczymy w Koncercie Finałowym, który ze względu na bezpieczeństwo uczestników, odbędzie się 2 lutego o godz. 18:00 w formie prezentacji online dostępnej za pośrednictwem mediów społecznościowych Ośrodka.

XXVI Ogólnopolski Festiwal Kolęd

CO JEST GRANE: Festiwal Kolęd
LUTY 2021
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Aquarius
Pomysł, reżyseria, inscenizacja: Tomasz Filipiak | Choreografia, asystent reżysera: Ilona Gumowska
Muzyka: Angelika Gaj, Tomasz Filipiak | Scenografia: Anna Adamiak | Kostiumy: Anna Krawczyk-Filipiak
Reżyseria światła: Tomasz Filipiak
Reżyseria dźwięku: Vadim Radishevskiy | Projekcje video: Łukasz Pawlak, Wojciech Łaba Charakteryzacja:
Julie Esther | Konsultacje choreograficzne: Adrian Bartczak, Adam Kuza, Krzysztof Skolimowski
Wykonawcy: Anna Banasik, Emilia Biskupik, Nataliia Brysiuk, Iwona Drzymała, Ilona Gumowska, Sara Kozłowska, Aleksandra Krajewska, Emilia Kudra, Natalia Madejczyk, Katarzyna Regulska, Elżbieta Spychała,
Adam Kuza, Yurii Rospopa, Taras Shaviak, Krzysztof Skolimowski

W 2008 r. spektaklem ,,Aquarius” Teatr V6 w Łodzi otworzył scenę. Od tego momentu nieustannie zachwyca widzów swoimi przedstawieniami, innowacyjnym podejściem do sztuki oraz
popularyzuje taniec. Spektakl to niezwykła podróż w głąb oceanu pełnego barwnych, morskich
osobowości. Bajkowa fabuła zachwyci, choreografia z pewnością zaskoczy, a muzyka poruszy.
Olśniewająca sceneria, efektowne kostiumy inspirowane morskimi stworzeniami oraz imponujące powietrzne akrobacje (m.in. w sieci, na szarfie) od lat zachwycają widzów Teatru V6 w
każdym wieku. Przedstawienie sięga swymi korzeniami do tradycji cirque nouveau. Jest sekwencją bajkowych obrazów malowanych kolorem, światłem, kostiumem oraz piękną muzyką.
Na przełomie stycznia i lutego 2021 roku „Aquarius” będzie miał swoją premierę online
Przedstawienie dostępne będzie na kanale YouTube Teatru V6. Dostęp będzie bezpłatny.
Nagranie zostało zrealizowano ze środków Funduszu Wsparcia Kultury
Teatr V6 to zespół wszechstronnych tancerzy, akrobatów, wokalistów oraz doświadczonych
twórców wywodzących się z różnych dziedzin sztuki. Tym co wyróżnia V6 jest niezwykła pomysłowość i nowoczesność spektakli i ich unikalny charakter wzorowany na cirque noveau.

fot. Marek Filipiak

Aquarius | www.teatrv6.pl
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Loli Blasco „Spowiedź Don Kichota”
Teatr przy Stole Online

Premiera 1 lutego
Serdecznie zapraszamy do Teatru przy Stole Online na współczesną sztukę hiszpańską
Loli Blasco „Spowiedź Don Kichota” w przekładzie Pauliny Eryki Masy.
Tytułowego błędnego rycerza spotykamy na szpitalnej sali we współczesnym świecie. Uzależniony od całodobowego programu informacyjnego, Alonso Quijano, rycerz Żałosnego Oblicza,
w ostatniej godzinie swego życia opowiada nie tylko o utracie „tego co ludzie zwą rozumem”,
ale o wszechobecnym złu, tęsknocie za miłością i o zwykłym ludzkim współczuciu.
W rolę Don Kichota wcieli się Krzysztof Gordon. W klimat sztuki, prelekcją poprzedzającą
spektakl, wprowadzi nas prof. Małgorzata Jarmułowicz. Dostęp bezpłatny!
Spektakl online będzie można oglądać przez dwa tygodnie

Spowiedź Don Kichota

CO JEST GRANE: Teatr przy Stole
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Krzesiwo
Od 1 lutego 10:00
Autor: Hans Christian Andersen | Adaptacja: Hanna Januszewska
Reżyseria: Jarosław Kilian | Muzyka: Grzegorz Turnau | Scenografia: Robert Czajka | Lalki: Jarosław Kilian
Asystent reżysera: Wojciech Pałęcki | Przygotowanie wokalne: Aldona Krasucka
Zabezpieczenie kaskaderskie: Robert Brzeziński i Jakub Kazikowski
Występują: Bartosz Budny, Aneta Harasimczuk, Michał Burbo, Roman Holc, Grzegorz Feluś, Aneta JucejkoPałęcka, Agnieszka Mazurek, Tomasz Mazurek, Wojciech Pałęcki, Beata Duda-Perzyna, Wojciech Słupiński,
Milena Gąsiorek, Weronika Wachowska, Julia Pałęcka

Przedstawienie Jarosława Kiliana, z muzyką Grzegorza Turnaua, powstało w oparciu o jedną
z najpiękniejszych baśni Andersena. Adaptacja dokonana przez Hannę Januszewską należy
do klasyki literatury dramatycznej dla dzieci. To poetycka opowieść o odwadze w dążeniu
do spełnienia marzeń, miłości i sile wyobraźni. Śpiewogra została zrealizowana w planie
lalkowym. Inspiracją dla scenografii stały się wycinanki Hansa Christiana Andersena.
Przedstawienie przeznaczone dla widzów od lat 4. Czas trwania: 90 min.

Krzesiwo | www.teatrlalka.pl

CO JEST GRANE: Krzesiwo
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Maciej Adamczyk
Magiczny świat kłamstwa
Transmisja na żywo 2 lutego 18:00
VOD dostępne od 3 do 19 lutego
Wydarzenie online. To już trzeci, po monodramach „Very” i „Zapis automatyczny” solowy
spektakl Macieja Adamczyka zrealizowany w Teatrze Porywacze Ciał.
Maciej Adamczyk - absolwent PWST we Wrocławiu. Aktor, reżyser i dramaturg. Współtwórca i szef artystyczny prywatnego Teatru Porywacze Ciał, w którym od 1992 roku wspólnie z Katarzyną Pawłowską tworzy autorskie spektakle łączące teatr, performance i sztuki
wizualne. Prowadzi warsztaty aktorskie i teatralne oraz realizuje projekty artystyczne.
Transmisja na żywo: 2 lutego godz. 18:00, następnie materiał VOD z transmisji dostępny
w dniu 3 luego od godz. 18:00 do 19 lutego do godz. 23:59.

Magiczny świat kłamstwa | Teatr Porywacze Ciał

CO JEST GRANE: Magiczny świat kłamstwa
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Anhelli. Skowyt
2 lutego 19:00
Instytut Grotowskiego zaprasza na transmisję rejestracji „Anhelli. Skowyt” Teatru ZAR.
Światowa premiera spektaklu w reżyserii Jarosława Freta odbyła się 7 września 2019 na
Olimpiadzie Teatralnej w Todze w Japonii i spotkała się ze znakomitym przyjęciem. Ten dramat muzyczny skomponowany został na bazie tradycyjnych pieśni pochodzących z liturgii
chrześcijańskiej i z różnych obrządków pogrzebowych z całego świata, zebranych i opracowanych przez zespół podczas około dziesięcioletnich poszukiwań oraz nauki u źródeł.
Twórcy zadają pytanie o niemożność doświadczenia i wyrażenia śmierci. Dlatego spektakl
skoncentrowany jest na kilku szczególnych minutach żałoby, kiedy w domu osoby, która
odeszła, zbierają się żałobnicy i dokonują pożegnania, odprawienia zmarłego.
W spektaklu Teatr ZAR składa muzyczny i sceniczny hołd Juliuszowi Słowackiemu, którego
dzieło jest jednak tylko punktem literackiego zaczepienia. Jedyne słowa, które padają na początku przedstawienia, są zarazem ostatnimi wersami poematu. „Anhelli. Skowyt” to druga
wersja spektaklu „Anhelli. Wołanie”, ostatniej części tryptyku „Ewangelie dzieciństwa”.
Nagranie dostępne będzie bezpłatnie do 8 lutego do godz. 20:00, w językach polskim i angielskim na na Facebooku i YouTubie Instytutu Grotowskiego.

Anhelli. Skowyt | www.grotowski-institute.art.pl

fot. Magdalena Mądra
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iGeneration
Młodzieżowa Grupa Teatralna Teatru CHOREA

4 lutego 19:00
Twórcy: Autor tekstu: Future Man | Reżyseria: Janusz Adam Biedrzycki
Dramaturgia: Wiktor Moraczewski | Choreografia: Magdalena Paszkiewicz
Muzyka: Paweł Odorowicz, zespół Mojo Pin
Koncepcja scenograficzna: Jola Królicka, Janusz Adam Biedrzycki
Wykonanie scenografii: Jola Królicka, Tomasz Adamkiewicz, Jacek Szumacher
Kostiumy: Kinga Kubiak| Charakteryzacja: Kinga Kubiak, Wiktor Moraczewski
Wizualizacje: Paweł Klepacz / Mr. Potato | Wideo końcowe: HOLLYBABA / Rami Shaya
Zdjęcia: Polecam się - Piotr Wdówka
Występują: Natalia Arabska, Anastasiya Bakhtyukova, Nina Baranowska, Iga Denst, Julia
Konopka, Natalia Niźnikowska, Zofia Piątkowska, Joanna Podlejska, Agata Stoparczyk,
Julia Szydłowska
Akcja spektaklu nie rozgrywa się ani w przeszłości, ani w przyszłości, ale jest wyrazem dystopijnej współczesności, która może już istnieje… Między nadzieją a zwątpieniem, młodzi
ludzie, tworzący ten teatralny manifest o obecności człowieka w świecie, stawiają sobie
wiele pytań. Kim jestem i kim chciałbym być? Jak widzę teraźniejszość i przyszłość? Czy
porusza mnie jeszcze świat wokół? Czy w erze nadmiernego konsumpcjonizmu, gadżeciarstwa, wirtualnej egzystencji jest jeszcze miejsce na moje emocje oraz głębsze relacje? I najważniejsze pytanie - Jaki świat zastanę, gdy wejdę w dorosłość?
Wiek widzów: 15 +. Czas trwania: 60 minut.

iGeneration | www.chorea.com.pl

CO JEST GRANE:
iGeneration
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Janek, król przeprowadzek
4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 i 17 lutego 09:00
Autor: David S. Craig | Przekład: Elżbieta Woźniak | Reżyseria: Ewa Pilawska i Andrzej Jakubas (twórca
autorskich warsztatów) | Scenografia i kostiumy: Wojciech Stefaniak Ruch sceniczny: Marlena Bełdzikowska i Witold Jurewicz
Obsada: Paulina Nadel, Magda Zając, Jakub Kryształ, Michał Lacheta ze specjalnym udziałem: Małgorzaty
Goździk, Marty Jarczewskiej, Janusza Germana, Andrzeja Jakubasa, Jakuba Kotyńskiego, Artura Majewskiego, Arkadiusza Wójcika, Artura Zawadzkiego

„Janek, król przeprowadzek” to metafora walki z przeciwnościami losu - lękiem, brakiem bezpieczeństwa. Sztuka jest uniwersalna, dotyczy rozpadu relacji. Obnaża między innymi samotność dziecka, na które rodzic przerzuca zbyt dużą odpowiedzialność, nadużywając zaufania i
bezwarunkowej miłości. W sztuce Craiga mamy do czynienia z różnymi formami osamotnienia,
które bohaterowie próbują bezskutecznie zagłuszyć i zdusić, na przykład kupując kolejne rzeczy
- oferując substytuty miłości. Niezależnie od tego zawsze rodzą się pytania: jak samotnie mierzyć się ze światem, który nas przytłacza? Jak podjąć wyzwanie? Jak znaleźć w sobie siłę?
Sztuka otrzymała wiele nagród – między innymi ,,Toronto’s Tony Award”. Wystawiana była
w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech. W najpopularniejszym kanadyjskim
dzienniku ,,Toronto Star” krytyk teatralny Richard Ouzounian ocenił, że sztuka Craiga napisana jest z wielką wnikliwością i empatią. ,,Kawał dobrego teatru, który trafia do nas
wszystkich” - pisał z kolei John Coulbourn w „Toronto Sun”.
Realizacja w Teatrze Powszechnym w Łodzi to prapremiera sztuki Davida S. Craiga w Polsce.
Spektakl dla widzów od 10 lat. Kupione bilety obowiązują tylko na wybrany termin i godzinę. Spektakl będzie można oglądać tylko w czasie rzeczywistym

fot. M. Zakrzewski

Janek, król przeprowadzek | www.powszechny.pl

CO JEST GRANE: Janek, król przeprowadzek
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Teatr Ludowy w Krakowie
zaprasza na spektakle online:

4 lutego 18:00

Gdy przyjdzie sen
reż Małgorzata Bogajewska

11 lutego 18:00

Sarenki
reż Tomas Svoboda

18 lutego 18:00

Zahipnotyzuj mnie
Piosenki Zygmunta Koniecznego
reż Małgorzata Bogajewska

25 lutego 18:00

Panna Julia
reż Radek Stępień
Wszystkie spektakle aktywne będą 24 godziny.
Dostęp można zakupić bezpośrednio na stronie
lub kontaktując się z Biurem obsługi widza: tel 12 68 02 112, rezerwacja@ludowy.pl

www.ludowy.pl
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Oddam żonę w dobre ręce
5 lutego 19:00
Autor: Murray Schiesgal | Reżyseria: Marta Marzęcka-Wiśniewska
Występują: Magdalena Bocianowska, Jacek L. Zawada, Piotr Wiśniewski
Po latach spotykają się dawni koledzy ze szkoły, w idealnym momencie na zmiany w życiu
każdego z nich - Harry cierpi, gdyż boi się kobiet i nigdy nie zaznał miłości, a Milton chcąc
mieć więcej czasu na romanse akurat szuka kochanka dla swojej żony…
Człowiek sukcesu i materialista oraz niedopasowany, wieczny pechowiec stojący nad przepaścią, a także wyjątkowa kobieta, będąca kolejno żoną jednego i drugiego to bohaterowie
spektaklu Teatru Żelaznego. Jeśli dodamy do tego piekielnie zabawne, miejscami absurdalne i niepozbawione refleksji dialogi w stylu komedii bulwarowej, świetnie zawiązaną intrygę niczym w amerykańskim kinie oraz autora, który jest jednym ze scenarzystów
legendarnej, nagrodzonej Oskarem „Tootsie” z Dustinem Hoffmanem w roli głównej, mamy
przepis na komedię roku!

Oddam żonę w dobre ręce | www.teatrzelazny.pl
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NABUCCO
Giuseppe Verdi - Streaming

6 lutego 19:00
Nabucco to szczególna opera w dorobku włoskiego kompozytora. Verdi pod maską historycznego libretta, opowiedział historię zniewolonego narodu, która może wydarzyć się zawsze. Tytułowy Nabucco, to autorytarny władca, dla którego żądza władzy jest
najważniejszym celem. Król Babilonu, postanawia najechać i podbić Jerozolimę. W tle toczy
się osobista historia, w której prym wiedzie Abigail, pierworodna córka króla Nabuchodonozora, pochodząca z nielegalnego związku. Podobnie jak ojciec pragnie władzy. To historia
pozbawiona szczęśliwego finału, naznaczona cierpieniem, łzami i śmiercią.

Nabucco

LUTY 2021
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Chłopcy z placu Broni
Premiera - transmisja na żywo
6 lutego 17:00
Tekst: Ferenc Molnár | Przekład: Tadeusz Olszański | Adaptacja i reżyseria: Marta Streker
Scenografia, maski i kostiumy: Katarzyna Leks | Muzyka: Maciej Zakrzewski
Obsada: Karolina Bartkowiak, Rafał Gorczyca, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz,
Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza widzów od 10. roku życia na premierę on-line
spektaklu „Chłopcy z placu Broni” Ferenca Molnára.
„Chłopcy z placu Broni” to spektakl o prawdziwej przyjaźni kolegów i ich walce nie tylko o miejsce
zabaw, ale o „kawałek ojczyzny”. W wojnie o tytułowy plac walczą dwie grupy: chłopcy z placu
Broni z Jonaszem Boką na czele oraz Czerwone Koszule, którym przewodzi Feri Acz. Największą
odwagą i hartem ducha wykazuje się najmłodszy z nich, Ernest Nemeczek, gdy w obronie własnych przekonań poświęca to, co najcenniejsze – swoje życie.
Przyjaźń, honor, odwaga, lojalność i poświęcenie to wartości, z którymi zetknie
się młody widz. Spektakl podejmuje też
ważny temat wykluczenia, uczy zrozumienia, że w społeczeństwie, tak jak na
placu Broni, każde ogniwo jest ważne, a
w grupie tkwi niewyobrażalna siła. Staje
się lekcją solidarności społecznej, wzajemnego szacunku oraz działania według wyznaczonych i przyjętych przez
grupę zasad.
„Chłopcy z placu Broni” to także próba
oswojenia trudnego tematu choroby
i śmierci.
Przedstawienie będzie
transmitowane na żywo
za pośrednictwem platformy
live.teatrlalek.walbrzych.pl.

Chłopcy z placu Broni
CO JEST GRANE: Chłopcy z Placu Broni
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Trzy świnki
6 lutego 11:00
Kto nie zna bajki o trzech małych świnkach? Na pewno każde dziecko kiedyś słyszało tą
pouczającą historię o spotkaniu świnek z wilkiem i związanych z tym perypetiach. Warto
przypomnieć ją sobie jeszcze raz i zapamiętać morał płynący z tej historii, ale przede
wszystkim dobrze się bawić razem z rezolutnymi zwierzątkami. Trzy małe świnki mają poważny problem – ktoś niszczy ich domek i muszą co chwilę od nowa go budować. Używają
do tego różnych materiałów, ale nie zawsze udaje im zrobić to dobrze i porządnie. Muszą
więc zdać egzamin z samodzielności, a jest im dużo łatwiej gdy przy tym tańczą, śpiewają,
głośno się śmieją i zachęcają do tego dzieci przed ekranami! Wilka się nie boją, a murując
domek proszą dzieci aby im pomagały i wspierały w tym wysiłku. Spektakl pokazuje, że
wspólnymi siłami można wiele zdziałać, najważniejsze to mieć dobre nastawienie!
Na przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Sztuka z Trzebini zaprasza Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach. Spektakl będzie miał formę streamingu online prosto z MOKu. Zapraszamy wszystkie dzieci do oglądania spektaklu na naszym kanale na YouTube
Przedstawienie jest bezpłatne, należy tylko w odpowiednim momencie włączyć komputer,
telewizor, tablet czy smartfon. Do zobaczenia w sobotnie przedpołudnie!

Trzy świnki | www.mokwojkowice.pl

CO JEST GRANE: Trzy świnki
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Hurt luster
6 lutego 20:00
Występują: Joanna Pawluśkiewicz, Aleksandra Markowska, Marta Iwaszkiewicz
Gramy spektakle na żywo, bez przygotowania, bez planu. Jak się nie ustala, to dzieje się
coś dziwnego - składa się wszystko nagle i wykorzystuje niewypowiedziane, doświadczenie,
bycie razem.
Dołączcie i zobaczymy, co się wydarzy - ponad godzina przeplatających się wątków, różnych
postaci, smutnych, wesołych, szalonych, durnych, mądrych? A my spróbujemy się zrozumieć, przeskakiwać między tymi historiami, bawić się wraz z Martą, Aleksandrą i Joanną.
Hurt Luster gra już z 5 lat pewnie. Nie pamiętamy kiedy powstaliśmy. Jako pojedyncze
osoby odpowiednio rodziłyśmy się w latach 70, 80 i 90. I robimy ten Hurt Luster jakoś zupełnie ponad podziałami wynikającymi z wieku. Szok, nie?

