GALERIA PROMOCYJNA
RUA GOLBA
LUCKY STRIKE
Wystawa czynna do 15 czerwca 2017 r.
Rua Golba - ur. w 1985 r. w Woli Burzeckiej. Studia na Wydziale Sztuki Mediów w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W 2015 roku obroniła dyplom pt. „Klasa” w Pracowni Przestrzeni Malarskiej Leona
Tarasewicza i Pawła Susida, zdobył on Grant Prix w Ogólnopolskim konkursie malarskim Promocje
2016 oraz Nagrodę Magazynu Format. Współtworzyła plener malarski dla osadzonych w Zakładzie Karnym
w Siedlcach.
Ważniejsze wystawy zbiorowe: 2016: - „Promocje 2016”, Galeria Sztuki w Legnicy; - „Paratissima”, Torino
Esposizion, Turyn; - „Przypływ”, Młoda polska sztuka współczesna, Art Main Station by mia, Wrocław; “Visual SPA, Art dissoluted in contemporary”, Błękitny Wieżowiec, Warszawa; 2015: - “Video Snack 5”, Vox
Populi, Filadelfia; - „Hosted Simply Spektrum Tower”, Austriackie Forum Kultury, Warszawa;
Ważniejsze nagrody i wyróżnienia: 2014: – Konkurs „Przypływ”, Młoda polska sztuka współczesna,
finalistka; - Konkurs Artystyczna Podróż Hestii, finalistka; - Stypendium Artystyczne z Funduszu Popierania
Twórczości Zaiks; 2016: - rezydencja artystyczna The Association of Icelandic Visual Artists SIM, Reykjavik;
- Affect: “The Artistic Mission”, Agora Collective, Berlin. Niniejsza ekspozycja jest pierwszą indywidualną
wystawą artystki.
=============
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
STAROMIEJSKIE FASCYNACJE
w projektach Pracowni Plastyczno-Teatralnej SDK
Wystawa czynna od 1 do 15 czerwca 2017 r.
Wernisaż wystawy odbędzie się 3 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Piwnicy Largactil SDK
Wystawa prac dzieci, uczestników zajęć Pracowni Plastyczno -Teatralnej „Pankracownia” prowadzonej
przez Bożennę Pepłońską.
==============
MONOLOG OPORTUNISTY - wyróżniony!
„Monolog oportunisty” w wykonaniu Grzegorza Nawrockiego (pod opieką reżyserską Marii Kowalik prowadzącej w SDK m.in. klub "Monolog Interaktywny") został pokazany na Teatraliach 2017 w Bielańskim
Ośrodku Kultury i zdobył wyróżnienie! Po raz pierwszy w tym roku wprowadzono kategorię „dorośli” i nie
przyzna-wano nagród, a tylko wyróżnienia.
Wydany w 1961 roku „Pamiętnik antybohatera” Kornela Filipowicza stał się materiałem wyjściowym dla
Grzegorza Nawrockiego do rozmowy z nami o dylematach, jak się okazuje, ciągle aktualnych. Grzegorz
Nawrocki nie jest aktorem, jest dziennikarzem. Do niedawna pracował w TVP. Obecnie, jako dziennikarski
„wolny strzelec” może ma trochę więcej czasu, a może po prostu uznał, że chciałby nam coś istotnego
powiedzieć.
Spektakl prezentowaliśmy na scenie Piwnicy na Wójtowskiej w kwietniu i maju 2017 r. ale planujemy go
jeszcze wystawić na początku przyszłego sezonu, o terminie poinformujemy z wyprzedzeniem, a już dzisiaj
zapraszamy!
================
KONCERT KLUBU BEMOLEK

5 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 Klub "Bemolek" serdecznie zaprasza do Sali Kameralnej SDK na koncert
z okazji zakończenia roku szkolnego.
