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wrzesień
9
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18.00
„POD ŚWIATŁO” - WERNISAŻ WYSTAWY IZABELI
ZALEWSKIEJ-KANTEK
Izabela Zalewska-Kantek
- architekt krajobrazu, malarka, działaczka społeczna. Swoje obserwacje
natury i przemyślenia wyraża za pomocą batiku
i malarstwa na jedwabiu. Obie te wspaniałe techniki nie przyjmują
poprawek. Stosując je, trzeba brać pełną odpowiedzialność za każdy gest,
a ewentualne błędy traktować jako etapy rozwoju.
Obrazy oglądane pod światło nabierają innego znaczenia. Te batikowe, na
podobieństwo witraży, rozbłyskują feerią barw, zaś te jedwabne stają się
nierzeczywiste, jak senne zwidy. Tytuł wystawy podkreśla tę niezwykłą
właściwość stosowanych przez artystkę technik. Najczęstszą jej inspiracją
prac jest świat roślin, z którymi obcuje na co dzień projektując ogrody
i organizując warsztaty horti-terapeutyczne.

OŚRODEK
KULTURY
OCHOTY

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

17 sobota

19.00
PREMIERA W OKO - KONCERT „THE POLISH”
Otwierając sezon kulturalny 2016/2017 Ośrodek Kultury Ochoty proponuje
nowy cykl muzyczny pt. PREMIERA W OKO czyli spotkania pełne
interesujących premier płytowych i muzycznych niespodzianek.
Prowadzenie koncertów i rozmowy z wykonawcami - dziennikarz
muzyczny Adam Dobrzyński. Na dobry początek wystąpi zespół The Polish
promujący album pt. "99 lat”. The Polish to pochodzący z Bielska-Białej
nowy zespół rockowy, którego założycielem jest Wojciech Yellow Żółty,
znany szerokiej publiczności z zespołu Akurat. W The Polish muzycznie
współpracują: Ziemowit Ziemo Rybarkiewicz - potrafiący dać niemiłosierny „wycisk” perkusji, na gitarze basowej melodyjne partie w niskich
częstotliwościach biegle przeprowadza Robert Okręglicki, gitarowe
harmonie należą do Sebastiana Kreta. Wokal i gitarę rytmiczną napędza
Wojtek Yellow Żółty www.facebook.com/thepolishband

09
Pawilon Pod Okiem, ul. Grójecka 79
Wstęp wolny

11

niedziela

19.00
OVERSOUL - KONCERT

OVERSOUL to zespół poruszający się w muzycznym świecie soulu, popu
i funky z domieszką elektronicznego brzmienia. Połączenie to w efekcie
dające nietuzinkowe podejście do prostej formy piosenek popowych z elektryzującym soundem, porywającym groovem i gitarowym pazurem.
W skład zespołu wchodzą: Kuba Szturm (gitara), Tomek Drachus (instr.
klawiszowe), Łukasz Gorczyca (bas) i Artur Bradliński (wokal).
Za oficjalne początki wspólnego tworzenia można uznać pierwsze miesiące
2012 roku, choć zamiar zrobienia czegoś wspólnie „wisiał w powietrzu” od
kilku lat. Swobodnie powstawały kolejne kompozycje, okraszone
wyobraźnią i przysłowiowymi „trzema groszami” każdego z nas.
W utworach każdy ma coś do powiedzenia, każdy ma do przekazania
nastrój i emocje dzieląc się z publicznością CAŁYM SOBĄ. Poruszając się
w szeroko rozumianej muzyce popularnej dostrzegliśmy ogromną
potrzebę pokazania światu własnej twórczości. OVERSOUL to muzyczna
przestrzeń odrobinę oldschoolowa, bez przerostu formy nad treścią,
opierająca się w dużej mierze na brzmieniach gitarowych z solidną
podstawą syntezatorów, basowego moog-a oraz feelingującej perkusji
doprawionej barwą męskiego głosu. To muzyczna rozmowa pięciu
świetnych kumpli, opowiadająca w prosty sposób o rzeczach niekiedy
trudnych, ale także o codzienności i szczęśliwych chwilach. Zespół
promować będzie swój najnowszy album "Oversoul 2"
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 25,- zł / w dniu koncertu 30,- zł