Hurt luster | www.resortkomedii.pl

CO JEST GRANE:
Hurt luster
LUTY 2021

45

operaotwiera… Archiwum: Troja(n)
7 lutego 23:00
Mitologiczna Troja i dobrze znani bohaterowie – Helena, Parys, Achilles, Priam – stali się inspiracją dla twórców baletu „Troja (n)” . Realizatorzy z czułą precyzją z mitologicznej opowieści wybrali to, co w niej uniwersalne. W ich odczytaniu trojański mit staje się symbolem
dręczącego ludzkość wirusa zła. Tak niewiele trzeba, aby go uwolnić. Bądźmy czujni – ostrzegają realizatorzy. „Troja(n)” to spektakl niezwykle spójny: od choreografii – debiut na dużej
scenie Viktora Davydiuka, twórcy związanego z poznańskim zespołem baletowym, poprzez
skomponowaną na potrzeby spektaklu muzykę – Gabriel Kaczmarek (to jego kolejna kompozycja przygotowana na poznańską scenę), dramaturgię (Katarzyna Frątczak), projekcje
(Karolina Mikołajczuk), scenografię (Magda Flisowska) i światła (Wiktor Kuźma). Wszystkie
te elementy stanowią o sile przedstawienia. Oraz doskonali tancerze. Duet Marika Kucza
(Helena) i Mateusz Sierant (Parys) z niezwykłą mocą próbują ocalić miłość w czasie zarazy.

Troja(n) | www.opera.poznan.pl

CO JEST GRANE:
Troja(n)
LUTY 2021

46

Czarownice Układ Formalny
Premiera 7 lutego 18:00
Obsada: Wiktoria Czubaszek, Paulina Mikuśkiewicz, Olga Żmuda, Klara Wojtkowska
Scenariusz: Magdalena Drab | Reżyseria: Karolina Kowalczyk | Muzyka: Klara Wojtkowska | Choreografia:
Piotr Mateusz Wach | Scenografia i grafika: Klaudia Laszczyk | Kierownik produkcji: Jerzy Górski

Pokaz pracy za nami, przyszedł czas na premierę! 7 lutego nasze Czarownice ponownie przylecą i odprawią dla Was cały rytuał, który będziecie mogli obejrzeć na naszym Facebooku.
„Całe życie wyglądała jak Claudia Schiffer, zdążyła umrzeć, zanim zamieniła się w pomarszczonego, zrzędliwego grzyba i zanim opadł jej tyłek.”
A teraz weź głęboki oddech i zastanów się… Co kryje się pod słowami współczesna czarownica? Może dzikuska? Nieobyta? Śmierdząca? Ohydna? Nieporadna? Pustelniczka? A może…
no właśnie jaka?
Będzie to niezwykle intymne i ważne spotkanie – szczególnie przy pracy nad tak delikatną
materią, jaką jest próba uchwycenia wielowymiarowego kobiecego świata na tle współczesnego dyskursu, który ucieka się do tworzenia kolejnych klisz i wzorców.
Pomysł na spektakl narodził się z troski o język, jakim mówi się dziś o kobiecości. Z poczucia,
że jest wciąż niewygodny, dziwaczny i groźny – jak czarownice!
Aktorki: Wiktoria Czubaszek, Paulina Mikuśkiewicz i Olga Żmuda – są trzy, bo to ładna liczba.
Trzy czarownice to w sam raz? O trzy za dużo? A może właśnie za mało?
Dzięki tekstowi Magdy Drab próbują złożyć jakoś swój kobiecy świat - choćby na moment,
choćby prowizorycznie, na jeden oddech. W samotności, beznadziei, smutku chcą sklecić go
pieśnią, rozmową, byciem ze sobą – z tego całego badziewia wokół siebie stworzyć rytuał.
Gra z nimi Klara Wojtkowska – muzyczka
teatru ceremonii, odpowiadająca dziewczynom afrykańskimi instrumentami i śpiewem.
Muzyka dopełni cały obrzęd…
Taniec, śpiew, wyrok i… Jak myślicie? Co dalej?

fot. Rafał Ogrodowczyk

Czarownice

CO JEST GRANE: Czarownice
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Izba (nie) Przyjęć
7 lutego 18:00
Scenariusz i reżyseria: Marta Marzęcka-Wiśniewska i Piotr Wiśniewski
Występują: Małgorzata Krzysica, Magdalena Bocianowska, Weronika Wronka,
Paweł Okraska, Mikołaj Osiński, Jacek L. Zawada
Dynamiczna akcja przedstawienia toczy się w prowincjonalnym szpitalu, któremu grozi zamknięcie. Pacjent sprowadzony do statystyk i słupków, limity na sprzęt, dziury w budżecie
i braki kadrowe, jak dobrze to znamy z autopsji lub doniesień prasowych. Temat ważki, a
przedstawienie skrzy przezabawnymi dialogami, odniesieniami do kultury popularnej oraz
gra z konwencją komedii romantycznej i filmu akcji. Bohaterowie bawią i wzruszają walcząc
z czasem i zamieniając się rolami, byle tylko kontrola NFZ wypadła pomyślnie.
Leniwa sprzątaczka lecząca ziołami, a gdy trzeba, biorąca na barki ciężar przetrwania szpitala, w którym pracuje, niedysponowany lekarz ukrywany w kanciapie, haker ze swoimi
umiejętnościami przydającymi się w sytuacji krytycznej czy niepozorny Mariusz, od którego
zdaje się zależeć przyszłość placówki.
Siłą najnowszej komedii omyłek Teatru Żelaznego są krwiste i barwne postaci, a dramaturgia przebiega zgodnie z klasycznym qui pro quo.

Izba (nie) Przyjęć | www.teatrzelazny.pl

LUTY 2021

48

Salto Mortale
11 lutego 19:00
Spektakl Majki Justyny z Teatru CHOREA, w choreografii Joanny Jaworskiej-Maciaszek,
realizowany w ramach Stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Łodzi 2019
Koncepcja i wykonanie: Majka Justyna |
Koncepcja i choreografia: Joanna Jaworska-Maciaszek
Muzyka: Maciej Maciaszek | Wizualizacje: Janek Caban, Mateusz Dziworski
Projekt plakatu: sweetjesus.pl | Kostiumy: Daria Szymańska
Reżyseria światła: Tomasz Krukowski | Realizacja dźwięku: Marcin Dobijański
A jeśli życie i czas jest tylko wielką pętlą, nieustannym, wiecznym powrotem? Zbliżaniem
do śmierci, akceptowaniem nieuchronnej zmiany? Każdego dnia możemy ćwiczyć się
w umieraniu. Spotykać ze śmiercią, wypić z nią kawę, pójść na lody. Poczuć jej ciężki oddech
na karku, roześmiać z jej czarnego dowcipu, zatańczyć kawałek makabrycznego walca. Każdego dnia obierać się z kolejnych historii, osobistych przekonań, smakować nieuchronność.
Obcować z rozpadem. To teraz zamknij oczy. I poćwicz.
Spektakl taneczny „Salto mortale” to eksperymentalne spotkanie obrazu i ruchu w poszukiwaniu historii zapisanych w ciele oraz doświadczeń tkwiących w zakamarkach świadomości, na granicy jawy i snu. Spektakl tworzony jest głównie w oparciu o techniki
improwizacyjne „Śniącego ciała” Arnolda Mindella oraz o ruch autentyczny.
Wiek widzów: 15 +. Czas trwania: 45 minut.

Salto Mortale | www.chorea.com.pl
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Fidelio
Premiera online 12 lutego 19:00
Tym razem nie możecie spędzić z nami święta opery, jakim jest premiera, więc zapraszamy
na nią online! Zapraszamy na live streaming opery ,,Fidelio” w reżyserii Michaela Sturma z
Opery Bałtyckiej w Gdańsku. ,,Fidelio”, choć jest jedyną operą Ludwiga van Beethovena, nie
jest w jego kompozytorskim dorobku odosobnionym przykładem zaangażowania w walkę o
równość społeczną. Rok 2020 ogłoszono Rokiem Beethovena, ale ,,Fidelia” wystawimy także
w 30. rocznicę zjednoczenia Niemiec, jednego z wydarzeń, które rozstrzygnęły o politycznej
osobowości współczesnej Europy. Reżyser spektaklu sięga po przykład rodzącej się dopiero
„Solidarności” oraz innych ruchów, które już wówczas zapowiadały kształtowanie się nowego
projektu Europy jako splotu państw wzajemnie zależnych od siebie i współpracujących w
imię bardziej sprawiedliwego porządku społecznego. Ważnym wątkiem, poruszanym zarówno przez realizatorów, jak i samego Beethovena, jest kwestia miłości oraz poświęcenia
dla drugiej osoby. Czy to dostatecznie stabilne podwaliny nowego ładu?
Sprzedaż biletów zakończy się o godzinie 16:45 w dniu wydarzenia. Dostęp do odtwarzacza
na stronie www.live.bilety24.pl, transmisja na żywo z Opery Bałtyckiej rozpocznie się
o godz. 18:45. Czas trwania: ok. 3,5 godziny (z przerwą).

Fidelio | www.operabaltycka.pl
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Salvage | Kasia Wolińska
12 lutego 19:00 Premiera online
Koncept: Kasia Wolińska | Choreografia i taniec: Hana Umeda, Kasia Wolińska | Rzeźba: Rafał Dominik
Muzyka: Oleg Dziewanowski, Marc Lohr, Kamil Tuszyński | Coaching wokalny: Jule Flierl, Olga Mysłowska
Dramaturgia: Agata Siniarska | Kostiumy: Agata Siniarska, Ewa Wolińska, Kasia Wolińska, nieprasuj
Charakteryzacja / perukarstwo: Julia Dudek | Tekst: Widad Nabi, Kasia Wolińska
Tłumaczenie: Karim-Yassin Goessinger | Reżyseria świateł: Aleksandr Prowaliński
Konsultacja i pomoc inżynieryjna: Agnieszka Wolińska, Dariusz Woliński

,,Salvage” jest swoistą kolekcją elementów, asamblażem, kiltem utkanym z tańców, obrazów,
historii, pieśni i rytuałów - złożonym z treści, które twórcy spektaklu chcieliby odzyskać dla
przyszłości. Jest tu miejsce na Edgara Allana Poe, Prince’a, Ursulę Le Guin a także na wielość
form tańca i cielesności, jak również na różnorodność języków, melodii i rytmów. ,,Salvage”
wypływa tak z pracy zbiorowej, jak i z indywidualnej historii jego twórców. Dla Kasi Wolińskiej
jest on także próbą zmierzenia się z osobistą historią dorastania w kraju postkomunistycznym,
pomiędzy treningami tańca a MTV, wojną z terrorem widzianą w telewizji a wojną aparatu
państwa i społeczeństwa z kobietami i mniejszościami. “Salvage” opiera się na próbie konfrontacji z historią przemocy i jej rozsupłaniu w celu zaproponowania wizji alternatywnej rzeczywistości i wygenerowania przyszłości jako bezpiecznego miejsca, tworzonego na gruzach
pozostałych po katastrofach spowodowanych przez tzw. Cywilizację człowieka (mężczyzny).

Salvage | www.nowyteatr.org

Expiria | Agnieszka Kryst
13 lutego 19:00 Premiera online
Koncepcja, choreografia, wykonanie: Agnieszka Kryst
Dramaturgia: Agata Siniarska | Kompozytorka: Justyna Stasiowska
Kompozycja przestrzeni i reżyseria świateł: Agata Skwarczyńska
Konsultacja artystyczna: Joanna Leśnierowska | Inspicjentka: Kamila Długosz

Expiria to studium kobiecego ciała. Inspiracja do spektaklu została zaczerpnięta ze sztuk
wizualnych oraz z tańca ekspresjonistycznego z pierwszej połowy XX wieku. Poruszające
się ciało tworzy intymny krajobraz, ukazuje się jako niewyczerpane źródło energii, siły i pożądania. Jest w ciągłym ruchu, nieustannie przemienia się i transformuje. Tańcząc ustanawia
i kwestionuje granice pomiędzy swoją abstrakcyjnością a materialnością. Subtelnie uwydatnia swój potencjał fizyczny i emocjonalny. Bawi się formą i ciągle się jej wymyka, tym
samym odzyskuje swoją autonomię i siłę sprawczą. Uwalnia się relacja, która łączy je z naturą. Ta energia bezustannie przepływa otwierając kolejne przestrzenie cielesnej wolności.

Expiria | www.nowyteatr.org
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Gita story
Śląska komedia muzyczna online

Od 12 lutego do 14 lutego
Tekst i reżyseria: Zbigniew Stryj | Kompozycje muzyczne: Grzegorz Spyra, Bogdan Kisiel | Kostiumy: Dorota Zeliszek | Kierownictwo muzyczne: Marzena Mikuła-Drabek | Korepetycje wokalne: Martyna Kubiak
Ruch sceniczny: Dorota Furmaniuk | Inspicjent/koordynator: Weronika Skalska
Występują: Anna Białoń, Jolanta Niestrój-Malisz, Nina Siwy, Jakub Podgórski, Zbigniew Stryj, Jan Woldan
Prapremiera: 5 października 2019, Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty

Bynek to szczery, dobry ślonski synek. Zdzich, choć przybył z Łodzi, pracuje razem z Bynkiem, przyjaźnią się i rozmawiają wiele o życiu, w tym oczywiście – a jakże – o kobietach!
Suwnicowo Gita wpadła Zdzichowi fest w łoko… ale czy chłopak spoza Śląska ma u niej
szanse? I czy intencje Zdzicha są naprawdę szczere? Gita także szuka miłości, pod czujnym
okiem kamratek z placu – Lusi i Kristy. No i jest jeszcze ojciec… Kogo on widziałby u boku
swoij jedynej cery? Hanysa ze Rudy czy hoteloka z Łodzi? Warto dodać, że w rozwiązaniu tych
wszystkich trudnych dylematów ważną rolę odegra… stracony lać. Zwłaszcza, że nawet na
Janasa nie do sie kupić nowych!
Zapraszamy na pełną humoru śląską
komedię muzyczną w reżyserii i według scenariusza Zbigniewa Stryja – popularnego aktora, reżysera, autora
wierszy, piosenek i sztuk teatralnych.
To ciepła, swojska opowieść o Śląsku,
jego mieszkańcach i wartościach, opowiedziana przezabawnymi dialogami
i piosenkami śląsko – polskimi. Zapraszamy na widownię – pomóżcie Gicie
odnaleźć lać... no i właściwego szaca!
„Gita story”: start 22 lutego 2021,
godz. 18.00. Transmisja on-line bilety: 5 zł. Sprzedaż biletów:
https://bilety.mckrudasl.pl
UWAGA! Link będzie aktywny do niedzieli, 14 lutego do północy.

Gita story
CO JEST GRANE:
Gita story
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Radek Nowicki Quartet
13 lutego 20:00
NFM Sala Główna, plac Wolności 1, Wrocław
Wykonawcy: Radek Nowicki: saksofon tenorowy | Michał Tokaj: fortepian
Michał Jaros: kontrabas | Michał Miśkiewicz: perkusja
Program: Muzyka improwizowana

Radek Nowicki Quartet powstał w 2005 roku i przez następne lata grał głównie w warszawskim, wtedy jeszcze jazzowym klubie Tygmont oraz na takich festiwalach jak Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” (z gościnnym udziałem Makoto Ozone), Jazz
Jamboree czy Letnia Akademia Jazzu (z gościnnym udziałem Kasi Pietrzko). W 2007 roku wytwórnia Dom Kultury Praga/Jazz Forum wydała płytę zespołu pt. Live. Kwartet z Radosławem
Nowickim tworzą: Michał Tokaj – pianista znany ze współpracy z Agą Zaryan, Piotrem Wojtasikiem i Benniem Maupinem, Michał Jaros – kontrabasista, który występował razem z Maciejem Obarą, Wadadą Leo Smithem czy Terence em Blanchardem oraz Michał Miśkiewicz –
perkusista Marcin Wasilewski Trio i wieloletni współpracownik Tomasza Stańki.
Transmisja koncertu na żywo odbędzie się w internetowych kanałach kilku ośrodków: Jazz
at Lincoln Center, Polish Music Center USC Thornton School of Music, Narodowego Forum
Muzyki / Jazztopad Festival oraz Polish Cultural Institute New York.
Partnerem koncertu jest Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Radek Nowicki Quartet

Radek Nowicki, fot. Aneta Stabiska
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A miał być cud
13 lutego 19:00
Tekst: Halina Rowicka | Adaptacja i reżyseria: Jan Szurmiej
Scenografia i kostiumy: Andrzej Lewczuk | Aranżacje muzyczne: Mikołaj Hertel
Akompaniament: Mikołaj Hertel | Muzyka: Jacek Bąk, Janusz Bogacki, Natalia Iwanowa, Seweryn Krajewski, Jacek Mikuła, Włodzimierz Nahorny, Bułat Okudżawa, Wiktor Osiecki, Andrzej Zieliński
Zdjęcia: Rafał Latoszek | Występują: Halina Rowicka, Jacek Kawalec

Co się stało z naszą miłością? Mogą siebie zapytać Anna i Franciszek – bohaterowie spektaklu
poetycko-muzycznego, którego scenariusz powstał na kanwie tekstów Agnieszki Osieckiej. A
ona jak nikt inny umiała pisać o miłości – nie tylko tej wielkiej, pierwszej, ale i tej dojrzałej, znudzonej rutyną dnia codziennego, tęskniącej za szaleństwem i porywami wielkich namiętności.
Osiecka to mistrzyni w wynajdywaniu poezji w prozie życia, w inteligentnym łączeniu tego, co
wzniosłe i poważne, z tym co niskie i zwyczajne. Może jednak, koniec końców, to właśnie ta codzienność jest czymś najważniejszym? Kiedy po latach bycia razem wydaje nam się, że życie z
kimś innym byłoby lepsze i wspanialsze, nagle okazuje się, że chcemy być z tą lub z tym właśnie
– w znanej, czasem nieciekawej, ale bliskiej zwyczajności. Tak właśnie jak Anna i Franciszek –
już niemłodzi, znający swoje słabostki, często irytujący siebie nawzajem, drażliwi, ale mimo
wszystko ze sobą, obok siebie. Czasami tylko tęsknota nas gna, coś w sercu gra, kiedy chce się
lecieć, uciec i szaleć, kiedy chce się powiedzieć słowami piosenki Osieckiej – „uciekaj moje serce”.

A miał być cud | www.teatrmazowiecki.pl

CO JEST GRANE:
A miał być cud
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Koncert Walentynkowy
OBLICZA MIŁOŚCI
14 lutego 18:00
Podczas Koncertu Walentynkowego „Oblicza miłości” na deskach Opery Wrocławskiej
wystąpią rodzimi Artyści Teatru.
Karnawałowy wieczór będzie podzielony na dwie części: Karnawał z musicalem oraz Karnawał z operetką.
Na scenie wystąpią soliści, orkiestra, chór i balet Opery Wrocławskiej.
Całość poprowadzi dwóch solistów: Jacek Jaskuła i Aleksander Zuchowicz, którzy także zaśpiewają podczas wieczoru.
Reżyserem jest Hanna Marasz, a choreografem Łukasz Ożga.
Koncert jest bezpłatny.

Koncert Walentynkowy
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Nie ma miłości
14 lutego 20:00
Występują: członkowie grup: Klancyk, Hofesinka, Hurt Luster, Hulaj

Walentynki. Wszyscy szczęśliwi. Wszyscy zakochani. Wszyscy słodcy tacy, że nie można
nigdzie pójść na mieście.
Można! Do nas. Niech w ten dzień też dobrze bawią się ci, którzy akurat nie są zakochani!
Bo my w tym dniu zagramy komediowy spektakl inspirując się następującymi kwestiami:
dlaczego nam nie wyszło z kimś tam kiedyś, po co tyle czasu z kimś tam kiedyś spędzaliśmy, co robiliśmy jak się smuciliśmy po kimś tam kiedyś, i w ogóle po co to komu było.
Sceny będą z pewnością wesołe i takie, że człowiek zapomni, że nie ma miłości.
Czas trwania: 120 minut.