W koncercie udział wezmą:
Julianna Balcer, Gabryiela Czarnomska, Mateusz Czarnomski, Jula Dziób, Jakub Gerłowski, Szymon
Gerłowski, Mikołaj Gomułka, Ania Kalisz, Juliusz Mazurkiewicz, Natalia Oliszewska, Hanna
Owsianko, Janek Powolny, Hanna Rubach, Jagoda Rubach, Paulina Skalska, Karolina Siuchta, Maja
Tapert, Filip Tapert, Paweł Turski, Aleksandra Urbańska.
W czasie koncertu usłyszymy utwory takich kompozytorów jak: M. Biskupska, J. Horner,
A. Menken, A Diabelli, L. van Beethoven,L. Boccherini. Zapraszamy. Wstęp wolny.
================
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
10 czerwca 2017 r. o godz. 11.30 w Sali Muzycznej SDK odbędzie się wspólny koncert na zakończenie
roku w grupach umuzykalniania dzieci wg. metody E. E. Gordona oraz Laboratorium Muzycznego (m.in.
usłyszymy i zobaczymy śpiewanki i rytmiczanki gordonowskie przeplatane pokazami układów rytmicznowokalno-instrumentalnych dzieci z Laboratorium).
11 czerwca 2017 r. o godz. 13.15 w Sali Kameralnej SDK odbędzie się koncert zaprzyjaźnionej grupy
Suzuki - uczniów Krystyny Barańskiej, a o godz. 14.30 - graduacja III stopnia wg. Metody Suzuki Marty
Banek - w programie Zeszyt III Szkoły na fortepian oraz utwory dodatkowe.
12 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 w Sali Kameralnej SDK odbędzie się zakończenie roku w Klubie Małych
Pianistów. W programie utwory z repertuaru Suzuki oraz dowolne - wg. wyboru uczniów; na koniec pokaz
umiejętności manualnych w zabawach sznurkowych.

==================
PROJEKTY KULTURALNE 2017
„SZEKSPIR DLA DZIECI”
Klub Małych Pianistów wraz z Klubem Tańca Dawnego „Alta Novella” oraz Klubem Twórczym „Microscena”
zapraszają dzieci i młodzież od 9 do 15 roku życia, na cykl pięciu spotkań w ramach projektu "Szekspir dla
dzieci". W czasie comiesięcznych spotkań uczestnicy będą mogli poznać epokę angielskiego
dramatopisarza, realia historyczne i tło czasów, w których żył, szczególnie od strony muzyki, tańca, historii
mody i sztuki teatralnej, które składają się na realizację jego znanych dzieł.
Spotkania w czwartki, Sala Kameralna SDK, o godz. 18.00:
- 8 czerwca 2017 r. - na zakończenie projektu: Inscenizacja Romeo i Julii
(wystąpią: KT Microscena - KTD Alta Novella - uczestnicy projektu)
-„CHODŹ POMALUJ SWÓJ ŚWIAT”
Projekt artystyczny pt: "Chodź pomaluj swój Świat". Zapraszamy dzieci z rodzi-cami, młodzież, dorosłych
oraz seniorów, warszawiaków i turystów, lubiących malować akwarelami do udziału w plenerach malarskich
Starym Mieście. Zapewniamy materiały plastyczne!
Spotkania malarskie odbywać się będą w weekendy: 3 i 4 czerwca 2017 r. oraz 17 i 18 czerwca 2017
r. w godz. 10.00 - 14.00. Zbiórka w w/w dni o godz. 9.45 w Staromiejskim Domu Kultury. Plener
poprowadzi Sławomira Rykfa - instruktor Klubu Plastycznego "Mansarda", działającego w SDK współpro-wadzącymi i realizatorami będą stali Klubowicze "Mansardy".