11.00-22.00
DŹWIĘK ZŁAM X COOKING CLASH 2

Wydarzenie Uliczna sztuka - Uliczne jedzenie 2 to kontynuacja
zeszłorocznego pikniku kulinarnego połączonego z atrakcjami jakie niesie
kultura Hip-Hop w tym roku wzbogacona o kolejne działania - animacje
teatralne. Zaserwujemy strawę dla ciała i ducha.
W programie m.in.:
- Cooking Clash, czyli zawody w gotowaniu swobodnym - jedyna w swoim
rodzaju impreza, w której w kulinarne szranki stają drużyny kucharzy –
amatorów, gotując na zadany temat. Zgromadzona publiczność patrzy,
podgląda, pyta, podpowiada, kibicuje, smakuje, wreszcie decyduje
o zwycięstwie.
- Pokazy i warsztaty kulinarne
- Parking Food Truck'ów
- Ulica dziecięca, a na niej: kuchnia malucha - warsztaty kulinarne, gry i zabawy podwórkowe z Fundacją Rodzinna, zabawy muzyczne z instruktorami OKO, warsztaty naukowe z Funiversity z OKO, warsztaty
plastyczne, ceramiczne z filiami Ośrodka Kultury Ochoty - Magazynem
Sztuk i Pracownią Ceramiki AngobA), warsztaty breakdance i graﬃti
- Ulica targowa czyli Targ spożywczy: producenci regionalni, produkty eco,
sklepy specjalistyczne
- spektakl i warsztaty dla dzieci w wykonaniu Fundacji "Szafa Kultury"
- pojedynek najlepszych solowych tancerzy breakdance w Polsce w formie
show
- Oratorium "Quo Vadis
Park Szczęśliwicki
Wstęp wolny

www.oko.com.pl

sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety 15 zł do nabycia w przedsprzedaży w kasie OKO, ul. Grójecka 75
lub w dniu koncertu w sali widowiskowej OKO, ul. Radomska 13/21

24 sobota

15.00-20.00
DZIEŃ BAJKI - „BAJKOWY ZAKĄTEK”

Projekt „Dzień Bajki” to wydarzenie artystyczne, które łączy w sobie
działania z różnych dziedzin twórczości. Jego celem jest popularyzacja bajki
jako formy literackiej, pobudzenie uczestników do twórczych działań,
tworzenie pozytywnych relacji między dziećmi i dorosłymi przez wspólną
zabawę oraz promocja ulicy Baśniowej jako przestrzeni do działań
kulturalnych.
W 2016 roku chcemy przypomnieć klasyczne i wszystkim dobrze znane
bajki dla dzieci i dorosłych.
W programie między innymi:
„Eunika w krainie cyrku” – widowisko teatralne oparte na motywach
powieści Lewisa Carrolla „Alicja w krainie czarów” – Teatr „Scena
Kalejdoskop z Krakowa, „Bajkowe tańce połamańce” – program artystyczny
w wykonaniu Uli Pakuły, ”Bajkowy świat instrumentów” – program
muzyczny – Bogdan Kulisiewicz, Mariusz Puchłowski oraz artystyczne
warsztaty twórcze. Imprezę poprowadzi Urszula Pakuła.
Skwer przy ul. Baśniowej
Wstęp wolny

25 niedziela

18.00
WIECZORY BARDÓW
RECITAL „PIOSENKI O MIŁOŚCI I WĘDROWANIU”

W programie utwory: Cohena, Stachury, K.K. Baczyńskiego, Wysockiego,
Simona & Garfunkela oraz piosenki autorskie Sławomira Zygmunta
Wystąpią:
Sławomir Zygmunt – śpiew, gitara, harmonijka ustna
Krzysztof Domański - gitara
SŁAWOMIR ZYGMUNT - muzyk, autor i kompozytor z kręgu piosenki
literackiej, folkowej i poetyckiej, a także dziennikarz (absolwent Wydziału
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego), producent. Warszawiak,
wychował się na Czerniakowie, jego dziadkowie mieszkali w tej samej
kamienicy (róg Podchorążych i Hołówki) co Krzysztof Kamil Baczyński ze
swoją żoną Barbarą. W latach 80. związany ze słynnym warszawskim
klubem Hybrydy. Poza koncertami indywidualnymi występował w
kabaretach „Nowy Świat”, „Szerszeń” i „Warsztat”. Autor sześciu płyt CD,
dwóch kaset magnetofonowych MC. Jako dziennikarz opublikował ponad
1,5 tys. artykułów (wywiady, recenzje, reportaże), a u t o r dwóch książek,
z których "Bruce Lee i inni. Leksykon filmów wschodnich sztuk walki"
zdobył miano bestsellera i miał już trzy wydania. Sławomir Zygmunt jest
także autorem muzyki do 4 filmów dokumentalnych.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 20,- zł / w dniu koncertu 25,- zł

30 piątek

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „ZAMEK VOGELOD”

W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Faktor Berliński" zapraszamy
na jeden z pierwszych filmów mistrza kina Fredricha Wilhelma Murnaua –
Zamek Vogelod (1921). Murnau był jednym z czołowych reprezentantów
(obok między innymi Fritza Langa oraz Ernsta Lubitscha) niemieckiego
ekspresjonizmu filmowego.
Akcja filmu rozgrywa się w tytułowym zamku Vogelod. Jego właściciel Lord
von Vogeshley zaprasza swoich przyjaciół na polowanie, które jednakże nie
dochodzi do skutku z powodu złej pogody. Niespodziewanie na zamku
pojawia się niezapowiedziany i ze wszech miar niepożądany gość, którego
obecność zmieni panującą na dworze sielankę w pełną wzajemnych
podejrzeń i strachu atmosferę grozy…
Do filmu zagra berlińska artystka Vero Mota
Serdecznie zapraszamy na film!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