Nie ma miłości | Resort komedii

CO JEST GRANE: Nie ma miłości
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Silenzio!
Ramona Nagabczyńska
14 lutego 19:00 Premiera online
Choreografia: Ramona Nagabczyńska | Performerki i współtwórczynie: Katarzyna
Szugajew, Karolina Kraczkowska, Barbara Kinga Majewska, Ramona Nagabczyńska
Dramaturgia: Agata Siniarska | Muzyka: Lubomir Grzelak
Opracowanie partii wokalnych: Barbara Kinga Majewska
Scenografia i kostiumy: Dominika Olszowy
Współpraca przy kostiumach i scenografii: Dominika Święcicka
Reżyseria świateł: Jędrzej Jęcikowski | Krawiec: Emil Wysocki
Nauczycielka tańców barokowych: Marta Baranowska (Cracovia Danza)
Opera to oś spektaklu Ramony Nagabczyńskiej. Choreografka, aby opowiadać o kobiecych głosach, odwołuje się do opery – dziedziny sztuk performatywnych wystawianej w niemalże niezmienionej formie od wieków. Głos kojarzony jest głównie ze sferą
symboliczną; ze znaczeniami przypisywanymi dźwiękom. Zapominamy, że jest manifestacją skomplikowanych cielesnych predyspozycji. Te głosy, które wymykają się porządkowi symbolicznemu są przesuwane poza nawias: co nie oznacza, że nie istnieją
- jedynie, że utraciliśmy zdolność ich słyszenia. Tradycyjne praktyki kobiecego śpiewu
znalazły swój ujarzmiony przez kompozytorów operowych odpowiednik w postaci wirtuozerskich arii operowych. Tam pierwotna ekstaza głosu miesza się z wyrafinowaną
propagandą krzywdzącego porządku.

Silenzio!
www.nowyteatr.org
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Alicja w Krainie Czarów
15 lutego 10:00
Przekład: Małgorzata Buchalik | Adaptacja i reżyseria: Aleksiej Leliawski
Scenografia i lalki: Martyna KanderMuzyka: Paweł Piątek
Asystent reżysera: Mirosława Płońska-Bartsch |
Występują: Tomasz Mazurek, Olga Ryl-Krystianowska, Beata Duda-Perzyna,
Wojciech Pałęcki, Mirosława Płońska-Bartsch, Anna Andrzejewska, Piotr Tworek

Czy do tego, by znaleźć się w krainie snu potrzeba cudu? A może jedynie wyobraźni i przekonania, że to właśnie za jej sprawą dziecięcy pokój jest w stanie przemienić się w przestrzeń
fikcji i nonsensu? Gdy zabawą rządzi dziecko, ucieczka od realności jest równie prawdopodobna, co szczęśliwy powrót do codziennego życia. Adaptację angielskiej powieści, dla dzieci
i dorosłych, Lewisa Carrolla pt. ,,Alicja w Krainie Czarów”, należącej do klasyki światowej literatury, przygotowuje wybitny reżyser, Aleksiej Leliawski. Podróż, która przyniesie niespodzianki nie tylko tytułowej bohaterce, odbywać się będzie w planie lalkowym i aktorskim.

fot. Magda Hueckel

Alicja w Krainie Czarów
www.teatrlalka.pl

CO JEST GRANE:
Alicja w Krainie Czarów
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operaotwiera… Archiwum: Ofelia
21 lutego 23:00
Kierownictwo muzyczne: Grzegorz Wierus | Reżyseria, dramaturgia: Krzysztof Cicheński
Scenografia, kostiumy: Julia Kosek | Asystent reżysera: Andrzej Ogórkiewicz
Występują: Ofelia I - Maria Domżał, Ofelia II - Maria Antkowiak,
Ofelia III - Britney Spears (choreografia) Diana Cristescu
Jerzy Fryderyk Wojciechowski tworząc muzykę do sceny lirycznej Wyspiańskiego pt. „Śmierć
Ofelii” wykazał się wyjątkową intuicją i przywrócił głos nie tylko Ofelii, ale też dziełu Wyspiańskiego. Kompozytor podzielił monolog Ofelii na dwa odrębne głosy i wplótł w muzyczną strukturę odniesienia do współczesnej heroiny – Britney Spears. Dzięki temu
zabiegowi, za którym podążyli realizatorzy spektaklu (Krzysztof Cicheński oraz Julia Kosek)
spotykamy na scenie nie jedną, a trzy Ofelie, które toczą ze sobą spór i to niebagatelny, bo
o istotę bycia kobietą. Pojedynek jest emocjonujący – wokalnie, aktorsko, a niektóre frazy
muzyczne jeszcze na długo z nami zostaną.

Ofelia
www.opera.poznan.pl

CO JEST GRANE:
Ofelia
LUTY 2021
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Smoleń wiecznie żywy - Cyrk przyjechał
Do 28 lutego
Scenariusz i reżyseria Krzysztof Deszczyński
Występują: Marcin Samolczyk, Klub Szyderców BIS – Dominika Dobrosielska, Krzysztof Dziuba, Przemysław Mazurek; Piotr Wiza oraz Overdue Girls

,,Cyrk przyjechał” to komedia muzyczna dedykowana zbiórce pieniędzy na budowę pomnika
Bohdana Smolenia w Poznaniu (ul. Rybaki/Strzałowa).
Spektakl z lekką nutką dekadencji, z udziałem Kolombiny, Arlekina, Klauna, Charliego Chaplina, zespołu tanecznego „Nogi Roztańczone”, Garderobianego i Pianisty. Rozmowy w aktorskiej garderobie to kwintesencja rzeczywistości, w której żyjemy. Jej paradoksów
i absurdów. Wszystko przeplatane muzyką i wpadającymi w ucho piosenkami. Seks, polityka
i śmierć. „RĘKA, NOGA, MÓZG NA ŚCIANIE”.
Wpłacisz minimum 10 zł na:
www.zrzutka.pl
A jako nagrodę otrzymasz, na wskazany mail, niepubliczny link do spektaklu

CO JEST GRANE: Smoleń wiecznie żywy
LUTY 2021
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#entropianalinii
1-19 lutego
Artystki / artyści [lista in progress]
Dorota Błaszczak, Mira Boczniowicz, Tomasz Dobiszewski, Tomasz Domański, Emanuel Geisser, Julita Gielzak, Magda Grzybowska, Alicja Jodko, kinoMANUAL, Jerzy Kosałka, Igor Krenz, Eugeniusz Minciel, Ryszard
Piegza, Dominik Podsiadły, Andrzej Rerak, Jasmin Schaitl, Jarosław Słomski, The Self Preservation Society,
Urszula Wilk
Kuratorzy: Alicja & Mariusz Jodko

Punktem wyjścia (zaczepienia?) jest dominujące obecnie słowo „online”. Wielu z nas zapewne
ma go już dość. Proponujemy zatem magiczną transformację w stan offline, a nawet offfline
i z powrotem. Semantyczne i materialne linki splatają się w tym projekcie w rozgałęzioną
sieć przypadków i zbiegów okoliczności, a linia jako jeden podstawowych elementów konstrukcyjnych przestrzeni, parafrazując Kandinskiego, wyrywa nas ze statyki i włącza w dynamikę. I o to chodzi :)
Projekt ma charakter „partycypacyjny”, umożliwia współtworzenie dzieła otwartego, a lista
artystów jest „in progress”
(cz.1. 8-31.01.2020 online) W części 1 projekt materializuje się w formie wystawy w przestrzeni galeryjnej za pomocą różnorodnych mediów /obiekty, działania performatywne, video,
dźwięk etc./, które razem tworzą kompozycję rozwijającą się w czasie. Dokumentacja zmian
uzupełniona programem filmowym i pracami nadsyłanymi prezentowana jest online
W części 2 zakładamy przejście w tryb „offline” czyli udostępnienie wystawy publiczności.
W przypadku dalszych ograniczeń pandemicznych wystawa będzie prezentowana w sieci
wraz z programem kuratorskim.

#entropianalinii
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Zatrzymane w czasie
Od 1 lutego do 28 lutego
Klub - Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5A
Wystawa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków we Wrocławiu.

Zatrzymane w czasie

CO JEST GRANE:
Zatrzymane w czasie
LUTY 2021
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Marek Bułaj
Inspiracje Japońskie. Natura i Cywilizacja
Galeria Za Szafą ZPAF OD, ul. św. Marcina 4, Wrocław

Od 1 do 28 lutego
Wystawa dostępna po uzgodnieniu telefonicznym – 502 082 532
,,Przyroda japońska była dla mnie inspiracją do utworzenia sekwencji fotografii pokazujących jej piękno, a także korelację w stosunku do rozwiniętej cywilizacji jaką mogłem obserwować podczas moich wyjazdów do Japonii. Nie sposób było zauważyć troskę i
zaangażowanie Japończyków w kultywowanie ich tradycji przy jednoczesnym poświęceniu
w rozwój cywilizacji. Ich dbałość o przetrwanie wartości historycznych jest niewątpliwym
wzorem do naśladowania. Bezsprzecznym jest też to, że wysoce rozwinięta cywilizacja nie
musi zniszczyć wartości naturalnych, a wręcz przeciwnie, może z nimi współżyć i uzupełniać się nawzajem. Wystawa jest efektem moich podróży do Japonii w latach 2013–2015,
gdzie w sumie spędziłem sześć miesięcy. Pomysłem na nadawanie tytułów prac były Japońskie imiona, które odzwierciedlają piękno natury i są utożsamieniem piękna z jakim obcowałem podczas mojego pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni.”
Marek Bułaj

Inspiracje Japońskie | ZPAF OD

CO JEST GRANE: Marek Bułaj - Inspiracje Japońskie. Natura i Cywilizacja
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Ekslibrisy Kościuszkowskie
Z kolekcji Krzysztofa Lachowicza

1-28 lutego
Z okazji 257 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki Galeria pod Plafonem zaprezentuje ekslibrisy wybrane z kolekcji Krzysztofa Lachowicza, znawcy i zbieracza ikonografii kościuszkowskiej.
Od roku 2004 Panorama Racławicka we Wrocławiu, oddział Muzeum Narodowego, organizuje Międzynarodowy Konkurs Ekslibrisów Kościuszkowskich. Prezentowane na wystawie
prace pochodzą z pierwszych dziesięciu edycji konkursu (2004-2014). Znalazło się na niej
135 prac autorstwa 70 twórców z 21 krajów.
Głównym motywem wybranych do ekspozycji ekslibrisów jest portret Tadeusza Kościuszki.
Artyści zwykle umieszczają go na tle motywów związanych z Naczelnikiem, wydarzeniami
historycznymi w Polsce, Stanach Zjednoczonych czy Francji (najczęściej nawiązują do rozmaitych rocznic). Dedykowane są zarówno osobom prywatnym, jak i bibliotekom.
Różnorodność zastosowanych przez artystów technik graficznych jest ogromna: od drzeworytu, litografii i linorytu, poprzez techniki metalowe, takie jak miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, sucha igła, po relief, typografię i techniki komputerowe.
W Bibliotece i Galerii obowiązują wymogi sanitarne związane z pandemią

Ekslibrisy Kościuszkowskie

Wasyl Leonienko (Ukraina), linoryt, 2007
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Larysa Jaromska | Owoc żywota
Od 1 lutego do 11 marca
Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. A, Galeria Krużganek, Warszawa
Dobre Miejsce - Katolickie Centrum Kultury zaprasza na wystawę uznanej polskiej malarki,
członka zarządu Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków - Larysy Jaromskiej. Wystawa ,,Owoc żywota” zawiera wybrane pozycje z dotychczasowej twórczości
artystki, tematycznie oscylujących wokół osoby ludzkiej.
,,Larysa Jaromska odwołuje się do malarstwa impresjonistycznego. Wrażeniowe impressum zatrzymuje na ogromnych płótnach. Jej malarstwo jest przetworzeniem piękna, nie oddaje hołdu
brzydocie. Na piękno wewnętrzne nakłada się piękno postaci. To ono powołuje człowieka do
życia na płótnie. Taki człowiek, heroiczny, obdarzony cnotami wewnętrznymi, emanuje z obrazów. Artystkę zajmuje temat złożoności i integralności osoby. Prawdy teologiczne i tezy filozoficzne Larysa Jaromska przekłada na język sztuki. Brzydota jest nie tylko cechą fizyczną, ale
odbiciem stanu duszy, odejściem od prawdy pierwszej. W twórczości Larysy Jaromskiej piękno
potrzebuje dwojga, ciągłego dopełnienia w innych. Zakłada dwoistość barwy, łagodnej i intensywnej. W dwoistości zawiera się piękno albo brzydota zamknięta w symbolu maski. Tak piękno,
jak i jego wykrzywiona twarz wymaga odbicia lustrzanego.” - Agnieszka Syska, członek ZLP
Wstęp wolny, codziennie w godz. 8-20

www.dobremiejsce.org

CO JEST GRANE: Owoc żywota
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Agnieszka Zacharczuk
Kto wołka sieje, zbiera burzę

Od 3 do 27 lutego
HOS Gallery serdecznie zaprasza na wystawę dyplomowych prac studentki warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych Agnieszki Zacharczuk. Tytuł wystawy jest parafrazą ludowa przestrogi kto sieje wiatr, (ten) zbiera burzę skierowanej do osób wywołujących zamieszanie
i niepokój, a które z powodu swych poczynań powinny liczyć się z przykrymi konsekwencjami. Tytułowy wołek to trudny do wykrycia oraz odporny na niesprzyjające warunki
szkodnik żerujący w zmagazynowanym ziarnie, to także bohater opowieści babci artystki,
porywający dzieci depczące zboże.
Opierając się na mądrości przodków, Zacharczuk opowiada historię o współczesnym człowieku, który swym nieodpowiedzialnym działaniem przyczynia się do niszczenia środowiska, zmian klimatu, eskalacji konfliktów społecznych i budowaniu wrogich postaw wobec
osób o innych poglądach, wyznaniach, czy orientacji. W swojej twórczości artystka odwołuje
się do pradawnych wierzeń Słowiańskich oraz folkloru polskiej wsi, poszukuje w nich treści
o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym.
Kuratorka: Katarzyna Piskorz

Kto wołka sieje zbiera burzę
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Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
i Muzeum Etnograficzne otwarte!
Od 5 lutego 2021
W MUZEUM NARODOWYM we Wrocławiu dostępne dla publiczności będą:
WYSTAWY STAŁE:
„Sztuka śląska XIV-XVI w.” | „Sztuka polska XVII-XIX w.” | ,,Sztuka europejska XV-XX w.”
WYSTAWY CZASOWE: „Skarb Średzki. Czasy zarazy” (do 31.03)
„Marek Oberländer i Jan Lebenstein.Totemiczny znak ludzkiej figury” (do 28.02)
„Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX w.” (do 7.03)
„CranACH! „Madonna pod jodłami” (do 31.03)
W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ Muzeum Sztuki Współczesnej czynna będzie
EKSPOZYCJA STAŁA: „Kolekcja sztuki polskiej II poł. XX i XXI wieku” oraz
WYSTAWY CZASOWE: „Nabytki 2019/2020” | „Młyn piaskowy” Günthera Ueckera.
W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM
WYSTAWA STAŁA: „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” i
WYSTAWY CZASOWE: „Makatka wywrotowa” | „Jorcajt – czas chasydów”.
Zwiedzający po raz pierwszy będą mogli obejrzeć wystawy czasowe: „Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX w.”, „Nabytki 2019/2020”, „Jorcajt – czas chasydów”.

fot.: Magdalena Lorek
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Karolina Jaklewicz | Raj nieutracony
Od 5 do 25 lutego
Wystawa „Raj nieutracony” to cykl malarski, który powstawał od 2016 roku a w trakcie pandemii został ukończony. Charakterystyczna dla sztuki Karoliny Jaklewicz podwójność jest
obecna także w najnowszych obrazach. „Nie ma rajów innych niż raj utracony” – te słowa
Jorge Luis Borges artystka wybrała na motto wystawy. Czy jednak rzeczywiście raj widzi
jako przestrzeń równoległą, nieosiągalną? Wręcz przeciwnie.
„Po wieloletniej interpretacji miłoszowskiej „drugiej przestrzeni”, uświadomiłam sobie, że
owa druga przestrzeń- ta metafizyczna, duchowa, wzniosła- jeśli istnieje, musi być tu. Pomyślałam to z ulgą. Nie ma ucieczki w nieznane, nie ma przenoszenia środka ciężkości poza
granice własnych możliwości, złudzeń i rozczarowań. Wszystko co było gdzieś tam, wróciło.
Chciałam, żeby raj był mocny, zdecydowany, obecny. Chciałam, żeby był pozbawiony religijnych naleciałości, obiektywny i ogólnie dostępny. Żeby przychodził z naszego wnętrza
i tam się rozgościł”.
Karolina Jaklewicz, artystka, kuratorka, wykładowczyni, pisarka. Absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, dyplom w 2007 u prof. Stanisłąwa Kortyki.
Ostatnie wystawy malarskie „Konsekwencje” (2018) i „Boli mnie krzyż” (2019) ostrzegały
przed faszyzacją życia społecznego a kuratorski projekt „Polska Gościnność” zrealizowany
w Muzeum Współczesnym Wrocław (2019) konfrontował mit polskiej otwartości z obecnym
nastawieniem wobec Innych. W debiutanckiej książce „Jaśmina Berezy” porusza problem
wolności kobiet, tożsamości kulturowej i relacji rodzinnych.

Raj nieutracony

Raj nieutracony 1, tryptyk - 200x120, olej, 2020

Raj nietracony,130x100cm, 2016, olej
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Krzysztof Cichosz

Fotoobiekty anamorficzne

Od 5 do 27 lutego
Galeria Imaginarium, ul. Traugutta 18, ŁÓDŹ
Wystawa w ramach Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi.
Wystawa wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu - zapisy tel.: 797 326 206.
12 lutego | 19.00 – spotkanie z autorem (zapisy telefoniczne: 797 326 206)
20 lutego | 17.00 – oprowadzanie kuratorskie | 27 lutego – oprowadzanie kuratorskie online
W galerii może przebywać jednocześnie 11 osób.
Fotoinstalacje są otwartym cyklem samodzielnych obiektów - zrealizowanych metodą, nad
którą pracuję od końca lat 80. Każdy obiekt składa się z wielu elementów, wykonanych z transparentnego materiału fotograficznego, zamontowanych przestrzennie w kilku warstwach (od
trzech do pięciu, najczęściej w czterech). Podstawę ich realizacji stanowią obrazy archetypy
zaczerpnięte z otaczającej nas ikonosfery: podręczników, encyklopedii, gazet, Internetu, itp...
Obrazy te poddaję złożonemu procesowi destrukcji konstruktywnej, rozkładając je przez specjalnie zaprojektowane rastry (struktury graficzne) na wiele elementów z materiału transparentnego. Po zmontowaniu w przestrzeni elementy te tworzą duże obiekty - prawie
abstrakcyjne. Pierwotne obrazy możliwe są do odczytania tylko po znalezieniu odpowiednio
odległego punktu widzenia - dzięki syntetyzującej właściwości umysłu oglądającego... Zderzając symboliczność wybranych obrazów - archetypów z symboliką destruujących je rastrów,
staram się zachęcić odbiorcę do podążania śladem mojej refleksji o otaczającym nas świecie...
Główną częścią wystawy w Galerii Imaginarium będą trzy najnowsze serie obiektów fotograficznych penetrujących zagadnienie anamorfozy. Obiekty powstały zainspirowane Rzeczywistością Wirtualną i stanowią mój hołd dla Jej Twórców.