--

„ŚLADY NA STARÓWCE”
W ramach projektu edukacji kulturalnej proponujemy młodzieży zapoznanie się z historią odbudowy
Starego Miasta poprzez samodzielne, aktywne, artystyczne działania. Wyniki swojej pracy będą mogli
zaprezentować publiczności, ludziom odwiedzającym Starówkę wciągając ich w działania performance na
rzecz poszerzenia własnej wiedzy o czasach odbudowy miasta po zniszczeniach wojennych. Od marca do
czerwca 2017 w soboty, co dwa tygodnie odbywają się zajęcia warsztatowe (zespoły: plastyczny, literacki i
filmowo-fotograficzny):
W ramach projektu 17 czerwca 2017 r. w godz. 12.00-14.00 odbędzie się happening "Żywy Kadr" na
skwerze H. C. Hoovera (tuż obok pomnika Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu).
Naszymi partnerami są: Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy, Zespół szkół nr 1 w Brwinowie,
Centrum Wspierania Rodzin. Studio Młodzieżowa TV

=======================
PROJEKT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WARSZAWY
„PO LEWEJ I PRAWEJ STRONIE WISŁY”
„Po lewej i prawej stronie Wisły - działania w zakresie ochrony zabytków Warszawy w 2017 roku” to projekt
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy popularyzujący tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe i
wielokulturowość Warszawy z naciskiem na ochronę zabytków Warszawy. Projekt zakłada
przeprowadzenie 15 wykładów z historii sztuki, ochrony zabytków i historii Warszawy połączonych z
projekcjami multimedialnymi oraz 16 spacerówz przewodnikami turystyki miejskiej. Planowana jest także
organizacja czterech gier miejskich (w Śródmieściu, na Pradze-Północ, Żoliborzu i Białołęce). Udział w
projekcie jest bezpłatny!
Po lewej stronie Warszawy przeprowadzonych zostanie dziewięć wykładów zorganizowanych w
Staromiejskim Domu Kultury - Rynek Starego Miasta 2 oraz dziewięć spacerów z przewodnikami turystyki
miejskiej. Po prawej stronie Warszawy przeprowadzonych będzie sześć wykładów organizowanych w
kawiarni „Fochy i fanaberie” przy ul. Ząbkowskiej 3 oraz siedem spacerów z przewodnikami turystyki
miejskiej. Spacery tematycznie będą powiązane
z wykładami.
Harmonogram czerwcowych wykładów w Staromiejskim Domu Kultury - Rynek Starego Miasta 2:
- 11.06.17 (niedziela), godz. 11.00 - "Spór o odbudowę kościołów. Odbudowa katedry św. Jana, kościoła
św. Krzyża, kościoła św. Aleksandra". Po wykładzie: spacer połączony ze zwiedzaniem wnętrz w/w
kościołów; zbiórka o godz. 13.00, przed budynkiem Staromiejskiego Domu Kultury ul. Rynek
Starego Miasta 2.
- 25.06.17 (niedziela), godz. 11.00 - "Udana rekonstrukcja? Odbudowa placu Teatralnego". Po wykładzie:
spacer wokół placu Teatralnego; zbiórka o godz. 13.00, Plac Zamkowy 10, przy siedzibie TPW.
Harmonogram czerwcowych wykładów w „Fochy i fanaberie” przy ul. Ząbkowskiej 3 :
- 08.06.17 (czwartek), godz. 18.00 - "Praga Wielokulturowa – sąsiedzkie historie".
Spacer: Największe zabytkowe budynki sakralne na Pradze - 10.06.17 (sobota), godz. 11.00; zbiórka
przy Cerkwi św. Marii Magdaleny na Pradze, aleja Solidarności 52.
W czerwcu 2017 r. zorganizowana zostanie także gra miejska "To nie blaga to Praga" zbiórka/rozpoczęcie: 10.06.17 (sobota), godz. 11.00, kawiarnia i galeria na Pradze - „Fochy i
fanaberie”, ul.Ząbkowska 3.