Fotoobiekty anamorficzne | www.ldk.lodz.pl

CO JEST GRANE: Krzysztof Cichosz - Fotoobiekty anamorficzne
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Strabag Artaward 2021: rysunek i malarstwo
Nadsyłanie zgłoszeń do 5 lutego
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa
Także w tym roku konkurs STRABAG Artaward przeznaczony jest dla twórczyń i twórców
z Polski, których głównym obszarem działań kreatywnych jest rysunek i malarstwo.
Do ubiegania się o nagrodę zapraszamy osoby z rocznika 1981 i młodsze, które posiadają
dyplom wyższej uczelni artystycznej.
Do konkursu zgłaszać można prace, które są własnością twórczyń i twórców i jednocześnie
nie zostały wyróżnione wcześniej w żadnym innym konkursie. Na zwyciężczynie i zwycięzców czekają nagrody w wysokości 15.000-5.000 Euro oraz w formie prezentacji prac w Strabag Kunstforum i na wystawach indywidualnych w Strabag Artlounge w Wiedniu.
Informacje: Austriackie Forum Kultury - www.austria.org.pl w zakładce GRANTY

Strabag Artaward 2021: rysunek i malarstwo

CO JEST GRANE:
Strabag Artaward 2021
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Maria Maślankowska
Wystawa prac plastycznych

Od 8 lutego 12:00 | Do 12 lutego
Klub Zgody Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta zaprasza na prezentowaną on-line wystawę
prac Marii Maślankowskiej. Artystka ukończyła Architekturę na Politechnice Krakowskiej. Od
wielu lat zajmuje się amatorsko malowaniem obrazów na płótnie. Swoją przygodę̨ ze sztuką
rozpoczęła w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie organizując spotkania z twórcami.
Była Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Krakowie. Już w młodości
była zainteresowana rysunkiem i organizacją przestrzeni. Zaangażowana społecznie na terenie miasta i kraju. Sekretarz Krajowej Rady Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury
z siedzibą w Warszawie. Za swoją pracę została uhonorowana dyplomami i medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Uczestniczka wielu plenerów ogólnopolskich. Najbardziej lubi malować kompozycje kwiatowe i architektoniczne. Eksperymentuje w wielu materiałach
i technikach (na płótnie, kartonie, drewnie, tkaninie), a z technik najbliższe są jej farby olejne,
akryl i pastele. Kompozycje, forma i kolorystyka świadczą o swobodzie wypowiadania się
pędzlem i szpachlą malarską oraz ołówkiem. Dostęp bezpłatny.

Wystawa prac Marii Maślankowskiej | Klub Zgody
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Jerzy Galos
Radość każdej chwili - wystawa malarstwa

Od 10 lutego 17:00, do 12 marca
Klub Mirage Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta,
os. Bohaterów Września 26
Klub Mirage zaprasza na kolejne spotkanie ze sztuką w wymiarze wirtualnym. Codziennie
od 10 lutego do 12 marca na profilu na Facebooku prezentować będzie dwie prace nietuzinkowego artysty - malującego ustami Jerzego Galosa.
Jerzy Galos - był górnikiem, ale został malarzem. Od dziecka związany ze Śląskiem. W roku
1992 podczas nieszczęśliwego skoku do wody złamał kręgosłup. 8 lat po wypadku w 2000 r.
rozpoczął swoją przygodę z malowaniem. Tematyka jego twórczości to głównie pejzaże,
martwa natura, zwierzęta, a ulubione techniki to olej i akwarela. Prace wystawiał m.in.
w kampusie UJ w Krakowie, w kopalni soli w Wieliczce, na wystawach plenerowych związanych z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych oraz w ich Galerii Stańczyk w Krakowie, na
imprezach charytatywnych organizowanych przez Annę Dymną. Z radością przeznacza swoje
prace na aukcje. Jego prace były drukowane w Japonii w postaci puzzli.

Radość każdej chwili | Klub Mirage

LUTY 2021

73

Ewa Madej
Into the wild – włóczykij z obiektywem

Do 12 lutego
Galeria Ciasna, ul. Katowicka 17, Jastrzębie Zdrój
Ewa Madej – z wykształcenia filmoznawca (ukończyła Wydział Filologii Polskiej – kierunek:
Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim), z zawodu bibliotekarz (absolwentka Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie). Animatorka kultury – w ciągu ostatnich kilku lat przygotowała i przeprowadziła kilkadziesiąt wykładów, warsztatów multimedialnych dla młodzieży i dorosłych na temat kultury, literatury
oraz nowych technologii. Miłośniczka kina, seriali, dobrej literatury i zwierząt. Jej pasją są podróże, a każdą wolną chwilę poświęca planom na kolejne wyjazdy. Laureatka nagrody w konkursie na relację z przeprowadzenia zajęć na temat fake newsów i krytycznego myślenia w
ramach projektu „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” organizowanego przez FRSI w 2019 r. Szczęśliwa
posiadaczka odznaki honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Wystawa prezentuje przyrodę i jej fascynujących mieszkańców.

Into the wild – włóczykij z obiektywem
Galeria Ciasna

CO JEST GRANE:
Into the wild – włóczykij z obiektywem
LUTY 2021

74

The Art of Banksy. Without Limits
Od 12 lutego do 11 kwietnia
Centrum Praskie Koneser, Plac Konesera 2, Warszawa
Pierwszy w Polsce tak duży pokaz prac jednego z najbardziej wpływowych twórców ostatnich lat, konsekwentnie ukrywającego swoją tożsamość.
Zobaczymy ponad 100 prac, rzeźb, instalacji, video i fotografii.
Bilety: www.ebilet.pl

The Art of Banksy.
Without Limits

CO JEST GRANE:
The Art of Banksy. Without Limits
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Kaja Solecka - Saturacja
Wystawa w Zamku Żupnym w Wieliczce

Od 16 lutego do 4 maja
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Twórczym
Polart, zaprasza na wystawę prac Kai Soleckiej pt. „Saturacja”. Artystka zajmuje się malarstwem, grafiką oraz fotografią. Swoje dzieła wielokrotnie wystawiała zarówno w Polsce,
jak i za granicą. Ekspozycja będzie prezentowana od 16 lutego do 4 maja 2021 r. w Zamku
Żupnym w Wieliczce.
Organizatorzy zapraszają też do śledzenia informacji na FB oraz na stronie internetowej
Muzeum, gdzie regularnie będą pojawiać się ciekawe prace Kai Soleckiej wraz z tekstami,
charakteryzującymi pracę artystki oraz przybliżającymi źródła jej inspiracji.
Po oficjalnym przywróceniu dostępu do zwiedzania muzeów – Organizatorzy serdecznie
zapraszają na wystawę do Zamku Żupnego w Wieliczce.

Saturacja
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Powstanie styczniowe
Biżuteria patriotyczna
w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

Do 18 lutego
Biżuteria patriotyczna, zwana także emblematyczną lub żałobną, to zjawisko znane zaledwie w kilku krajach. Poza Polską na przestrzeni lat była spotykana w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i na terenie Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
Historia Polski, podobnie jak literatura, daje nam wiele przykładów zachowań patriotycznych, również z wykorzystywaniem tego swoistego rodzaju sztuki użytkowej. Biżuteria noszona w celu zamanifestowania swoich poglądów, swojej postawy społecznej, narodowej
i patriotycznej niesie zupełnie inne przesłania. Choć nie muszą być one wolne od takich
pojęć jak „sztuka”, „poziom artystyczny”. Sztuka patriotyczna, a więc i biżuteria patriotyczna,
może być rozpatrywana w kategoriach filozoficznych, moralnych, emocjonalnych, ale też
w kategoriach użyteczności.
Wystawa planszowa prezentuje biżuterię patriotyczną ze zbiorów Muzeum Niepodległości,
m.in. medaliony, pierścionki i kolczyki.
To już druga wystawa organizowana przez Muzeum w tym miejscu. Pierwsza Wszystko
dla frontu. Wszyscy na front! Prezentowała plakaty propagandowe z okresu wojny polsko-bolszewickiej.

Biżuteria patriotyczna
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Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek
Fedruję śląski krajobraz...

Do 21 lutego
Willa Caro, Muzeum w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 8a
Kurator wystawy: Marek Meschnik | Kierownik wystawy: Anna Piontek | Aranżacja plast.: Tomasz Kokott

Wyjątkowy na tle międzywojennej sztuki polskiej, malarski cykl „Czarny Śląsk” autorstwa Rafała
Malczewskiego, w zestawieniu z jednym z najciekawszych przykładów reportażu fotograficznego II Rzeczypospolitej: „Zdjęcia wielkiego przemysłu” Antoniego Wieczorka – czeka na publiczność na wystawie w Willi Caro. Przygotowaną przez Muzeum w Gliwicach wystawę można
uznać za pierwszą – po pokazach kompozycji Malczewskiego w 1935 r. – próbę możliwie całościowej i spójnej rekonstrukcji śląskiego cyklu, na który złożyło się ponad sto prac, obrazów
olejnych, akwarel i szkiców, z czego część rozproszyła się i zaginęła podczas II wojny światowej.
Ekspozycja, dopełniona fotografiami Antoniego Wieczorka wykonanymi na terenie Państwowej
Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, wzbogacona została szerokim przeglądem międzywojennych wydawnictw: katalogów wystaw, ogólnopolskich oraz regionalnych czasopism
kulturalnych, tekstów literackich Rafała Malczewskiego… Znajdziemy na niej również dedykowany malarzowi „literacki” reportaż „Fotografie ze Śląska” Jarosława Iwaszkiewicza.
Na wystawie znajdą się również ówczesne opracowania reklamujące turystyczno-krajoznawcze walory Śląska, a także fotografie przybliżające instytucje opieki nad sztuką funkcjonujące
w latach międzywojennych. To wszystko złoży się na wielowymiarowy, artystyczny i społecznokulturowy portret Śląska w II Rzeczypospolitej.

www.muzeum.gliwice.pl

R. Malczewski, Hałda, 1934, zbiory Muzeum w Chorzowie
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Śląsk w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka
Do 21 lutego
Czytelnia Sztuki, Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a
Autor scenariusza i kurator wystawy: Marek Meschnik | Kierownicy produkcji wystawy:
Helena Kisielewska (MGB), Anna Piontek (MG) | Aranżacja plastyczna: Tomasz Kokott
Miejsce ekspozycji: Muzeum w Gliwicach
W 1936 roku Jan Bułhak (1876–1950), będący u szczytu kariery prestiżowy fotograf, który obchodził właśnie 30. rocznicę pracy twórczej, autor tematycznych albumów z serii ,,Polska w obrazach fotograficznych…”, otrzymał zlecenie wykonania – jak zapisano w umowie –
fotograficznej serii propagującej ziemię śląską. Zadanie powierzył mu – działający z ramienia
Instytutu Śląskiego wraz z Oddziałem Sztuki Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiej Komisji
Turystycznej w Katowicach - dr Tadeusz Dobrowolski. Zaproszenie Bułhaka na Śląsk latem
1936 r. było związane z obchodami 10. rocznicy sprawowania urzędu wojewody przez dr Michała Grażyńskiego. Wybór miejsc i motywów podyktowany był wymogiem zaprezentowania
modernistycznego oblicza województwa, a także stanowił próbę ukazania specyfiki Śląska, co
łączyło się z lansowaną przez Grażyńskiego ideą regionalizmu. Monograficzny zespół fotografii
objął ówczesne terytorium województwa śląskiego w całej rozciągłości: od Lublińca po Istebną
i od Łazisk po Mysłowice, czyli Śląsk Biały, górnośląskie zagłębie przemysłowe, tzw. Śląsk Czarny,
jak i tereny leżące na południu województwa, tzw. Śląsk Zielony. Nie ulega wątpliwości, że wyrosła z podróży Jana Bułhaka na Śląsk w 1936 r. seria „obrazów fotograficznych” należy do najbardziej spektakularnych przedsięwzięć w kreśleniu wizerunku Śląska za pośrednictwem
fotografii. Serię tą prezentujemy na wystawie w Czytelni Sztuki. Wystawa powstała przy współpracy z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Ekspozycji towarzyszyć będzie bogata oferta zajęć
edukacyjnych skierowanych dla grup szkolnych i przedszkolnych, a także osób indywidualnych.

www.muzeum.gliwice.pl

Jan Bułhak, Huta „Florian” (d. „Falva”) w Świętochłowicach, 1936
zbiory Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
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Miejsce w dymku. Tadeusz Baranowski
Do 28 lutego
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1
Kurator: Piotr Machłajewski
Zapraszamy na wystawę indywidualną Tadeusza Baranowskiego, rysownika i malarza, jednego z najważniejszych twórców w historii komiksu polskiego. Baranowski jest artystą
wszechstronnym i niebywale płodnym. Jest twórcą popularnych bohaterów komiksowych,
takich jak Orient Men, Bąbelek i Kudłaczek, profesor Nerwosolek i Entomologia Motylkowska,
Praktyczny Pan oraz wampiry Szlurp i Burp. Do jego najważniejszych dzieł zaliczyć można
komiksy zebrane w albumach pt. „Na co dybie w wielorybie czubek nosa Eskimosa”, „Skąd
się bierze woda sodowa”, „Antresolka profesorka Nerwosolka”, „Podróż smokiem Diplodokiem”, „Jak ciotka Fru-Bęc uratowała świat od zagłady” i innych. Poczucie humoru Baranowskiego i oryginalny sposób opowiadania popularne są nie tylko w środowisku czytelników
komiksów. Jest on artystą ponadpokoleniowym. Posiada dar, dzięki któremu tworzone przez
niego fabuły są atrakcyjne zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych odbiorców. Jego
sposób obrazowania, skłonność do eksperymentów i rozmach, sprawiają, że wykracza daleko
poza granice komiksu tradycyjnego. Na wystawie zaprezentujemy plansze ze wszystkich
najważniejszych serii Baranowskiego oraz jego malarstwo.

Miejsce w dymku | BWA Jelenia Góra
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Biurko Járy Cimrmana
część druga – pierwsze tajemnice

Do 28 lutego
Galeria Ciasna, ul. Katowicka 17, Jastrzębie Zdrój
Nadal obowiązują ograniczenia pandemiczne, dlatego zaczęliśmy opracowywać zawartość
Biurka Cimrmana. Nastręcza to duże trudności ze względu na zróżnicowanie znajdujących
się w nim przedmiotów, projektów, a nawet czystych idei. Część już opracowaną, niewielką
wprawdzie, ale znaczącą, udostępniamy tu i teraz, w medium, które byłoby bliskie Samemu
Bohaterowi ze względu na jego ulotność i niematerialność, czyli w Internecie. Gdy Goście nawiedzą kiedyś, mamy nadzieję, że niedługo, galeryjne sale, będą mogli zobaczyć wiele z przedstawionych tu rzeczy w naturze lub przynajmniej na wydrukach, a oprócz nich następne
zdobycze wydobyte z Biurka, a także zakupione lub wyłudzone w bratnich Czechach i nie
tylko. Będą też dostępne filmy „z życia” Járy Cimrmana oraz nagrania jego sztuk wystawianych przez Žižkovské divadlo Járy Cimrmana. W kwietniu 2017 roku Mistrz został członkiem
honorowym Czeskiego Towarzystwa Astronomicznego, podczas 20. Zjazdu CTA uznano też
jego zasługi przy projektowaniu skafandra kosmicznego, który po raz pierwszy znalazł się na
Księżycu, gdyż korzystano z odcisku jego stopy w kombinezonie pszczelarskim. Galeria
„Ciasna” ogłasza 2021 rok rokiem Járy Cimrmana na terenie Galerii i terenach przyległych.

Cimrmanowy Zegar Pogodowy

Biurko Járy Cimrmana | Galeria Ciasna

CO JEST GRANE:
Biurko Járy Cimrmana
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Agnieszka Wielewska | Akustyka ciszy
Do 28 lutego
Dworek Sierakowskich w Sopocie zaprasza na wystawę online Agnieszki Wielewskiej absolwentki malarstwa na ASP w Krakowie, związanej z Żuławami i urokliwymi Kaszubami,
gdzie obecnie mieszka. W dworkowej Galerii Sztuki na ekspozycji pod tytułem ,,Akustyka
ciszy” prezentowany jest cykl obrazów przedstawiających wyciszający pejzaż miejski.
Wystawa jest dostępna na stronie internetowej, kanale YouTube oraz na profilu Towarzystwa Przyjaciół Sopotu w mediach społecznościowych.
Bezpłatny dostęp na: www.tps-dworek.pl, FB:Towarzystwo Przyjaciół Sopot

Akustyka ciszy | www.tps-dworek.pl

CO JEST GRANE: Akustyka ciszy
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Red Giant. Zuza Golińska
Do 1 marca
Czerwony olbrzym to gwiazda, która jest na ostatnim etapie swojej ewolucji, (...). Koniec
planety, na której żyjemy, jest jedynie kwestią czasu.Nieunikniona katastrofa kładzie się
cieniem na przyszłości Ziemi. Do apokaliptycznej wizji przyzwyczaiły nas popkultura, literatura science fiction i gry komputerowe. (...).
Strategia pracy Zuzy opiera się na wykorzystywaniu odpadów z zakładów produkcyjnych,
których przyszłość jest niepewna. Dni stoczni, kopalni i fabryk są policzone, automatyzacja
produkcji wypiera manualną pracę robotników. To właśnie z nimi współpracuje artystka,
wykorzystując wiedzę i fach ginących zawodów. Być może w niedalekiej przyszłości będą
one na wagę złota.Totemiczne formy stalowych prac Golińskiej przywodzą na myśl pogańskie bóstwa solarne. Podobnym biły pokłony plemiona sprzed rewolucji neolitycznej, która
przyśpieszyła cywilizacyjny rozwój człowieka. Nie byłaby ona możliwa, podobnie jak wszelkie życie na Ziemi, gdyby nie energia słoneczna. Wraz z neolitem rozpoczęło się rolnictwo
i hodowla, a więc produkcja i konsumpcja. Łacińskie consumere oznaczało zniszczyć, obrabować, podbić. Po latach rozkwitu kapitalizmu współczesna nadprodukcja i przymus nabywania odsyła nas do pierwotnego znaczenia tego słowa.
Zuza Golińska, artystka wizualna, mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwentka Pracowni
Działań Przestrzennych Mirosława Bałki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jej
praca teoretyczna była obroniona pod kierunkiem Andy Rottenberg.
Kuratorka: Joanna Kobyłt

Ilustr. Karolina Pietrzyk

Zuza Golińska
Dołącz do wydarzenia na Facebooku

CO JEST GRANE: Wystawa Red Giant
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Gdańskie Biennale Sztuki 2020
Do 6 marca
Gdańskie Biennale Sztuki 2020 gości w Gdańskiej Galerii Miejskiej już po raz szósty.
Wirtualne oprowadzanie kuratorskie po wystawie:
Transmisje na żywo odbędą się na:
• 1.02.2021 (poniedziałek), godz. 18:00, 4G
GGM FACEBOOK
• 3.02.2021 (środa), godz. 18:00, GGM1
GGM YOUTUBE
• 5.02.2021 (piątek), godz. 18:00, GGM2
Artyści/Artystki: Beata Ewa Białecka, Paweł Błęcki, Katarzyna Bojko-Szymczewska, Alicja
Buławka-Fankidejską, Łukasz Butowski, Zuzanna Dolega, Natalia Dopkoska, Krzysztof
Gliszczyński, Marianna Grabska, Katarzyna Grządziela, Marcin Grzęda, Natalia Hirsz, Sylwia
Jakubowska-Szycik, Jakub Janik, Kamil Kak, Bente Kluge, Kamil Kocurek, Wojciech Koniuszek,
Tomasz Kopcewicz, Alicja Kubicka, Natalia Magalska, Piotr Szymon Mańczak, Olga Anna
Markowska, Piotr Tadeusz Mosur, Krzysztof Nowicki, Agata Nowosielska, Anna Orbaczewska-Niedzielska, Patrycja Orzechowska, Mateusz Pęk, Patrycja Podkościelny, Czesław
Podleśny, Agata Read, Magdalena Sadłowska, Dorota Spłocharska, Przemysław Trześniak,
Piotr Wyrzykowski, Marcin Zawicki, Sylwia Zdzichowska, Tomek Zerek
Kuratorka: Grażyna Tomaszewska. Identyfikacja graficzna: Gosia Golińska
Spośród finalistów Gdańskiego Biennale Sztuki 2020 ogólnopolskie jury wyłoni zwycięzców
szóstej edycji. Organizator - Gdańska Galeria Miejska przygotowała nagrodę w formie pieniężnej. Już po raz trzeci przyznana będzie również pieniężna Nagroda Rektora Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wraz z otwarciem wystawy pokonkursowej, odwiedzający będą
mogli głosować na artystę, który otrzyma ,,Nagrodę Publiczności".
20 lutego 2021 zostaną przyznane nagrody: Główna, Rektora ASP Gdańsk i Publiczności.

Oprowadzania_kuratorskie

CO JEST GRANE: Gdańskie Biennale Sztuki
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Płaszczyzna porozumienia.
Stoły w XVIII i XIX w.
Do 7 marca
Barokowe, rokokowe, secesyjne, empirowe, w stylu biedermeier i neogotyckim,
służące do posiłków, robótek ręcznych, gry w karty czy szachy –
Muzeum Narodowe we Wrocławiu po raz pierwszy pokazuje w tak obszernym wyborze
swoją kolekcję zabytkowych stołów.
Stoły i stoliki to jedne z najstarszych sprzętów towarzyszących człowiekowi, wykorzystywane w wielu okolicznościach i do
różnych celów od starożytności aż do dziś. Idea stołu jest banalnie prosta – wierzchnia płyta, zwana blatem, wsparta na podstawie. Ten stały zestaw elementów spowodował, że stół stał się swoistym archetypem liczącym tysiące lat, a kolejne pokolenia
tworzyły tylko jego nowe wersje.
„Jest to mebel spełniający wyjątkową rolę społeczną – można rzec, że to najbardziej »społeczny mebel« – wyjaśnia Małgorzata
Korżel-Kraśna, kuratorka wystawy. „Stół od samego początku pomagał w kontaktach międzyludzkich, sprzyjał rozmowom,
wspólnemu ucztowaniu lub zabawie. Rolę stołu w rozwoju kulturowym człowieka potwierdzają jego symboliczne znaczenia,
co ciekawe zawsze w pozytywnych konotacjach. Najbardziej znamienne jest powiedzenie »usiąść do stołu«, czyli podjąć próbę
negocjacji, pojednania. W tym samym kontekście używa się zwrotu »okrągły stół« – czyli taki, który nie wyróżnia żadnego z
siedzących przy nim i jest symbolem poszukiwania konsensusu”.
„Stół pozostaje do dziś elementem ważnym w naszym życiu. I to zarówno prywatnym, jaki i zawodowym oraz publicznym” –
mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor MNWr. „Bez stołu trudno sobie bowiem wyobrazić wystawne czy skromne, acz wyszukane
uczty i posiłki; przy nim możemy pogrążyć się w lekturze, prowadzić rozmowę, zagrać w szachy czy też oddać się pasjom badawczym lub podpisać jakikolwiek dokument. To właśnie stół – także dzisiaj zapewniający nam komfort i bezpieczeństwo dystansu sanitarnego – staje się ważnym, wręcz niezbywalnym elementem każdego mieszkania, domu i budynku użyteczności
publicznej. Wielokrotnie to od niego zaczyna się ich urządzanie. Można więc rzec, że nasze życie w dalszym ciągu stołem stoi!”.
Atrakcją na wystawie będzie specjalnie przygotowany stolik, przy którym można będzie usiąść i porozmawiać na różne tematy.
Autorem prezentowanych na wystawie czarno-białych zdjęć jest Piotr Ziółek, kierownik Działu Montażu Wystaw MNWr.
Wystawie towarzyszy katalog „Płaszczyzna porozumienia. Stoły w XVIII i XIX wieku”, którego autorką jest Małgorzata KorżelKraśna, a autorem projektu graficznego Łukasz Paluch.

Płaszczyzna porozumienia

fot.: materiały prasowe Muzeum Narodowego we Wrocławiu
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Kościół Nihilistów
Martwi wszystkich narodów, łączcie się!

Do 7 marca
Galeria Rondo Sztuki przygotowała nową wystawę, będącą kolejną już prezentacją najciekawszych zjawisk w polskim młodym malarstwie. Kościół Nihilistów to wrocławska grupa
artystyczna, która mocno zaistniała w ostatnim roku na rynku sztuki, funkcjonuje jako dadaistyczna, parareligijna grupa artystyczna i nomadyczna galeria. Używając absurdu i ironii
komentują dystopijny świat postapokaliptyczny, transhumanistyczne koncepcje, wieszcząc
fatalistyczną wizję przyszłości gatunku ludzkiego.
Kościół Nihilistów: Justyna Andrzejewska-Baśnik, Paweł Baśnik, Jędrzej Sierpiński
Kurator: Adrian Chorębała
Śmierć nie jest końcem, a koniec świata ma w sobie mistyczną tajemnicę. Kościół Nihilistów
z właściwym sobie poczuciem ironii i niedosłowności sprawdza co się stanie kiedy przestanie istnieć świat jaki znamy i znajdziemy się w post-świecie. Ich post-apokaliptyczna
wizja przenosi nas w miejsce gdzie spotyka się sacrum z profanum, nowoczesność z tradycją, popkultura ze starożytnymi wykopaliskami, a wszystko to się dzieje poza ziemskimi
kategoriami, za to z przyziemnymi (dosłownie i przenośni) atrybutami.
Jak pisał Umberto Eco: „Nawet jeśli świat jest zbiorem śmiertelnych bytów, nie znaczy to, że
sam jest śmiertelny. To przenoszenie naszych doświadczeń na wszechświat jest błędem logicznym, który wciąż popełniamy. (...).”

Paweł Baśnik, (detal) Homo Deus, olej i akryl na płótnie, 2020

Justyna Baśnik Andrzejewska, bez tytułu, olej i akryl na płótnie, 2020

Kościół Nihilistów

CO JEST GRANE: Martwi wszystkich krajów łączcie się!
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Jan Lebenstein 1930-1990
Do 21 marca
GSW CNiS Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych
O swojej twórczości mówił w jednym z wywiadów: Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. Ich zadaniem jest narzucić widzowi, dobitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który staram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni.
Jan Lebestein, malarz i grafik, ilustrator książkowy, znany i bardzo ceniony nie tylko w Polsce. Od 1960 r. mieszkał i działał we Francji, gdzie odniósł międzynarodowy sukces artystyczny. Uprawiał oryginalną odmianę malarstwa figuratywnego, włączając doń elementy
abstrakcyjne i surrealistyczne. Tworzył głównie fantazyjne prace, napełnione motywami
ludzko-zwierzęcymi, pełne ekspresji i symbolicznej poetyckości.
Wystawa ,,Jan Lebenstein 1930-1999” pomyślana jest jako obszerna retrospektywa prac
tego wybitnego polskiego artysty, zbiegająca się z 90-tą rocznicą jego urodzin. W jej ramach
prezentowane są różnorodne dzieła Jana Lebensteina, należące do zbiorów polskich kolekcjonerów: Marii i Marka Pileckich, Urszuli i Piotra Hofman oraz kolekcjonera z Sopotu.
Ekspozycja, traktując w sposób wieloaspektowy drogę twórczą i postać artysty, zawiera
ponad 70 jego dzieł: obrazów olejnych, gwaszy, rysunków i innych form graficznych, pochodzących z różnych okresów jego działalności. Całość ma na celu zaprezentowanie twórczości artysty, jako jednej z najważniejszych figur, w polskiej sztuce, drugiej połowy XX w.
Wystawa zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie i przygotowana do prezentacji w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu we współpracy z Agencją Zegart.

Kobieta z dwugłowym potworem, 1963
Obraz z kolekcji Urszuli i Piotra Hofman

Jan Lebenstein
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Sylwester Ambroziak. Niewinność.
Filmy i rzeźby

Do 21 marca
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu,
Wały gen. Sikorskiego 13
Kurator: Wacław Kuczma | Koordynacja: Renata Sargalska, Mateusz Kozieradzki
Produkcja: Wojciech Ruminski
CSW będzie otwarte dla zwiedzających już od poniedziałku, 1 lutego.
Sylwester Ambroziak jest jednym z najwybitniejszych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Już
od 30 lat aktywnie wystawia, regularnie zaskakując publiczność i krytykę nowymi pomysłami i
zastosowanymi technologiami. Na wystawie „Niewinność” prezentujemy trzy grupy rzeźb oraz
filmy animowane. W wyjątkowej przestrzeni sali kolumnowej CSW, mającej wysokość 7,26
metra, zostały podwieszone rzeźby z cyklu „Opuszczone” (2010–11), wykorzystujące tradycyjny
warsztat rzeźbiarski w połączeniu z ruchem oraz multimediami (audio i wideo). Dopełnieniem
tej grupy podwieszonych prac są „Opuszczone (klęczące)” oraz „Piaskownica” (2018).
Po raz pierwszy jednak nie rzeźby i instalacje są najważniejsze na wystawie Ambroziaka, lecz
jego filmy. Artysta zajmuje się tworzeniem eksperymentalnych animacji już od 10 lat. Animacje są ściśle związane z jego rzeźbami, bo faktycznie mamy do czynienia z ożywionymi
projektami rzeźbiarskimi, które „grają” w filmach. Grupom rzeźb Ambroziaka towarzyszą projekcje na wielkoformatowych ekranach w sali kolumnowej CSW.

Niewinność | www.csw.torun.pl
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AMZN, Tytus Szabelski
Do 28 marca
W magazynach Amazona, nazywanych też ,,centrami realizacji", zamówienia internetowe deleguje się na wielogodzinną i do pewnego stopnia zautomatyzowaną pracę ludzkich rąk. Zakupione w sieci produkty mają trafić do
zamawiających w najkrótszym możliwym czasie. Obsesja na punkcie klienta, jedna z naczelnych dewiz firmy, stawia jednocześnie wyśrubowane warunki wobec zatrudnionych osób. Rozlicza się je z wykonania powierzonych
zadań pod warunkiem spełnienia norm wydajności. Przechodzą dziennie do 20 kilometrów lub stoją w jednej pozycji wykonując powtarzalne ruchy według znormalizowanych poleceń uznanych za standardowe. Wydajność
pracy mierzy algorytm: pracownicy, których wyniki w przeciągu kilku dni będą na poziomie nawet o jeden punkt
procentowy niższe od założonych 100% mogą liczyć się z upomnieniem, a nawet zerwaniem umowy.
Tuż przed pandemią pojawiły się doniesienia o planach wejścia Amazona na polski rynek, choć już od kilku lat
centra logistyczne amerykańskiego giganta pośredniczą w realizacji sporej części zamówień w tym regionie Europy.
Polskie oddziały Amazona, zasilane przez agencje pracy tymczasowej, nie tylko nie przestały działać w trakcie lockdownu, ale nawet rekrutowały nowych pracowników. W czasie szczytu zachorowań na SARS-CoV-2 nie zostały
zapewnione odpowiednie środki ochronne, a polityka informowania o zakażeniach wśród pracowników nie była
przejrzysta. Gdy rządy wielu krajów wdrażały kolejne ograniczenia w związku z pandemią, a wiele firm czasowo
wstrzymywała działalność, amerykański gigant pomnażał swój majątek, a obroty firmy notowały rekordy.
Od wielu tygodni pracownicy protestują w obronie zdrowia i narastających dysproporcji płac pomiędzy osobami,
które na starcie otrzymują wysokie bonusy finansowe, a pracownikami o dłuższym stażu, którym oferuje się kilkukrotnie mniejsze dodatki pieniężne. "Jak wspierać osoby walczące o prawa pracownicze i — w szerszej perspektywie – równość i sprawiedliwość społeczną?", to pytania jakie zadaje we wstępie na stronie internetowej
swojego projektu AMZN Tytus Szabelski.
Wystawa indywidualna artysty eksploruje wątki wyzysku na przykładzie jednej z największych firm świata.
W swoich fotografiach Szabelski dokumentuje pejzaż podmiejskich stref ekonomicznych i widoczne w oddali blaszane fasady magazynów. Na tle swoich zdjęć umieszcza przechwycone i zmodyfikowane hasła motywacyjne,
zaczerpnięte z zaplecza magazynowych hal. Z informacji znalezionych w raportach rocznych i artykułów w sieci
tworzy instalację prezentowaną na wystawie i w sieci. By dać sobie wgląd w kulisy pracy skrywanej za pozbawionymi okien ścianami magazynu Amazona, artysta zatrudnia się w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem,
najstarszym ośrodku pracy Amazona w Polsce. To tu, jak również w pozostałych kilku lokalizacjach, aktywnie działają związki pracownicze, które postulują zapewnienie godnych warunków dla zatrudnionych w magazynach osób.
Na czas trwania projektu Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu stanie się też ekspozytorem archiwalnych materiałów OZZ Inicjatywy Pracowniczej, aktywnie zaangażowanej na rzecz warunków zatrudnienia i płac pracowniczek
i pracowników polskich magazynów Amazona. | Współpraca: Romuald Demidenko, OZZ Inicjatywa Pracownicza.

fot. Tytus Szabelski

www.arsenal.art.pl
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Przestrzenie integracji
Czy BWA musi być budynkiem?

Do 28 marca
Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4
Wraz z Izą Rutkowską, wykładowczynią i projektantką prowadzącą procesy projektowe dotyczące przestrzeni integracji i jej użytkowników, zapraszamy do współprojektowania nowego BWA Wrocław!
Są różne metody jednoczenia ludzi. Iza Rutkowska używa do tego wielkoformatowych
obiektów, które nadają nowe znaczenia miejscom i zmieniają je w przestrzenie integracji.
Obiekty te są celowo proste w odbiorze. Najczęściej to zwierzęta, z którymi łatwo intuicyjnie
wejść w interakcję. To, co dla jednych już jest sztuką z kategorii interaktywnych instalacji,
dla niej jest dopiero początkiem procesu trwałych przekształceń przestrzeni. Zwierzęta te
służą jedynie do wabienia ludzi, są platformą na które wzajemnie się poznajemy, tak, żeby
wyczuć swoje potrzeby, rozpoznać wzajemne potencjały i wspólnie zaprojektować przestrzeń – nie tylko funkcjonalną, ale odpowiadającą marzeniom i dającą dużo więcej niż efekt
architektoniczny, bo również społecznie jednoczącą.
,,Procesy, które prowadzę mają moc dużo większą niż architektura sama w sobie, ponieważ
integrując ludzi buduję przestrzenie na ich zaufaniu, daję im poczucie sprawczości i współtworzenia.” – mówi o swojej pracy Iza Rutkowska i dodaje – ,,Finalna przestrzeń nie jest tylko
tworem architektonicznym, ale również społecznym, co zmienia zupełnie sposób użytkowania i funkcjonowanie stworzonego miejsca. Pierwszym obiektem służącym do tworzenia
przestrzeni integracji była Przytulanka. Używałam jej do prowadzenia badań performatywnych przez ostatnie kilka lat. I dziś symbolicznie przekazuję ją Wam w galerii Dizajn, tak byście
mogli zjednoczyć się wokół niej na początku procesu tworzenia nowej siedziby BWA Wrocław
– poleżeć, przytulić się i pomyśleć jakiego nowego BWA chcielibyście dla siebie.”
Proces projektowania nowej siedziby dla BWA Wrocław zainicjowany został przez zespół
pracowniczek i pracowników, którzy znając realia dotychczasowej pracy w oddziałach galerii
przedstawili trzy warianty swoich wyobrażeń na temat możliwego nowego miejsca. Przestrzeni, która pełnić mogłaby funkcję siedziby
instytucji oraz zastąpić istniejącą w latach
1962-2019 galerię Awangarda – vnajwiększą
dotychczas przestrzeń wystawienniczą
wrocławskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Przestrzenie integracji
CO JEST GRANE: Przestrzenie integracji
LUTY 2021

90

Nabytki 2019/2020
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Do 28 marca
Kuratorka: Małgorzata Santarek
Prezentacja dzieł sztuki, które trafiłydo zbiorów Pawilonu Czterech Kopuł Muzeum Sztuki
Współczesnej w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki środkom własnym, szczodrości artystów oraz
dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja powiększyła się
o prace takich twórców jak m.in. Eberhard Franke, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska,
Magdalena Hueckel, Marzena Krzemińska-Baluch, Kamil Kuskowski, Jerzy Maraj, Janina
Myronowa, Dorota Nieznalska, Krystyna Schwarzer-Litwornia. Do zbiorów trafił również obszerny zbiór rysunków Zbigniewa Makowskiego.
„Jednym z ważnych zadań, jakie stawia się przed nowoczesnym muzeum XXI wieku, jest to,
które towarzyszy idei muzealnictwa od zarania” – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum
Narodowego we Wrocławiu. „To ono nakazuje tej instytucji sukcesywne, konsekwentne, realizowane w oparciu o bardzo przemyślaną strategię i zamysł kuratorski powiększanie swojej kolekcji. W przypadku sztuki współczesnej te działania trwają już przeszło 70 lat. Wszak kolekcja
polskiej sztuki współczesnej tworzona była tutaj od podstaw.
Ostatnimi czasy te wyjątkowe zbiory uległy istotnemu wzbogaceniu – pojawiły się m.in. nowe
prace Magdaleny Abakanowicz, Zbigniewa Makowskiego czy też Doroty Nieznalskiej i Natalii
Lach-Lachowicz. Wiele z tych dzieł muzeum otrzymało jako dar od samych artystów, którym
wyraża przeogromną wdzięczność.
W muzeum ich prace przejdą dzięki temu do historii, pozostaną wieczne, podobnie jak imię ich
twórców. Podobnie rzecz ma się także i z tym dziełami sztuki, które pozyskaliśmy dzięki środkom własnym oraz hojności MKiDN. To dzięki tym ostatnim nasza kolekcja powiększyła się
m.in. o ważne dzieła współczesnej polskiej fotografii”.

Nabytki 2019/2020

fot.: materiały prasowe Muzeum Narodowego we Wrocławiu
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Wszystko się przyda. Wystawa Kaliny Bańki
Do 10 kwietnia
Galeria SIC! BWA Wwrocław, pl. Kościuszki 9/10
Kuratorka: Mika Drozdowska
Po 5 latach od pierwszej indywidualnej wystawy witamy ponownie w galerii SIC! BWA
Wrocław Kalinę Bańkę.
Artystka pracująca w szkle przyglądając się współczesności, podejmuje ważki oraz bardzo
aktualny temat pustki, a może właśnie jej braku. Wspomniana pustka odnosi się do zjawisk
społecznych czy ekonomicznych – nadmiernego konsumpcjonizmu, powszechnego problemu nadmiaru informacji, czy potrzeby gromadzenia. Równolegle do komentowanego
zagadnienia artystka wprowadza powyższy termin do swojej praktyki artystycznej. Do tej
pory kojarzona z pracami wielowarstwowymi pod względem wizualnym, określanymi mianem horror vacui, Kalina planuje stopniowo oczyszczać obraz z nadmiaru elementów.
Wspomniana redukcja nadmiaru rozpoczęła się w sferze osobistych wyborów artystki, powoli stając się elementem jej strategii artystycznej. Jednak każda zmiana to proces wymagający czasu i determinacji, a przyzwyczajenia są silne, czasem nawet kompulsywne
i uzależniające. Ugruntowany przez lata proces twórczy artystki zostaje poddany eksperymentowi, a jakie będą jego rezultaty, dowiemy się niebawem.

Wszystko się przyda

CO JEST GRANE: Wszystko się przyda
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Liszkowski Witold
Struktury Osobiste

Do 30 czerwca
Wielkoformatowe obrazy Liszkowskiego są kontynuacją cyklu „Struktury Osobiste”. Abstrakcje odwołują się do swoistej kosmogonii i intuicyjnej
energii wewnętrznej autora. Znaczone są na płaszczyznach światłocieniowego obrazu subtelnym
piórkiem graficznym. Labirynty i skłębienia kreskowo-liniowe podporządkowane są intuicji i emocjom twórcy, ale mają również własny swoisty
porządek, podobnie jak cała otaczająca nas natura.
Obrazy o wymiarach 180×180 cm zrealizowano
w czarno-białej i szarej tonacji barwnej. Natomiast każdy obraz składa się z czterech modułów
o wymiarach 90×90 cm.
Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – Wydział
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (1979).
Dyplom zrealizował w Katedrze Grafiki u profesora Jana Jaromira Aleksiuna. Promotorem pracy
dyplomowej był profesor Konrad Jarodzki. Artysta
jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Wrocławski oraz kilkukadencyjnym
członkiem Zarządu.
Obrazy zrealizowano z okazji 40-lecia działalności
artystycznej w ramach stypendium Funduszu Popierania Twórczości.