Szczegóły projektu: www.tpw.org.pl
====================
KLUB SENIORA „WARS I SAWA”

1 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 spotkanie w SDK pt.: „PUSZCZA NAJBLIŻSZA
WARSZAWIE” - prelekcję poprowadzi Karol Mórawski
5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer pt.: „ODKRYWAMY TAJEMNICE
WARSZAWSKICH PARKÓW - PARK UJAZDOWSKI” - spacer poprowadzi Ewa Andrzejewska (miejsce
zbiórki - Plac na Rozdrożu, przed wejściem do Parku Ujazdowskiego, o godz. 10.45)
8 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 spotkanie w SDK pt.: „RODZINA TYSZKIEWICZÓW”
- prelekcję poprowadzi Katarzyna Węglicka
10 czerwca 2017 r. (sobota) godz. 17.00 występ taneczny pt.: „TAŃCE BAROKU” w wykonaniu Klubu
Tańca Dawnego „Alta Novella”
20 czerwca 2017 r. (wtorek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer pt.: „ODKRYWAMY TAJEMNICE
WARSZAWSKICH PARKÓW - POLE MOKOTOWSKIE” - spacer poprowadzi Ewa Andrzejewska (miejsce
zbiórki - Aleja Niepodległości, przystanek autobusowy „Biblioteka Narodowa” ["na żądanie"] w stronę
Mokotowa, o godz. 10.45)
W dniach 20 - 22 czerwca 2017 r. - edukacyjna autokarowa wycieczka tematyczna "Kanał Augustowski"
[w czasie wycieczki: „Dziewiąty rok działalności Klubu „Wars i Sawa” podsumowanie wyjazdowe
poprowadzi Grzegorz Jasiński] - miejsce zbiórki - pl. Bankowy przy pomniku J. Słowackiego godz. 6.15.
26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer pt.: „ODKRYWAMY TAJEMNICE
WARSZAWSKICH PARKÓW - OGRÓD KRASIŃSKICH” - spacer poprowadzi Ewa Andrzejewska (miejsce
zbiórki Pl. Krasińskich, przed wejściem do Pałacu Krasińskich, o godz. 10.45)
29 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 11.00 - 13.00 spacer pt.: „KEN przez Ursynów” - spacer
poprowadzi Ewa Andrzejewska (miejsce zbiórki wyjście ze Stacja metra URSYNÓW, od strony ul.
Surowieckiego, o godz. 10.45)
=================
KLUB TAŃCA DAWNEGO "ALTA NOVELLA”
10 czerwca 2017 r. o godz. 17.00 w Sali Kameralnej SDK odbędzie się pokaz pt.: „TAŃCE BAROKU” dla
Klubu „Wars i Sawa”, będący zarazem popisem na zakończenie roku w grupie początkującej i
zaawansowanej KTD „Alta Novella”. Tancerze zaprezentują także ulubione tańce w kręgu i kontredanse
wybrane przez grupę.
==============
KLUB MIŁOŚNIKÓW DAWNYCH MILITARIÓW POLSKICH
Stowarzyszenie Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich ma przyjemność zaprosić na 448 (14)
Zebranie Naukowe, na którym pan Jacek Mazuro wygłosi prelekcję pt.: „Niezbędniki (przybory) do
broni zespołowej piechoty WP w latach 1918 -1939". Zebranie odbędzie się w Staromiejskim Domu
Kultury, 19 czerwca 2017 r. o godz. 18.00. Wstęp wolny.
===============
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO „PAWANILIA”
Zespół Tańca Dawnego "Pawanilia" zaprasza na WIECZÓR Z TAŃCAMI BAROKOWYMI, który odbędzie
się w niedzielę 4 czerwca 2017 r. o godz. 18.30 w Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu
Kultury. Pokaz taneczny, przeplatany opowieściami o dawnych choreografiach, jest podsumowaniem
całorocznej pracy członków zespołu. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.
W dniach 7 - 11 czerwca 2017 r. "Pawanilia" weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu

Renesansu w Lublinie. Członkowie zespołu będą uczestniczyć w warsztatach tańca dawnego
prowadzonych przez Anę Yepes, a także zaprezentuje spektakl pt. „Wspomnienia starego mistrza”. Strona
Festiwalu: belriguardo.pl/festiwal-renesansu/

=========
WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA
PLEBISCYT NA KSIĄŻKĘ 2016 ROKU
Książka 2016 roku wybierana jest drogą plebiscytu przez czytelników, bibliotekarzy i księgarzy spośród
książek miesiąca. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2017 roku pod adresem: Klub Księgarza,
Rynek Starego Miasta 22/24, 00-272 Warszawa lub na adres e-mailowy: klubksiegarza@op.pl.
Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystym wieczorze w Klubie Księgarza w czerwcu 2017 r. Wśród
uczestników plebiscytu losowane będą egzemplarze książki 2016 roku.
Lista książek miesiąca: Styczeń - Łukasz Orbitowski „Inna dusza”, Wydawnictwo Od deski do deski; Luty Jerzy Górzański „Koń Rimbauda zgubił podkowę”, Oficyna Wydawnicza Volumen; Marzec - Michał
Głowiński „Carska filiżanka”, Wydawnictwo Wielka Litera; Kwiecień - Stanisław Łubieński „Dwanaście srok
za ogon”, Wydawnictwo Czarne; Maj - Jerzy Sosnowski „Sen sów”, Wydawnictwo Wielka Litera; Czerwiec Janusz Majcherek "Niedoskładanka”, Wyd. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza i Instytut
Książki; Lipiec - Piotr Jagielski „Legia mistrzów”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka; Sierpień - „Manhattan i
Mała Wenecja” z Ewą Kuryluk rozmawia Agnieszka Drotkiewicz, Wyd. Fundacja Zeszytów Literackich;
Wrzesień - Leszek Szaruga „Trochę inne historie”, Wydawnictwo Convivo; Październik - Marek
Ławrynowicz „Mundur”, Wydawnictwo Zysk i S-ka; Listopad - Aneta Prymaka-Oniszk „Bieżeństwo
1915.Zapomniani uchodźcy”, Wydawnictwo Czarne; Grudzień - Jacek Bocheński „Blog” , Wyd. Agora SA.
=============
KONCERT KLUBU PIOSENKI SDK
Klub Piosenki Staromiejskiego Domu Kultury zaprasza 21 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 do Piwnicy
Largactil SDK (Rynek Starego Miasta 2) na koncert podsumowujący roczną pracę klubowiczów.
Wystąpią dla Państwa: KAROLINA JARZYŃSKA, BARTEK WITKOWSKI, ANNA BIENIASZ, MACIEJ
KUTROWSKI, TOMASZ WOŁKOWICKI, MARTA WOŹNIAK, KINGA LENART, ANNA RUSZCZAK,
ANNA KORCZAK.
Wstęp wolny.
===============
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
Dyskusyjny Klub Filmów Nieobecnych zaprasza na pokazy w dniach 3 i 13 czerwca 2017 o godz. 19.00
do Piwnicy Largactil SDK. Wstęp wolny na wszystkie projekcje. Szczegóły na stronie: www.sdk.pl
===============
WYDARZENIA MIĘDZYKULTUROWE
- WIECZÓR KULTURY INDYJSKIEJ
Staromiejski Dom Kultury i Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu zapraszają do SDK 10 czerwca 2017 r. o
godz. 18.00 na Wieczór kultury indyjskiej.
Indie to kraj, który nieustannie fascynuje swoją egzotyką, kulturową różnorodnością i dynamicznym
rozwojem. Zapraszamy serdecznie na spotkanie poświęcone Indiom - niesamowitej mozaice kultur, języków
i religii. W programie m. in. przewodnik po Indiach dla dzieci i dorosłych, ekspresowy kurs języka hindi,
pokaz indyjskich strojów, a także spotkanie z indyjskimi lalkami teatralnymi.