Struktury Osobiste
liszkowski-art.blogspot.com
zpap.wroclaw.pl
CO JEST GRANE: Struktury osobiste
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Rówieśnicy Niepodległej
Do 31 grudnia
Wystawa Rówieśnicy Niepodległej powstała w 2018 roku, z okazji odzyskania niepodległości
przez Polskę. Od tego czasu podróżowała po kraju, obejrzeli ją min. mieszkańcy Malborka,
Opola, Kielc czy Bolesławca. W 2020 roku przygotowaliśmy jej wirtualną wersję, aby była
dostępna dla każdego, z każdego miejsca i o każdej porze. Zapraszamy na www.rowiesnicyniepodleglej.pl
Strona w kolejnych odsłonach prezentuje biogramy stulatków, by następnie przez pryzmat
ich subiektywnych doświadczeń ukazać to, w jaki sposób rodziła się w Polsce niepodległość
i państwowość, ale też jak wyglądało i zmieniało się codzienne życie. Obrazują to kolejne
części: dorastanie w II Rzeczypospolitej, II wojna światowa, a także powojenne życie.
Na stronie, poza biogramami bohaterów, znajdują się również pytania kwestionariuszowe,
zadawane w rozmowach, wraz z intrygującymi odpowiedziami. Dotyczyły one między innymi tego, czym dla świadków historii jest niepodległość, jakie jest według nich najistotniejsze wydarzenie ostatnich dekad czy też najważniejszy wynalazek ubiegłego stulecia.
Ponadto wirtualna wersja wystawy zawiera dodatkowo ścieżkę dźwiękową składającą się
z wypowiedzi wybranych świadków historii.
Zachęcamy do odwiedzenia wystawy
w Internecie i spojrzenia na ostatnie sto
lat historii Polski oczami Rówieśników
Niepodległej!
Wystawa powstała w ramach projektu
„100 100-latków na 100-lecie”, a jej autorkami są Ewa Sowińska oraz Katarzyna
Bock-Matuszyk.
Projekt „100 100-latków na 100-lecie” sfinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017 – 2022.

fot. CH Zajezdnia

Rówieśnicy Niepodległej
www.zajezdnia.org
CO JEST GRANE: Rówieśnicy Niepodległej
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,,sztuka_w_galerii"
Galeria Sztuki Współczesnej BWA,
al. W. Korfantego 6, Katowice

Wystawa sztuka_w_galerii jest naturalną kontynuacją projektu
sztuka_w_przestrzeni, realizowanego w 2020 roku w katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA. Projekt powstał w bezprecedensowej sytuacji pandemii i wywołanego nią chaosu.
W nowatorski sposób połączył literaturę ze sztukami plastycznymi, oraz „zburzył” ściany galerii i wdarł się na opanowaną do
tej pory przez reklamy, przestrzeń miejskich, wielkoformatowych ekranów. Prezentował współczesną sztukę w morowym
powietrzu miasta, w nieoczywistych miejscach, przypadkowym
ludziom, usiłując przebić się przez chaos, który z biegiem dni,
tygodni i wielu miesięcy ogromniał w naszych głowach, drążąc
w nich nowe korytarze uruchamiając w ludzkich umysłach
wiele skomplikowanych, nieodwracalnych w skutkach procesów. Teraz, gdy pandemia już dotknęła i zmieniła każdą część
naszego życia, ci sami artyści, którzy brali udział w projekcie
sztuka_w_przestrzeni, pokazują swoje dzieła w przynależnej
im zwyczajowo galerii. Jak zaistnieją w nowej, przeobrażonej
rzeczywistości, chociaż w starych i znanych im od dawna przestrzeniach? Z czym powrócą w tradycyjne mury: Jarosław Rodycz, Małgorzata Jabłońska, Piotr Szewczyk, Waldemar Rudyk,
Marek Kuś, Adam Rzepecki, Piotr Lutyński, Krystyna Pasterczyk
czy Sławomir Brzoska? Każdy z nich, czuły instrument, sejsmograf stanów ulotnych, w swoim języku, swoimi narzędziami będzie mierzył się z nowym, trudniejszym o doświadczenie
pandemii światem.
Postarajmy się odczytać i zrozumieć powstały w wyniku tego
zetknięcia przekaz, pamiętając, że artyści od zawsze trafnie
przeczuwali kierunek nadchodzących zmian.
Powstałym pracom nadal będzie towarzyszyć literatura, czyli
cykl opowiadań autorstwa Bartłomieja Majzla.
Tomasz Dąbrowski

Piotr Lutyński

Krystyna Pasterczyk

Piotr Szewczyk

Adam Rzepecki

Marek Kuś

Wystawa zostanie udostępniona odbiorcompo zniesieniu
obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce.

bwa.katowice.pl
Waldemar Rudyk
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fot. Anastazja Hadyna

Artyści: Sławomir Brzoska, Małgorzata Jabłońska, Marek Kuś, Piotr
Lutyński, Krystyna Pasterczyk, Jarosław Rodycz, Waldemar Rudyk,
Adam Rzepecki, Piotr Szewczyk
Teksty: Bartłomiej Majzel | Kuratorzy: Ewa Kokot, Tomasz Dąbrowski
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Tekturowa / Warsztaty na wynos
1, 8, 15 i 22 lutego 14:00-18:00
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław
Jeżeli od patrzenia w ekran komputera robi Wam się słabo, a w domu wyczerpaliście już
wszystkie pomysły na nudę, to jedynym ratunkiem na wszelkie bolączki, mogą okazać się
kreatywne warsztaty na wynos, przygotowane przez Katarzynę Bury – mistrzynię działań
konstrukcyjno–manualnych. Pomysłodawczyni autorskiego programu Tekturowo nie pozwoli, by do Waszych domów wkradła się nuda i monotonia. Wszystko dzięki wykorzystaniu
prostych narzędzi i materiałów takich jak kartony, papier, tektura, sznurki, farby itp., które
przygotowała dla Was w postaci pakietów plastycznych na wynos.
Jak to działa: Wybierz pakiet tematyczny, który Cię interesuje, znajdziesz w nim materiały
do samodzielnego przygotowania: 01 lutego: Karnawałowych masek | 08 lutego: Bałwana
z pudełek | 15 lutego: Lalek teatralnych | 22 lutego: Papierowych konstrukcji
Przed odbiorem pakietu wpłać 25 zł z dopiskiem Tekturowo, na konto Agory: 34 1020 5226
0000 6402 0416 0958. Przyjdź do CK AGORA w wybrany przez siebie poniedziałek lutego w
godz. 14.00–17.00 i odbierz pakiet plastyczny. Pobierz i przynieś ze sobą RODO lub wypełnij
je na miejscu.W kolejnym dniu otrzymasz mailem instrukcję filmową, w jaki sposób można
wykorzystać materiały.

Tekturowo | www.ckagora.pl

CO JEST GRANE: Tekturowo
LUTY 2021

97

Królewskie rezydencje na Dolnym Śląsku
Kamieniec Ząbkowicki, Mysłakowice, Karpniki

1 lutego 18:30
Wykład online dra Olafa Kwapisa. Związki architektury i władzy pozostawiły na Dolnym
Śląsku wiele spektakularnych i nieoczywistych przykładów. Wśród wzniesionych w tym regionie w XIX stuleciu licznych rezydencji magnackich, wyróżniają się pałace należące do
Hohenzollernów. Kamieniec, Mysłakowice i Karpniki zbudowano według projektów uznanego berlińskiego architekta Carla Friedricha Schinkla i jego uczniów. Zbudowane w stylu
scjentystycznego neogotyku są przykładami najlepszych realizacji europejskich.
Polskie skarby z list UNESCO Na liście światowego dziedzictwa UNESCO obok warszawskiego Starego Miasta znalazło się wiele cennych zabytków w Polsce. Kilka z nich wciąż
jeszcze czeka na to odnotowanie. Inne od lat pozostają w orbicie już wyróżnionych obiektów. W cyklu wykładów, który proponujemy w ramach poniedziałkowych spotkań w Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy, dr Olaf Kwapis opowie o wybranych
dziełach sztuki, obiektach architektonicznych i zespołach urbanistycznych. Każdy z etapów
naszej – z konieczności zdalnej – podróży do Polski przypomni najwartościowsze miejsca
naszego kraju i pozwoli odpowiedzieć na pytanie, co stanowi o ich wyjątkowej wartości.
Osoba kontaktowa do logowania w Zoom: Marta Galewska, Muzeum Warszawy 22 277 44 97

Królewskie rezydencje... | www.muzeumwarszawy.pl

CO JEST GRANE:
Królewskie rezydencje na Dolnym Śląsku
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Myśl pozytywnie, działaj rozsądnie
2 lutego 19:00
Wykład z okazji Światowego Dnia Pozytywnego Myślenia, w trakcie, którego dowiesz
się, dlaczego czasem ciężko jest zmienić negatywne podejście do wielu spraw, w jaki
sposób, krok po kroku, zacząć coraz bardziej pozytywnie patrzeć na świat. Dowiesz
się, które afirmacje mają sens, a które najczęściej są stratą czasu i nie działają, poznasz pułapki pozytywnego myślenia, na które warto uważać. Spotkanie poprowadzi
Tomasz Kwieciński, propagator psychologii transpersonalnej, coach certyfikowany
przez Izbę Coachingu, na co dzień pomagający ludziom rozwiązywać ich problemy
Warsztaty w formule Live na FB.

www.bok-filia.eu

CO JEST GRANE: Myśl pozytywnie, działaj rozsądnie
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Dedykacje walentynkowe. Konkurs
Do 2 lutego
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 10, Filia nr 20, Filia nr 2
zapraszają do udziału dzieci i dorosłych w konkursie online „Dedykacje walentynkowe”.
Konkurs polega na przedstawieniu życzeń walentynkowych w wybranej formie – słownej,
słowno-muzycznej, plastycznej, tekstowej. Konkurs potrwa do 2 lutego.
Regulamin oraz szczegóły zawarte na stronie WiMBP w Rzeszowie. Konkurs dofinansowano ze środków Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

Dedykacje walentynkowe | www.wimbp.rzeszow.pl

CO JEST GRANE: Dedykacje walentynkowe
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Spotkajmy się przed katedrą w Akwizgranie
3 lutego 18:30
Wykład online dra Olafa Kwapisa. Kompleks rezydencjonalny w Akwizgranie (dzisiejsze Aachen), dawnej stolica cesarstwa Karola Wielkiego, stanowi unikatowy przykład renesansu
karolińskiego. Nie brak tu wyraźnych motywów przypominających o dziedzictwie rzymskim,
takich jak rzeźby wilczycy (związanej z legendą o Romulusie i Remusie) czy szyszki (symbolu
władzy duchowej). W ten sposób zmaterializowała się idea „drugiego Rzymu”. Jednym z najważniejszych obiektów zachowujących pamięć starożytnego imperium jest kaplica pałacowa, zbudowana na rzucie ośmiokąta, w którą wmontowano antyczne spolia, pochodzące
z Rzymu, Mediolanu i Rawenny – dawnych stolic Zachodniego Cesarstwa.
Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy zaprasza na cykl środowych spotkań pod
wspólnym tytułem „Spacery UNESCO”. Czas nie sprzyja podróżom w ich tradycyjnej formie.
W okresie społecznego dystansu proponujemy więc wędrówki intelektualne do miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W formie zdalnych wykładów i spotkań z
wybitnymi znawcami historii sztuki, w nadchodzące zimowe wieczory 2021 r. spotkamy się
na berlińskiej Wyspie Muzeów, w królewskim Westminsterze, na parkowych ścieżkach Poczdamu, przed katedrą w Akwizgranie, u stóp wzgórza Hradczany, w pałacu i parku w Wersalu,
nad Loarą, w papieskim pałacu w Awinionie, w domach Gaudiego, w Alhambrze i Granadzie,
nad Bosforem i nad brzegami Sekwany.
Osoba kontaktowa do logowania w Zoom: Marta Galewska, Muzeum Warszawy 22 277 44 97

Spotkajmy się... | www.muzeumwarszawy.pl

CO JEST GRANE: Spotkajmy się przed katedrą w Akwizgranie
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Kreatywne warsztaty ceramiczne
Od 3 do 24 lutego 17:00-19:00
Stara Piekarnia, ul. Krzywoustego 310a, Wrocław-Psie Pole,
Stęskniliście się za cyklicznymi warsztatami ceramicznymi upływającymi w ciepłej, rodzinnej atmosferze, podczas których mogliście rozwinąć swoje talenty i pasje? Miło nam poinformować, że wraz z początkiem lutego Fundacja Opieka i Troska rozpoczyna 6. edycję
projektu ,,Spotkanie z kulturą”! A to oznacza, że po raz kolejny stworzycie piękne ozdoby i
przedmioty codziennego użytku w pracowni ceramicznej Starej Piekarni. Zrelaksujecie się,
nawiążecie ciekawe znajomości i co najważniejsze: poznacie różne techniki pracy z gliną.
Zapraszamy do udziału w I cyklu zajęć ceramicznych składającego się z czterech cotygodniowych spotkań, zwłaszcza osoby nowe, do tej pory niemające okazji do wspólnej zabawy
i pracy z gliną, mieszkańców Psiego Pola i okolic. Spotykamy się w każdą środę od 3 do 24
lutego w godzinach 17:00 - 19:00.
Koszt udziału w czterech spotkaniach w ramach pojedynczego cyklu: 80 zł/os. Płatność
z góry za cały cykl, na pierwszych zajęciach, gotówką. Zapewniamy materiały. Liczba miejsc
ograniczona. Zapisy: kawiarniastarapiekarnia@gmail.com
Obowiązują środki ostrożności związane z epidemią COVID 19 (maseczki, płyny dezynfekujące, dystans).
Pracownia ceramiki realizowana jest w ramach projektu ,,Spotkanie z kulturą - centrum
działań twórczych w Starej Piekarni. Edycja 6.", organizowanego przez Fundację Opieka i
Troska oraz dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.
http://opiekaitroska.pl/na-psim-polu/stara-piekarnia/

Kreatywne warsztaty ceramiczne | www.opiekaitroska.pl

CO JEST GRANE: Śpiewnik domowy
LUTY 2021

102

Klub Super Mama:
3 lutego10:00
Pozytywna dyscyplina cz. 1
Dlaczego dzieci nie słuchają i jak reagować na dziecięce NIE
Jako rodzice często zadajemy sobie pytanie, co możemy zrobić, aby nasze dzieci nas słuchały i dlaczego tak często tego nie robią? Podczas spotkania postaram się odpowiedzieć
na obydwa pytania. Wykład będzie też świetną okazją do przedstawienia kilku propozycji
zachęcania dzieci do współpracy oraz dróg interpretowania i sposobów reagowania na dziecięce, tak bardzo stanowcze, "NIE".
Wszystkie treści osadzone będą w duchu Pozytywnej Dyscypliny opartej na szacunku i miłości wobec dziecka i rodzica, poparte długoletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku
nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz osobistym doświadczeniem bycia mamą
dwóch przedszkolaków.
Spotkanie poprowadzi Joanna Wilk – pedagog, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców, z wykształcenia pedagog.

Pozytywna dyscyplina cz. 1

17 lutego 10:00
Pozytywna dyscyplina cz. 2
Jak rozmawiać z dzieckiem bez nakazów, krzyku i pouczeń?
Rodzicielstwo to niewątpliwie jedno z największych wyzwań naszego życia.
Pragniemy budować z naszymi dziećmi relacje oparte na wzajemnym szacunku, miłości i
współpracy, ale niejednokrotnie brakuje nam wiedzy i narzędzi, które pozwoliłyby reagować
w sposób, który rzeczywiście służy osiąganiu tych celów.
Zapraszam serdecznie na wykład, podczas którego z perspektywy Pozytywnej Dyscypliny,
opowiem co możemy zrobić, żeby nasza komunikacja z dzieckiem wychodziła naprzeciw
jego i naszym potrzebom.
Spotkanie poprowadzi Joanna Wilk – certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla
Rodziców, z wykształcenia pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Pozytywna dyscyplina cz. 2
www. nck.krakow.pl
LUTY 2021
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Poranek filozoficzny. Warsztaty
6 lutego 10:00
Krytyczne, twórcze myślenie należy rozwijać i wspierać od najmłodszych lat. Podczas
Poranków Filozoficznych w Teatrze Polskim jak zawsze będziemy filozofować, dyskutować i spierać się, odnosząc się bezpośrednio do okoliczności, w których przyszło nam
żyć, w tym roku szczególnie ważne będą: pandemia, doświadczenie inności, kultura masowa. Będziemy wyrażać własne opinie i słuchać swych rozmówców w atmosferze szacunku i próby wzajemnego zrozumienia.
godz. 10:00 - grupa 6–8 lat
godz. 11:00 - grupa 9–10 lat
godz. 12:00 - grupa 11–15 lat
Cena biletu: 12 zł
Wystarczy kupić bilet online i wysłać go na adres: edukacja@teatrpolski.waw.pl. W
odpowiedzi otrzymają Państwo instrukcję, jak dołączyć do sobotniego spotkania online na platformie ZOOM.
Pytania oraz informacje: edukacja@teatrpolski.waw.pl.

Poranek filozoficzny | www.teatrpolski.waw.pl

CO JEST GRANE: Poranek filozoficzny
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Project research: Szukamy i tworzymy
Od 6 lutego do 29 maja
Studio Taneczno-Aktorskie, ul. Twarda 42, Warszawa, tel: 604 640 396
Szukamy i tworzymy cykl pogłębionego procesu twórczego w Oddaj Ciężar Studio II
Zapraszamy na wspólne poszukiwania ruchowe, performatywne i twórcze z wiodącymi artystami młodego pokolenia polskiej sceny tańca. To niezwykła możliwość współtworzenia
wraz z prowadzącymi metodologii performatywnej opartej na autorskich narzędziach, niestandardowych metodach pracy oraz istniejącym materiale scenicznym. Po wielomiesięcznym okresie zastoju w obszarze zajęć ruchowych i kultury rozwińmy wspólnie kondycję
zdrowia i oddajmy się intrygującej pracy twórczej.
Projekt obejmuje 3 moduły, z których każdy liczy 4 miesiące. Spotkania pogłębionego procesu twórczego odbywać się będą w każdą sobotę miesiąca, począwszy od lutego. Zależnie
od wspólnej decyzji uczestników i prowadzącego, zajęcia kończyć się mogą pokazem lub
pokazem tzw. pracy w procesie. W pierwszym module zajęcia poprowadzą kolejno:
Luty: Daniela Komędera – każda sobota od godz. 10:00 do 13:00
Marzec: Marta Ziółek – każda sobota od godz. 10:00 do 13:00
Kwiecień: Ramona Nagabczyńska – każda sobota od godz. 10:00 do 13:00
Maj: Weronika Pelczyńska – każda sobota od godz. 10:00 do 13:00 (z wyjątkiem 1.05.)
Koszt karnetu: 1 miesiąc – 250 zł; 2 miesiące – 400 zł; 3 miesiące – 600 zł; Pełen moduł –
850 zł. Obowiązują zapisy oraz limit miejsc. Aby zapewnić Wam oraz prowadzącym komfort
pracy w Oddaj Ciężar Studio II limit miejsc ustaliliśmy na 12 osób.
Opłata karnetu jest równoznaczna z rezerwacją miejsca na dany moduł bądź jego część.
Zapisy prosimy kierować na mail: szukamyitworzymy@gmail.com
Lista prowadzących w kolejnych modułach projektu zostanie ogłoszona 1 kwietnia

Marta Ziółek, fot. Patrycja Płanik

Weronika Pelczyńska, fot. Marta Ankiersztejn

CO JEST GRANE: Szukamy i tworzymy
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Zimowe biwakowanie
7 lutego 12:00
Rusz się z domu spróbuj zimowego biwakowania w lesie. Do lata jeszcze dużo czasu a wielu
z nas chciałby już rozpocząć swoją przygodę z Outdoorowym nocowaniem. Niska temperatura potrafi być niebezpieczna dla zdrowia. Dlatego warto wiedzieć jak dobrze przygotować
się do komfortowego snu nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych. Nie zawsze
potrzebne są duże nakłady finansowe, choć oczywiście im lepszy sprzęt tym wyższa cena.
Na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania noclegu w niskich temperaturach, jak
się ubrać, jak znaleźć bezpieczne miejsce na sen? Czy spaliście już kiedyś na dworze przy
temeraturze minus 20 stopni? ❄Może warto wyjść poza strefę własnego komfortu i poczuć
zew przyrody?
Zapraszamy na warsztaty survivalowe, które poprowadzi Łukasz Tulej - podróżnik, instruktor sztuki przetrwania i przyrodnik, trener i specjalista team building. Praktyk, komentator
wydarzeń nt. sztuki przetrwania w warunkach ekstremalnych w programach informacyjnych
TVP, TVP2, Polsat, TVN. Prowadzi serię programów „Naturalnie Polska” i „Survivalowa rodzina” na Planete +. instruktor surwiwalu(PAS), płetwonurek (CMAS), absolwent szkoleń ratownictwa w warunkach ekstremalnych (OFA), członek Warszawskiego Klubu Field Target
(WKFT), oraz Stowarzyszenia Pneumatycznego Strzelectwa Terenowego (PFTA), Instruktor
sportu (UE) samoobrony i sportów walki (PAS). Warsztaty w formule live na FB.

www.bok-filia.eu

CO JEST GRANE: Zimowe biwakowanie
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Czym się różni pies od kogutka?
Czyli rzecz o narzędziach pracy dawnych górników

Do 7 lutego
Muzeum Żup Krakowskich, ul. Zamkowa 8, Wieliczka
Autor wystawy: Piotr Witalis. Oprawa plastyczna: Aneta Łapczyńska.
Wspomniany w tytule wystawy pies i kogutek to narzędzia, których używali pracownicy wielickiej
kopalni soli w przeszłości. Kogutki były narzędziami grupy kopaczy, wózki natomiast obsługiwała
grupa zajmująca się transportem urobku tzw. wozacze. Kogutek to kilof, za pomocą którego górnicy nadawali bryłom soli kształt bałwanów (walców) oraz rozbijali duże bryły soli na mniejsze.
Od końca XIII w. do 1914 r., czyli do momentu zakończenia ręcznej eksploatacji soli w wielickiej
kopalni, używano kilka rodzajów kilofów. Różniły się budową, posiadały też swoje odrębne nazwy,
np. kogutek, kijania… Potem służyły już tylko do okruszania i wyrównywania ścian. Pies to drewniany wózek, który jest skrzynią lub platformą umieszczoną na kółkach. Służył do przewożenia
soli. Tego typu wózki wprowadzili do wielickiej kopalni Austriacy w 1785 r. Skąd ich nazwa?
W czasie jazdy, szczególnie na zakrętach, wydawały dźwięki podobne do szczekającego psa,
innym ten dźwięk kojarzył się z psim skowytem. Początkowo wózki miały drewniane koła, z czasem zastąpiono je żeliwnymi. Psy dominowały w kopalni do 1861 r.
Ekspozycja prezentuje szeroko tematykę technicznych urządzeń górniczych używanych w wielickiej kopalni na przestrzeni wieków. W zbiorach Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zachowało
się ich wiele od kilofków i klinów po młoty drewniane i żelazne, dłuta, wiertła, gracki, osełki, łopaty,
taczki, psy i beczki, jak rownież kaganki i lampki górnicze, a także przedmioty osobistego użytku
wielickich górników: oryginalne czapki-kapelusze, buty, nakolanniki oraz gliniany garnuszek...

www.muzeum.wieliczka.pl

CO JEST GRANE:
O psie, kogutku i innych...
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90. rocznica urodzin Thomasa Bernharda
9 lutego 19:00
Rozmowa i czytanie. Prowadzenie: Agata Wittchen-Barełkowska, Adam Lipszyc
Udział m.in.: Jacek St. Buras, Marek Kędzierski, Sława Lisiecka, Monika Muskała,
Marcin Polak, Katarzyna Szymańska, Arkadiusz Żychliński
Thomas Bernhard postrzegany jest dziś jako jeden z najważniejszych pisarzy europejskich drugiej połowy XX wieku, a jego twórczość prozatorska i dramaturgiczna
cieszy się – także w Polsce – niesłabnącym zainteresowaniem. 9 lutego 2021 roku
Bernhard obchodziłby 90-te urodziny. Podczas spotkania, organizowanego z tej
okazji, polscy znawcy i tłumacze jego twórczości opowiedzą o tym, co wciąż pociąga
ich lub niepokoi w tym pisarstwie. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, do jakiego
stopnia włączenie autora ,,Wymazywania” do literackiego kanonu spowodowało neutralizację wywrotowego potencjału tej prozy.
Link wkrótce na:
https://austria.org.pl/wydarzenia/90-urodziny-thomasa-bernharda
Pomysł i organizacja: Austriackie Forum Kultury w Warszawie

90. rocznica urodzin T. Bernharda
www.austria.org.pl

CO JEST GRANE: 90. rocznica urodzin Thomasa Bernharda
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Bella Szwarcman-Czarnota:
„Miriam, Aron i…”
Wykład z cyklu „Nieme kobiety“

16 lutego 18:00
W Księdze Liczb czytamy o rozmowie, jaką odbyli Miriam i Aron. Mówili o Kuszytce, która
była żoną Mojżesza. Tora nic nie mówi o tym, by Mojżesz miał inną żonę, poza Cyporą. Jednak Cypora nie była Kuszytką. Kim była tajemnicza kobieta pochodząca z Kusz — czyli z
Nubii (Etiopii)? Czemu Miriam i Aron zostali zbesztani za rozmowę o Kuszytce, lecz surową
karę Wiekuisty wymierzył jedynie Miriam? Bez słowa protestu z jej strony.
Bella Szwarcman-Czarnota – polska publicystka, redaktorka, tłumaczka. Znawczyni tematu
kobiet żydowskich. Tłumaczy z języka francuskiego, rosyjskiego i jidysz. Wieloletnia redaktorka PWN oraz sekretarka redakcji Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego.
Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury, Gmina Żydowska w Warszawie
Foto: Aaron, Miriam, Moses portraits, Rijksmuseum.nl

Miriam, Aron i…
www.austria.org.pl

CO JEST GRANE: Bella Szwarcman-Czarnota: „Miriam, Aron i…”
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Największy teatr świata
Franz Kafka: ,,Ameryka”/ ,,Zaginiony”
Seminarium ,,Literatura austriacka i psychoanaliza”

18 lutego 18:00
Kontynuacja seminarium styczniowego. Seminarium z cyklu „Literatura austriacka i psychoanaliza”. Prowadzenie: Ewa Modzelewska-Kossowska (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne), prof. Adam Lipszyc (IFiS PAN).
Wymagana lektura: Franz Kafka, ,,Ameryka” (inny tytuł: ,,Zaginiony”), przeł. Juliusz Kydryński,
wydania różne
Franz Kafka nigdy nie był w Ameryce. Ale w swojej pierwszej powieści wysłał tam na przeszpiegi swojego bohatera, Karla Rossmanna. Ta opowieść o udrękach młodego człowieka
w Nowym Świecie pachnie trochę Dickensem, trochę Pinokiem, ale przede wszystkim –
oczywiście – Kafką, który konfrontuje nas w niej z historią tyleż prostą, co enigmatyczną.
Podczas spotkania spróbujemy opisać trajektorię tej amerykańskiej podróży, w szczególności zaś – ustalić, czym jest Wielki Teatr z Oklahomy, ów „największy teatr świata”, w którym na koniec zatrudnia się bohater powieści. Wstęp wolny, bez rejestracji.
Pomysł cyklu: Agnieszka Borkiewicz (Austriackie Forum Kultury)
Zoom: .ink wkrótce na stronie: www.austria.org.pl

Największy teatr świata...
www.austria.org.pl

CO JEST GRANE: Największy teatr świata...
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Naddniestrze dla początkujących
29 Spotkanie przy globusie z Bartkiem Dziwakiem

18 lutego 18:00
Bartek Dziwak jest autorem bloga podróżniczego Bartekwpodrozy.pl, wicemistrzem w konkursie „Turystyczne Mistrzostwa Blogerów” na najlepszego bloga podróżniczego organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną, miłośnikiem Kaukazu, Iranu i państw
nieuznawanych - w tym tak bliskiego nam geograficznie Naddniestrza.
blog: bartekwpodrozy.pl/prelekcje/
fb: www.facebook.com/bartekwpodrozypl

Naddniestrze dla początkujących
www.ock.org.pl

CO JEST GRANE: Naddniestrze dla początkujących
LUTY 2021

111

Rusz ciało żeby się chciało
18 lutego 19:00
Warsztat, w którym poznasz istotę ruchu w budowaniu odporności psychofizycznej, proste
ćwiczenia wyciszające umysł, rozluźniające ciało, zaopiekowujące emocje. Dowiesz się jak
odpowiednim traktowaniem ciała pomagać sobie, w osiąganiu równowagi psychofizycznej.
W programie również tajniki techniki automasażu pobudzającego przepływ energii w ciele
i poprawiającego nastrój.
Warsztaty w formule Live na FB Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.

www.bok-filia.eu

CO JEST GRANE: Rusz ciało żeby się chciało
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Sekrety Wólki
Zagadki kryminalne dawnej Wólki Węglowej

21 lutego 20:00
Zgłębiamy niezwykłe sekrety Osiedla Wólka Węglowa! Skarb srebrnych monet, zabawy w remizie strażackiej, opaleńska hacjenda ,,króla papieru”, tajemnicza Wandziula, mrożące krew w
żyłach sprawy kryminalne... Wólka Węglowa ma fascynującą historię! O ciekawostkach z dziejów osiedla opowie Mateusz Napieralski, autor książki ,,Dawna Wólka Węglowa - wspomnienia
mieszkańców”, badacz przeszłości Młocin i okolic. Wydarzenie w formule Live na FB Filii BOK.

www.bok-filia.eu

CO JEST GRANE: Sekrety Wólki - zagadki kryminalne...
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Konkurs na tekst piosenki
z okazji 800-lecia Szczawna-Zdroju
Do 28 lutego
Teatr Zdrojowy w Szczawnie-Zdroju ogłasza konkurs na tekst piosenki z okazji 800-lecia
Szczawna-Zdroju. Do tekstu, który okaże się najlepszy, powstanie muzyka.
Utwór będzie wykonany podczas uroczystego koncertu z okazji Dni Szczawna-Zdroju,
a także promowany w mediach.
Organizatorzy liczą na kreatywność i niepowtarzalność oraz nawiązanie do niezwykłego
charakteru miasta, jego historii, piękna, uroku.
Prace można przesyłać w terminie do 28 lutego, w formie elektronicznej:
(teatrzdrojowy@szczawno-zdroj.pl), albo tradycyjnie, pocztą na adres Teatru Zdrojowego
w Szczawnie Zdroju (ul. Kościuszki 19, 58-310 Szczawno-Zdrój).
Więcej informacji na temat regulaminu i przebiegu konkursu można znaleźć na stronie www.teatr-zdrojowy.pl albo zapytać dzwoniąc pod numer biura teatru 74 840 24 45 w dni powszednie w godz. 9:00- 14:00.

Informacje i regulamin
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Potrzeba zmiany. Konkurs make me! 2021
Międzynarodowy konkurs wzorniczy
dla młodych projektantów na Łódź Design Festival!

Do 15 marca godz. 23:59
Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji organizowanego przez Łódź Design Festival międzynarodowego konkursu dla młodych projektantów make me! Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas najbliższej edycji festiwalu, która wystartuje w maju 2021 roku. Trafią do nich
nagrody o łącznej wartości aż 60.000 zł!
Od 2008 roku na organizowany przez Łódź Design Festival konkurs dla młodych projektantów make
me! nadsyłane są prace najzdolniejszych twórców z całego świata. Podczas 12 edycji na konkurs
przesłano niemal 2000 zgłoszeń, spośród których wyłoniono 235 obiektów zaprezentowanych na
finałowych wystawach. Najważniejszym celem make me! jest prognozowanie nadciągających trendów, odważnych idei oraz wsparcie młodych projektantów. Finaliści poprzednich edycji podkreślają
możliwości, jakie otworzyła przed nimi obecność w konkursie, w tym zaistnienie w środowisku projektowym oraz promocję poprzez liczne publikacje czy kolejne wystawy.
Podczas ostatniej edycji na konkurs trafiło aż 268 zgłoszeń z 23 krajów, a do finału dostały się 22
projekty.
Pierwszą nagrodę PARADYŻ AWARD, w wysokości 30 tys. zł, otrzymali Eléa Nouraud, James Dart
oraz Lola Buades (Francja) z kolektywu projektantów OnMateria. Wygraną w konkursie make me!
2020 przyniósł im projekt „The Green Box”, czyli kompostowalny zestaw przyborów kosmetycznych
do hotelowej łazienki, wykonany z ekologicznych odpadów rolnych, który po użyciu, dzięki metodzie
przemysłowego kompostowania, posłuży do wytwarzania zielonej energii.
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 20–35 lat. Do make me! można zgłosić zarówno wizualizację modelu, prototyp lub gotowy produkt. Zgłaszany projekt powinien posiadać dokładny,
interesujący opis i wymagane przez organizatorów materiały dodatkowe. Przed przystąpieniem do
konkursu warto zapoznać się z jego regulaminem na stronie makeme.lodzdesign.com.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15.03.2021 o godz. 23:59.

make me!
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Wrocław - miasto, które się liczy
Do 23 kwietnia
Centrum Historii Zajezdnia wraz z Fundacją Wroclife zapraszają do udziału w projekcie
„Wrocław – miasto, które się liczy”, który rozpoczął się 23.01 debatą online na Facebooku.
Projekt to cykl konsultacji i debat społecznych na temat kluczowych zagadnień związanych
z miejskim życiem i wrocławskimi osiedlami. Ma być przestrzenią do dyskusji, w której głos
zostanie oddany różnorodnym środowiskom: społecznikom, aktywistom, naukowcom, samorządowcom i włodarzom miasta oraz przedstawicielom instytucji i podmiotów zaangażowanych w przyszłość Wrocławia i regionu. W debaty, które zaplanowane są w wersjach
online, włączyć się mogą również wrocławianie - oglądając dyskusje w formie relacji na żywo,
zadając pytania czy wyrażając swoje zdanie. Efektem projektu będzie kompleksowy raport
na temat poruszanych w projekcie zagadnienień, opublikowany na dedykowanej stronie.
Harmonogram debat:
27 lutego 2021: Zdrowe życie wrocławian: drzewa, oddech, cisza i spokój
27 marca 2021: Parkowanie we Wrocławiu: przestrzeń i koszty
24 kwietnia 2021: Usprawnienie wrocławskich osiedli: profesjonalizacja, finansowanie,
integracja społeczna
Każdy z tematów będzie dodatkowo konsultowany z radnymi wrocławskich osiedli oraz
ekspertami naukowymi.
Partnerzy społeczni: Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia, Wrocławskie Forum
Osiedlowe. Partnerzy instytucjonalni: Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocław - miasto, które się liczy

CO JEST GRANE: Wrocław - miasto, które się liczy
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ABC Awangardy: Ikony – cykl wykładów online
Do 15 czerwca
Cricoteka, ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
Cricoteka oraz Ośrodek Badań nad Awangardą działający przy Wydziale Polonistyki UJ zapraszają na cykl wykładów w formule online i dyskusji po wykładach. W tym roku pod hasłem Ikony Awangardy.
Nowa odsłona wykładów z cyklu ABC Awangardy pozwoli nam wyłowić z ogromnej galerii
artystów związanych ze sztuką eksperymentalną najbardziej intrygujące osobistości.
Chcielibyśmy wraz z naszymi gośćmi odkrywać nieznane oblicze ruchu awangardowego,
przyglądając się rozpoznawalnym artystom z nowych perspektyw, a także prezentując czołowych przedstawicieli awangard Europy Środkowej, zapomniane sławy Nowej Sztuki, twórców sztuki bizarnej, niekonwencjonalnej, fascynującej swoją odmiennością. Wśród
bohaterów znajdą się zatem zarówno artyści kultowi (jak Siergiej Eisenstein czy Tadeusz
Peiper), jak i postaci dotychczas znajdujące się na marginesach polskiej recepcji sztuki
awangardowej (jak Gherasim Luca czy Mychajło Semenko). Ikon poszukamy we wszystkich
dziedzinach twórczej działalności: literaturze, kinie, teatrze, sztukach plastycznych czy muzyce. Kolejne litery alfabetu będą otwierać drzwi do wewnętrznych światów fascynujących
ludzi, którzy w sposób niekwestionowany przyczynili się do przewartościowania naszego
wyobrażenia o sztuce i uczynili z niej pole niekończących się eksperymentów.
Kolejne wykłady będziemy publikować co dwa tygodnie na fanpage Cricoteki. Po premierowej
prezentacji wykładu zapraszamy na spotkanie na żywo z możliwością zadawania pytań.
Najbliższe wykłady odbędą się: 9 lutego - Jakub Kornhauser - Gherasim Luca
23 lutego - Aleksander Wójtowicz - Siergiej Eisenstein
Kolejne: 9 marca, 23 marca, 6 kwietnia, 20 kwietnia, 4 maja, 18 maja, 1 czerwca, 15 czerwca.
Kuratorki programu: Iwona Boruszkowska, Michalina Kmiecik
Koordynacja: Barbara Pasterak | Identyfikacja wizualna: Weird Gentlemen
Promocja: Natalia Żabińska, zabinska@cricoteka.pl

Ikony - cykl wykładów | www.cricoteka.pl
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Bezpłatne warsztaty artystyczne
Od 1 lutego
Talent nie zależy od nas, ale praca nad sobą, niezaniedbywanie wrodzonych zdolności i ich
rozwijanie zależy już w większości od nas samych - Andrzej Siedlecki
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia artystyczne w trybie on-line, które do
momentu rozpoczęcia działalności stacjonarnej sekcji ARA (Amatorskiego Ruchu Artystycznego), pozostają dla uczestników bezpłatne. Warsztaty zostaną przeprowadzone za pomocą programu ZOOM. Bezpłatne zajęcia w trybie online ruszają od lutego br.
Zajęcia teatralne: grupa młodsza 7-12 lat - czwartek 16.30-17.30. Prow.: Anna Białoń
Grupa starsza 13-19 lat - czwartek 17.00-18.00. Prowadzenie: Małgorzata Grund-Bismor
Zajęcia plastyczne: grupa młodsza 4-6 lat - poniedziałek 16.00-17.00
Grupa starsza 7-12 lat - poniedziałek 17.30-18.30. Prowadzenie: Sandra Loska
Warsztaty teatralne to przestrzeń
gdzie talent znajdzie swoje miejsce,
uzbroi w zbroje samodyscypliny poszukiwania skupienia, koncentracji,
słuchania, obserwacji, wyobraźni,
emocji. Zagłębi w ciało, głos, ruch,
świadomość. Zbuduje księgę postaci,
instalacji. Bo każdy z nas w jakimś
stopniu jest aktorem. Zapraszam
serdecznie. - Małgorzata Grund Bismor
Zapisy: Prosimy o wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia oraz przesłanie jej
skanu na adres e-mail:
organizacja@mckrudasl.pl. Regulamin
dostępny na stronie internetowej MCK.
Warsztaty zostaną przeprowadzone za
pomocą programu ZOOM.

Warsztaty artystyczne
MCK im. H. Bisty
CO JEST GRANE: Zajęcia artystyczne
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W bajkach zakochani
Walentynkowy konkurs plastyczny

Od 1 do 22 lutego
Klub Jedność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, ul. Drożyska 3C

Klub Jedność zaprasza dzieci w wieku 4-13 lat do udziału w walentynkowym konkursie
plastycznym „W bajkach zakochani”. Konkurs polega na stworzeniu kartki walentynkowej
inspirowanej ulubioną bajką, filmem animowanym, baśnią bądź kreskówką. Prace mogą
być wykonane dowolną techniką plastyczną, przy użyciu różnych materiałów i w dowolnym
formacie. Zdjęcia prac w dobrej jakości należy wysyłać od 1 do 12 lutego na adres mailowy
klubu: jednosc@krakownh.pl lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej do strony Klubu
Jedność na facebooku. 14 lutego zgłoszone prace zostaną anonimowo opublikowane na
fanpage'u klubu, a obserwujący do 21.02. będą mogli zagłosować na wybraną pracę w ankiecie. 22 lutego opublikowane zostaną wyniki konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w konkursie znajdują się w regulaminie, z którym należy obowiązkowo
zapoznać się przed przesłaniem pracy konkursowej. Udział w konkursie jest bezpłatny.