Daj się ponieść indyjskiej magii i dołącz do nas 10 czerwca!
Program spotkania:
- godz. 18.00 - Indie dla dzieci i dla dorosłych
- godz. 19.00 - Ekspresowy kurs języka hindi
- godz. 19.30 - Moda indyjska
- godz. 20.00 - Indyjskie lalki teatralne kathputli
Spotkanie poprowadzą Paulina Nowakowska i Daria Dulok
Paulina Nowakowska - absolwentka indologii, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Carrom i Centrum
Kultury Indyjskiej i Sportu. Autorka wielu projektów o Indiach mających na celu edukację dzieci, młodzieży i
dorosłych na temat indyjskiej kultury.
Daria Dulok - absolwentka wiedzy o teatrze, badaczka kultury Indii, indyjskich widowisk teatralnych
i kinematografii, tłumaczka języka hindi. Prowadzi wykłady dla studentów, a także słuchaczy uniwersytetów
trzeciego wieku. W Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu prowadzi Dyskusyjne spotkania z kinem indyjskim i
popularnonaukowe wykłady o kulturze Indii.
Wstęp wolny.
=================
KLUB LITERACKI SDK:
FANTASTYCZNE WSPÓLNOTY
CYKL OTWARTYCH SEMINARIÓW DR JOANNY BEDNAREK (Wspólny Pokój)
Czwartek, 1 czerwca 2017 r., godz. 18.30 - Piwnica Largactil SDK - wstęp wolny
Seminarium V: Rewolucja, apokalipsa i to, co później
Lektury: China Miéville, Żelazna Rada, przeł. Tomasz Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2009 (lub:
Dworzec Perdido, przeł. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003); N. K. Jemisin, Piąta pora roku, przeł.
Jakub Małecki, Wydawnictwo SQN, Kraków 2016; Andrzej W. Nowak, Ontologia Oikeios – w stronę
globalnej ekologii i ekonomii politycznej, http://www.praktykateoretyczna.pl/andrzej-w-nowak-ontologiaoikeios-w-strone-globalnej-ekologii-i-ekonomii-politycznej/; Mark Fisher, Capitalist Realism, Zero Books
2009; E. P. Thompson, Primitive Rebels, W. W. Norton & Company 1965

WARKOCZAMI. ANTOLOGIA NOWEJ POEZJI - promocja
8 czerwca w godz. 19.30 - Dom Literatury w Łodzi (Roosevelta 17, Łódź)
Zapraszamy na promocję Warkoczami. Antologia Nowej Poezji wydanej przez Staromiejski Dom Kultury, w
której znalazły się teksty 20 poetek i dwóch poetów oraz trzy teksty krytyczne. W spotkaniu wezmą udział:
Monika Marianna Błaszczak, Beata Gula, Sylwia Głuszak (Oliwka Etymios), Natalia Malek, Joanna Mueller,
Maja Staśko.

LITERATURA JAK FOTOSYNTEZA
Motyka i Muzyka - koncerty zespołów Utrata Trio i Poeci Jezior, performatywne czytanie wierszy jam session - 11 czerwca 2017 r., niedziela, godz. 20.00, Ogród Społecznościowy „Motyka
i słońce” ul.Jazdów 3/9
Utrata Trio - to jednorazowe trzyosobowe wcielenie zespołu Utrata Skład, które powstało specjalnie na ten
wieczór. Trio w składzie: Magda Dubrowska (głos, bas, teksty), Kuba Orłowski (gitara elektryczna) i Tomek
Walewski (instrumenty klawiszowe i inne) wykona hity Utraty, takie jak "Wakacje", "Apokopa" czy "Pies", ale

zagra też coś zupełnie nowego. Utrata Skład debiutowała sześć lat temu na Powiślu w klubokawiarni Solec
44. Zespół nagrał dwie epki, a teraz przygotowuje minialbum. www.facebook.com/utratasklad
Poeci Jezior - gramy muzykę z podgatunku surf-polo. Bartosz Krajewski gra na perkusji i śpiewa, Maciej
Chmielewski gra na gitarze basowej, Maciej Łepkowski gra na gitarze elektrycznej, recytuje i też śpiewa .