W bajkach zakochani
Klub Jedność
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Lampion w stylu marynistycznym
Zajęcia plastyczne dla dzieci z cyklu „Kreatywnie online”

Od 2 do 9 lutego
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza od 2 lutego dzieci w wieku 7-10 lat, na zajęcia plastyczne rozwijające wyobraźnię i umiejętności manualne, z cyklu ,,Kreatywnie online"
.
Do wspólnej zabawy potrzebne będą: słoik lub literatka, świeczka (tealight - podgrzewacz),
1 kg soli, kreda szkolna (okrągłe wałeczki 4 kolory), muszelki, koraliki, sznurek, wstążki, guziki, kawałek worka jutowego, klej magik (opcjonalne klej na gorąco).
Film instruktażowy zostanie udostępniony 2 lutego 2021 roku o godz. 11:00 na kanale YouTube i profilu Facebook Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Lampion w stylu marynistycznym

CO JEST GRANE: Lampion w stylu marynistycznym
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Przez Siedem Kontynentów
Niesamowite zwierzęta z Ameryki

6 lutego 15:00
Poznajcie najsłodsze mrówkojady świata: Marię i Joao. Tymi kilkumiesięcznymi sierotkami
Polska Dr Dolittle opiekowała się podczas wolontariatu w Brazylii. Dowiecie się m.in. dlaczego mrówkojady nie mają zębów i z jakiego powodu chodzą na knykciach. Polska Dr Dolittle zabierze Was w niezwykłą podróż po świecie zwierząt mieszkających w Ameryce
Południowej. Prelekcja urozmaicona filmami i zdjęciami.

Niesamowite zwierzęta z Amerykii | CK w Łomiankach
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Z tej samej gliny / Warsztaty na wynos
6 lutego 11:00
CK Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław
Lubisz lepić w glinie? I z chęcią popracowałbyś trochę w domu? Ale nie masz potrzebnych
materiałów i możliwości wypalenia pracy w piecu ceramicznym? Nic nie szkodzi! Centrum
Kultury AGORA śpieszy z pomocą!
Zapraszamy wszystkich małych i dużych glino–maniaków na warsztaty w dość nietypowej
odsłonie, bo w domowym zaciszu. Chętni z przygotowanych przez nas materiałów będą
mogli wykonać ceramiczne obiekty w dowolnie zaprojektowanym przez siebie kształcie.
Jeśli nie wiesz od czego zacząć przygodę z ceramiką nic straconego! Ci którzy potrzebują
wprowadzenia w świat gliny, mogą skorzystać z warsztatów online w dniu 6 lutego o godz.
11.00, które odbędą się poprzez platformę zoom.
Gotowe ceramiczne dzieła zostaną wypalone i trafią z powrotem do swoich twórców.
Jesteś ciekawy jak to działa? To bardzo proste!
Zapisz się na listę uczestników, informację uzyskasz pod adresem: karolina.sikora@ckagora.pl. 5 lutego w godz. 9.00-15.00 przyjdź do CK AGORA i odbierz glinianą kostkę
12/12cm. W domu ulep z gliny co tylko zechcesz! lub z naszą pomocą wykonaj pracę, podczas warsztatów online w dniu 6 lutego o godz. 11.00.
12 lutego w godz. 9.00-15.00 przynieś gotową wysuszoną pracę do CK AGORA, a my w ciągu
kilku dni wypalimy ją dla Ciebie w piecu ceramicznym.

Z tej samej gliny

CO JEST GRANE: Z tej zamej gliny / Warsztaty na wynos
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Domowa pracownia artystyczna
Sobotnie warsztaty rodzinne

Od 6 do 27 lutego
Warsztaty rodzinne, choć najciekawsze w dialogu na żywo z innymi dziećmi, dziś dla bezpieczeństwa i zdrowia przenosimy do sieci. Podczas zajęć zamienimy nasze salony, kuchnie
i pokoje w pracownie artystyczne, by poznać rozmaite techniki plastyczne. Muzeum Pana
Tadeusza pokazuje, co zrobić, by przestrzeń domu była niecodzienna i inspirująca.
Zajęcia odbywają się online w soboty do 27.02 2021 o godz. 12.00
i są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Udział w warsztatach jest bezpłatny
Zapisz swoją rodzinę przez formularz dostępny na stronie muzeum.
Odbierz z Muzeum Pana Tadeusza (Rynek 6, Wrocław) pudełko z materiałami do wybranych
zajęć. W sobotę o godz. 12.00 wejdź w przesłany mailem po wypełnieniu formularza link
i twórz z Muzeum Pana Tadeusza.
Program: Ebru, czyli sztuka malowania na wodzie | 6 lutego 2021, godz. 12.00
Złote serca. Warsztaty iluminatorskie | 13 lutego 2021, godz.12.00
Błękitny świat. Warsztaty z cyjanotypii | 20 lutego 2021, godz 12.00
Gliniane stworki. Warsztaty ceramiczne | 27 lutego 2021, godz 12.00

Domowa pracownia artystyczna

CO JEST GRANE: Domowa pracownia artystyczna
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Motyla noga. Ogólnopolski konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży
Nadsyłanie prac do 11 lutego, rozstrzygnięcie 19 lutego
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A, Wrocław
Piękne, subtelne i delikatne, a zarazem zdumiewająco mocne. Motyle są niezwykłe. Mało które
owady, aż tak zachwycają swoim wyglądem. MOTYLA NOGA to hasło tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, którego tematem są wszystkie motyle, dzienne i nocne.
Owady, które bywają inspiracją dla artystów, poetów, muzyków i wynalazców, ze względu na
swoje budzące zachwyt kolory i fascynujący cykl życiowy, przeobrażające się z niezbyt atrakcyjnej gąsienicy w bajecznego motyla. Zapraszamy do twórczej oraz kreatywnej interpretacji
tematu! Niech każdy z Was poczuje w brzuchu motyle ekscytacji! Konkurs ma za zadanie promować twórczą aktywność młodych plastyków, rozwijać ich wyobraźnię, pomysłowość i abstrakcyjne myślenie. Uczestnicy mogą podejść do tematu nie tylko w sposób tradycyjny, ale
również w mniej konwencjonalny i odwrotny od znanego nam wizerunku znanych owadów. To
nie lada gratka dla prawdziwych wielbicieli pięknych i wielobarwnych motyli! Prace będą oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalności, sposobu interpretacji
tematu, oraz walorów estetycznych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży 6-15 lat + osób niepełnosprawnych do 18
lat. Nagrody przyznawane będą w czterech kategoriach: dzieci w wieku 6-7 lat, 8-11 lat,
12-15 lat oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 18 lat. Czekamy na prace nie
tylko z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku, ale również z rzeźby, płaskorzeźby, kolażu, witrażu i innych technik własnych.
Kluczowym punktem finału konkursu będzie wernisaż wystawy,
który rozpocznie się 5 marca o godz. 13.00 w CKAgora.
Na wystawie zostaną przedstawione najciekawsze prace z całej
Polski, natomiast wręczanie nagród laureatom poprzedzą
warsztaty graficzne, podczas których dzieci i młodzież będą mogli
wykonać metodą sitodruku torbę z motywem motyla.
Warsztaty poprowadzi Magdalena Weber, artystka wizualna,
studentka grafiki na ASPwe Wrocławiu,
stypendystka Prezydenta Miasta Wrocławia
oraz trzykrotna stypendystka Rektora
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Info: Karolina Sikora, tel. 71/325 14 83 w. 109,
karolina.sikora@ckagora.pl

www.ckagora.pl
CO JEST GRANE:
Motyla noga
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Mapa myśli - co to jest?
Wykład Mileny Maszewskiej

13 lutego 11:00
Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza na wykład w ramach Oświęcimskiego Uniwersytetu Dziecięcego, adresowany do dzieci w wieku 6-12 lat, pt. „Mapa myśli - co to jest? Co o
niej warto wiedzieć? Jak ją stworzyć?”.
Umiejętność porządkowania informacji i notowania są niezbędne w efektywnej nauce. Nabywaniu tej kompetencji służą Mapy Myśli, będące nielinearnym, łączącym słowo z obrazem
oraz informację z przestrzenią, sposobem notowania. Metoda ta - opracowana przez Tony’ego
Buzana - pozwala na wyselekcjonowanie informacji w postaci słów-kluczy, uporządkowanie
ich i przedstawienie w formie rysunkowej, czyli takiej, jaką lubi twórczy obszar naszego mózgu.

Mapa myśli | www.ock.org.pl

CO JEST GRANE: Mapa myśli
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Porusz Warszawą!Warsztaty dla dzieci
13 lutego 10:00-11:15 i 12:00-13:15
Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 6–8 lat
W mailu z potwierdzeniem zakupu otrzymają Państwo link do wykładu online na platformie
ZOOM. Prosimy o jego zapisanie, ponieważ brak linku i hasła uniemożliwia udział w zajęciach. Po kliknięciu w link otworzy się anglojęzyczna aplikacja ZOOM, a jeśli nie mają jej
Państwo, to pojawi się komunikat z prośbą o bezpłatną instalację aplikacji.
Muzeum Warszawy jest partnerem wydania książki ,,Warszawa Piżamorama” autorstwa
Frédérique Bertrand i Michaël Leblond’a. To wyjątkowe polsko-francuskie przedsięwzięcie
- książka z ruchomymi ilustracjami dla dzieci w wieku od lat dwóch do stu dwóch.
Zapraszamy na warsztaty rodzinne online, podczas których poznamy małego chłopca w piżamie w paski. Zobaczymy jakie miejsca w Warszawie odwiedził. Zajęcia nastawione są na
doświadczanie i tworzenie przy użyciu prostych, ale ciekawych technik plastycznych.
Spójrzmy na rzeczywistość z przymrużeniem oka. Stwórzcie ruchomą panoramę Warszawy!
Źródłem inspiracji będą widoki stolicy zawarte w książce „Piżamorama”. Przyjrzymy się także
obrazom ze zbiorów Muzeum Warszawy. Zaobserwujemy, jak miejsca zaprezentowane w
książce wyglądały dawniej. Czy wiele się zmieniło? Poznamy mechanizm animowanych obrazków w książce „Piżamoramy” i sami przygotujemy ruchme widoki warszawskich miejsc.
Info nt. przygotowania do warsztatów: www.muzeumwarszawy.pl

Porusz Warszawą! | www.muzeumwarszawy.pl

CO JEST GRANE:
Porusz Warszawą!
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Warsztaty improwizacji: gry IMPRO
13 lutego 10:30-12:30
Nigdy nie improwizowaliście? Myślicie, że to nie dla Was?
KAŻDY MOŻE I POTRAFI IMPROWIZOWAĆ
Niepotrzebne jest żadne wcześniejsze doświadczenie artystyczne. Ważne, by przestrzegać
zasad zabaw i gier oraz reguł impro. Wystarczy pozwolić sobie doświadczać.
Zapraszamy młodzież w wieku 11-14 lat na warsztaty, podczas których posmakujecie
wspólnego wymyślania historii, tworzenia dialogów i scenek, odgrywania różnych ról, rymowania. Zmobilizujecie umysł, pośmiejecie się i skończycie w miłym relaksie, mając wrażenie, że znamy się od zawsze.
Prowadzenie: Agnieszka Rogaczewska-Foryś: Od kilku lat występuje podczas spektakli
impro w Blue Note z zespołem Leniwe Impro. Trenerka improwizacji, uczy dzieci oraz dorosłych. (...). Zwolenniczką Porozumienia Bez Przemocy i Rodzicielstwa Bliskości. Mama
siedmioletniego Mateusza, źródła nieustającej inspiracji, spełnienia, rozwoju i radości.
Udział bezpłatny. Warsztaty online na platformie ZOOM. Zapisy od 5.02.2021.
Warsztaty w ramach projektu „Dzieciaki nie płacą – bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzież” – Budżet Obywatelski 2021.

Warsztaty improwizacji

CO JEST GRANE: Warsztaty improwizacji: gry impro
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Morze lodu
Warsztaty plastyczne z cyklu „Pogodne Rysowanki”

13 lutego 18:00
„Morze lodu” to tytuł obrazu Caspara Davida Friedricha – malarza, który żył w XIX w. Możemy na nim zobaczyć okręt uwieziony przez wielkie lodowe kry w Arktyce. Takie wyprawy
na kruchych drewnianych statkach wymagały odwagi, a ich dramatyczny przebieg bywał
natchnieniem dla artystów.
Z naszą pomocą będzie można stworzyć własne morze lodu – na krach pojawią się foki
i niedźwiedzie polarne, a okręt na pewno będzie mieć więcej szczęścia, niż ten z obrazu.

Pogodne Rysowanki

CO JEST GRANE: Morze lodu
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Bajkowe Poranki
14 lutego 11:00
„Bajkowe Poranki online” to bezpieczna i wygodna, wirtualna odsłona znanej i lubianej
przez wrocławian propozycji Centrum Historii Zajezdnia. Inicjatywa skierowana do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców oraz opiekunów. Specjalnie dla
nich przygotowujemy bajkowy seans oraz ciekawe warsztaty plastyczne. Świetna zabawa
gwarantowana!
W niedzielę 14 lutego punktualnie o godz. 11:00 zapraszamy Was na nasz fanpage na Facebooku, gdzie najpierw zaprosimy Was do wysłuchania bajki czytanej przez jednego z naszych pracowników, a następnie przedstawimy Wam ciekawy sposób na miłe spędzenie
czasu - dzięki wirtualnym warsztatom.
Wszystkie wcześniejsze Bajkowe Poranki on-line, czyli aż 11 odcinków z bajkowymi filmami
i interesującymi warsztatami, znajdziecie na www.zajezdnia.org.
Wstęp wolny.

Bajkowe poranki | www.zajezdnia.org
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Mama, Tata i Ja:
Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna

21 lutego 10.00 i 12.30
Zamek Żupny w Wieliczce
W jaki sposób młodzi artyści wyrażają siebie, swoje poglądy i opinie na temat otaczającego
ich świata? Jakich używają do tego celu środków artystycznych? Czy swoimi pomysłami
mogą zaskoczyć? Czy da się jeszcze stworzyć coś, czego nikt nie stworzył?
Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można poznać w czasie rodzinnego spotkania
z cyklu „Mama, Tata i Ja” pt. „Młodzi artyści – jak dziś wygląda sztuka nowoczesna”.
Na koniec spotkania uczestnicy wykonają pracę plastyczną.
Inspiracją dla spotkania jest wystawa „Saturacja” prezentująca prace Kai Soleckiej. Artystka
zajmuje się malarstwem, grafiką oraz fotografią.
Kolejne spotkanie z cyklu „Mama, Tata i Ja” na temat palm wielkanocnych
odbędzie się 21 marca 2021 r.
Preferowany wiek uczestników: od 6 do 12 lat | Czas trwania zajęć: 60 min
W przypadku zajęć online rezerwacji należy dokonać drogą mailową:
a.duda.muzeum.wieliczka@gmail.com
Informacja - Dział Edukacji: 12 289 16 33
Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie, a kiedy sytuacja na to nie pozwoli online

Mama, Tata i Ja
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Konkurs „Namaluj mi historię”
Do 28 lutego
Tegoroczna edycja konkursu organizowanego przez Centrum Historii Zajezdnia „Namaluj
mi historię” ogłoszona została pod hasłem „Moja mała solidarność”. Zapraszamy przedszkolaków, uczniów z klas 1-3 oraz uczniów z klas 4-8 do przygotowania prac plastycznych,
w dowolnej technice, które będą interpretacją tego, jak widzimy i rozumiemy naszą codzienną, „małą” solidarność.

Namaluj mi historię | www.zajezdnia.org

CO JEST GRANE: Namaluj mi historię
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XXVII Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny
„O Złotą Nutkę”
Zgłoszenia do 1 marca
Utalentowanych wokalnie uczniów klas I–VII szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego zapraszamy do udziału w XXVII Dolnośląskim Dziecięcym Konkursie Wokalnym
„O Złotą Nutkę”. W konkursie mogą brać udział jedynie wokaliści - soliści.
Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie Organizatora:
www.ckmuza.eu (zakładka Imprezy/Konkursy).
Przesłuchania Konkursowe (w trybie zamkniętym) odbędą się 9 i 10 marca. Lista Laureatów
zakwalifikowanych do Koncertu Finałowego zostanie ogłoszona 12 marca 2021 r. na stronie: www.ckmuza.eu. Koncert Finałowy odbędzie się 20 marca!
Organizator: CK ,,Muza", ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin, www.ckmuza.eu
Koordynator: Beata Kurpińska, tel. 76 746 22 79, 664 664 546, mail: konkursy@ckmuza.pl

CO JEST GRANE: XXVII Dolnośląski Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”
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Pejzaż zimowy – niekoniecznie prawdziwy
Ogólnopolski konkurs plastyczny – kolaż

Do 9 marca
Kolaż „Pejzaż zimowy – niekoniecznie prawdziwy” to hasło konkursu plastycznego organizowanego przez Centrum Kultury ,,Muza” w Lubinie. Punktem wyjścia jest abstrakcyjne myślenie oraz nieograniczona wyobraźnia, która kształtuje język plastyczny. Temat może być
potraktowany tradycyjnie, jednak liczymy na mniej konwencjonalne podejście w przedstawieniu zimowego świata za oknem. Zestawienie ze sobą przeciwstawnych, zaskakujących
elementów pozwala na stworzenie ciekawej treści – technika kolażu jest do tego idealna.
Szeroki wachlarz materiałów papierowych (wycinki z gazet i plakatów, napisy, treści, obrazki,
zdjęcia, malowane / rysowane elementy na papierze, wydruki, kawałki tapet) jest stworzony
do tego, aby takie prace powstały. Więc do dzieła! Znajdź – wytnij – przyklej!
Termin nadsyłania prac: do 9 marca 2021 r. Karta zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin
znajdują się na stronie organizatora: www.ckmuza.eu (zakładka Imprezy/Konkursy)
Kategorie wiekowe: klasy IV - VI, klasy VII - VIII, młodzież i dorośli
Informacje pod nr tel.: 76/ 746 22 61, konkursy@ckmuza.pl

Pejzaż zimowy... | www.ckmuza.eu

CO JEST GRANE: Pejzaż zimowy – niekoniecznie prawdziwy
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Muzobajki Konkurs plastyczny dla dzieci
Do 22 marca
MUZOBAJKI to hasło konkursu plastycznego dla dzieci, którego tematem jest stworzenie
ilustracji do czterech bajek napisanych przez Gabrielę Donczew.
Uczestnicy mogą wybrać jedną z nich lub zrobić ilustrację do wszystkich. Warunkiem jest
nadesłanie maksymalnie czterech prac - jednej do każdego z tekstu.
Ważne, aby prace były samodzielne i twórcze. Ilustracja może się odnosić do całego tekstu
bajki lub do wybranego fragmentu, bądź występujących w niej postaci. Zapraszamy do
kreatywnej interpretacji tekstów. Niech każdy z Was poczuje moc MUZOBAJEK!
Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I-IV szkół podstawowych z regionu (powiaty: lubiński, polkowicki, legnicki i głogowski).
Termin nadsyłania prac: 22.03.2021 | Ogłoszenie wyników: 30.03.2021
Szczegóły oraz karta zgłoszenia: www.ckmuza.eu (zakładka Konkursy).
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a ich prace umieścimy w publikacji MUZOBAJEK, wydanej i kolportowanej przez Organizatora.
Koordynator: Małgorzata Broniecka, kontakt: tel. 76 746 22 70, mail: konkursy@ckmuza.pl

www.ckmuza.eu

CO JEST GRANE: Śniegowa kula
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