Ostatnio gramy piosenki w treści poważnej w formie dość wesołej i odwrotnie. Staramy się być energetyczni
pomimo melancholii, flegmatyczności i lenistwa. Tu można posłuchać naszych
nagrań: https://soundcloud.com/poeci-jezior

==================
PIWNICA NA WÓJTOWSKIEJ - Filia SDK (ul.Zakroczymska 11):
==================
WIECZÓR TEATRALNY
3 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 - Piwnica na Wójtowskiej
"SEX, PROCHY I ROCK&ROLL"
obsada: Hubert Jarczak
oprawa graficzna, scenografia i kostiumy: Marzena Wojtczuk
reżyseria: Hubert Jarczak
przekład: Sławomir Michał Chwastowski; autor: Eric Bogosian
Tekst utrzymany w konwencji monodramu podzielony został na pięć monologów, w których każdy z
bohaterów obrazuje wizję swojego życia. Pośród galerii różnych typów znajdzie się kloszard, mężczyzna
uzależniony od seksu czy młody chłopak z ogromnym kacem po sobotnim wieczorze kawalerskim.
Monologom wszystkich bohaterów towarzyszy seks i prochy, i chociaż wydaje się, że wszyscy dobrze się
bawią w swoich mikro światach, każdy pod maską pewności siebie skrywa wewnętrzną pustkę i
niemożność odnalezienia się we współczesnym świecie.
Eric Bogosian - mistrz transformacji, skandalista i prowokator. W swoich sztukach używa świadomie
wulgaryzmów i języka ulicy. Demaskuje ludzkie zakłamanie i potrzebę udawania kogoś, kim się nie jest.
Bohaterowie jego sztuk traktują siebie jak towar, który należy ładnie zapakować i sprzedać. Niezależnie
gdzie i z kim żyjemy, gramy wciąż w tą samą grę, kto kogo wyprzedzi w wyścigu do... na to pytanie, każdy
sam musi znaleźć odpowiedź, a może telewizja przyjdzie z pomocą, skoro walczy tak brutalnie o dominację
nad ludzkością – prowokuje Bogosian. Bohaterowie Bogosiana szukają własnego miejsca w bezwzględnej
rzeczywistości, którą sami współtworzą. Bogosian laureatem trzech Obie Awards za monodramy: „Pijąc w
Ameryce”, „Seks, prochy & rock’n’roll” i „Czołem wbijając gwoździe w podłogę”. W 1986 roku otrzymał
Drama Desk Award za „Pijąc w Ameryce” a w 1989 - Srebrnego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w
Berlinie za „Talk Radio” w reżyserii Olivera Stone’a.
Spektakl dla widzów dorosłych.
Bilety w cenie 25 zł. dostępne na godzinę przed koncertem w kasie Piwnicy.
Zasady rezerwacji biletów na: www.scenapw.sdk.pl
===============
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Zapraszamy 11 czerwca 2017 r. o godz. 19.00
do Piwnicy na Wójtowskiej na premierę etiudy scenicznej
„WIZYTA”
na motywach dramatu Catherine Hayes pt.: „Utarczki”.
Wystąpią: Kaja Drzewiecka i Greta Burzyńska
Scenariusz i reżyseria: Zuzanna Górniaszek

Propozycja ta rozpoczyna nowy cykl naszej pracy pod nazwą „Dialogi”. Mamy w planach realizację scen,
jednoaktówek i etiud ograniczonych do dwóch aktorów i możliwie oszczędnej inscenizacji, tak aby uwaga
widza była skupiona na rozmowie pomiędzy bohaterami historii. Tym razem proponujemy trudną relację
pomiędzy siostrami, które nie potrafią nawiązać ze sobą kontaktu.
Wstęp wolny.
=================
MONOLOG INTERAKTYWNY
17 czerwca 2017 r. o godz. 19.00 zapraszamy do Piwnicy na Wójtowskiej
na premierę jednoaktówki
„ŚWIECZKA ZGASŁA” Aleksandra Fredry
Przewrotną historię pewnej przymusowej znajomości przedstawią Magdalena Czerwińska i Józef Teofiluk.
Humor sztuki polega na skontrastowaniu dwóch zupełnie odmiennych etapów relacji kobiety i mężczyzny,
którzy przez przypadek muszą spędzić ze sobą nieco czasu w warunkach, które spokojnie możemy określić
jako bardzo trudne. Sztuka wystawiona była po raz pierwszy w dniu 14 lutego 1877 roku, a więc
przypominamy ją po 140 latach od prapremiery, z przekonaniem, że w relacjach damsko-męskich nie
zmieniło się od tego czasu zbyt wiele.
Bilety po 15 zł prosimy rezerwować poprzez e-mail: mkowalik@sdk.pl
-Serdecznie zapraszamy na tradycyjny POKAZ SEMESTRALNY KLUBU MONOLOG INTERAKTYWNY,
który odbędzie się w niedzielę 18 czerwca 2017 r. o godzinie 19.00 w Piwnicy na Wójtowskiej.
Wstęp wolny, jednak prosimy o rezerwację miejsc poprzez e-mail: mkowalik@sdk.pl
==================
TEATR POLONISTYKI UW
Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa zaprasza
do Piwnicy na Wójtowskiej:
- 23 czerwca 2017 r. o godz. 19.30
FUZJA MUZYCZNA
Fuzja to spotkanie na jednej scenie słowa, dźwięku, obrazu i ruchu, wiersza i muzyki, piosenki i prozy - tym
razem z przewagą MUZYKI. W luźnej atmosferze uczestnicy nie tyle popisują się swoim warsztatem, ile
dzielą się tym, co ich porusza, co do nich przemawia, co ich oburza. Przedstawiają nie tylko utwory mało
lub powszechnie znanych autorów, lecz także twórczość własną. Często umyślnie zapominają o „czwartej
ścianie”, załamują konwencje, by pokazać, że to nie scena tworzy życie, ale życie tworzy scenę. Fuzja
artystyczna ma na celu umożliwić artystom przedstawienie utworów, które są dla nich ważne, a które nie są
między sobą dobierane pod względem tematycznym. Fuzja to spotkanie różnych rodzajów sztuk, przez co
często staje się miejscem konfrontacji różnych osobowości i światopoglądów.
Wstęp wolny. Rezerwacja miejsc: teatrpolonistyki.uw@gmail.com
==================
KT „MIKROSCENA”
Klub Twórczy "Mikroscena" zaprasza do Piwnicy na Wójtowskiej:

- 24 czerwca 2017 r. (sobota) o godz. 19.00
na premierę spektaklu "CIERPIENIE DUSZ"
inspirowanego "Cierpieniami młodego Wertera"
Johanna Wolfganga von Goethe.
„Niczym tobie wszelka przestrzeń,
Lecisz - i znów w pętach tylu,
Aż spragniony światła, wreszcie
Tutaj spalasz się, motylu." (J. W. Goethe)
Wstęp wolny.
-- 25 czerwca 2017 r. (niedziela) o godz. 19.00
na premierę spektaklu "KUBUŚ, CZYLI ULEGŁOŚĆ"
wg Eugene'a Ionesco
"...Przychodzę do ciebie po raz ostatni, który na pewno ostatnim nie będzie,
ale cóż robić, tym bardziej im gorzej. Nie rozumiesz, że zostałam do ciebie wysłana
jak list na wariackich papierach, awizowany przez wizje moje niebiańskie, psiakrew!"
(E. Ionesco)
Wstęp wolny.

