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DKF FAKTOR BERLIŃSKI „ARWAND” W REŻ.
POURIA AZERBAIJANI

17.00

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „NIE ŚWIĘCI GARNKI LEPIĄ”

We wrześniu przy współpracy z ambasadą Iranu zapraszamy na spotkanie z kinem
Irańskim. Widzowie będą mieli sposobność by zetknąć się z przebogatą tradycją filmową
tego blisko-wschodniego kraju, której owocami były tak znakomite pozycje jak „Biały
balonik” (1995), „Smak wiśni” (1997) „Dzieci niebios” (1997) czy też „Co wiesz o Elly?” (2009).
Film "Arwand" z 2015 r. Awand to nazwa rzeki granicznej między Iranem a Irakiem,
stanowiła linię demarkacyjną podczas wojny. Jest to opowieść o inwalidzie wojennym z zespołem stresu pourazowego po wojnie iracko-irańskiej. Minęło już 27 lat od wojny, ale
wspomnienia z frontu nadal są żywe, gdy wraz z grupą 185-ciu płetwonurków wpadli w zasadzkę wojska irackiego. Tylko on jeden przeżył. Po projekcji moderowane spotkanie z gośćmi
poprowadzi - Konrad Domaszewski
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Po raz pierwszy o „garnkach mających się rodzić w ziemi" pisał Jan Długosz. Wiele
glinianych naczyń przetrwało w zie-mi tysiące lat. Dla archeologa ceramika jest
nieocenionym źródłem informacji. Na jej podstawie można określić wiek znalezisk,
a także nieco więcej dowiedzieć się o ludziach żyjących w przeszłości. Wypalona
glina często kryje w sobie wiele tajemnic. Przewodnikiem po świecie ceramiki
pochodzącej z badań wykopaliskowych będzie archeolog Joanna Borowska.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

19.00

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG / LOŻA SZYDERCÓW

21

Działający od 1996 roku Leash Eye powrócił w tym roku ze swoim czwartym album
“Blues, Brawls & Beverages” - pierwszym nagranym w nowym składzie, z wokalistą
Łukaszem Podgórskim i perkusistą Marcinem Bidzińskim.
Materiałem tym oddalają się od nowoczesnej metalowej produkcji, stawiając na
brzmienia bardziej surowe i organiczne - ale jednocześnie zachowują wszystko to, co
tworzy unikalny charakter Leash Eye - wpływy southern rocka i rockowej klasyki oraz
odrobinę stonera.
[::] znani także jako 4dots to warszawskie trio grające instrumentalną mieszankę
ciężaru, ambientu, transu i post-postu, zamykające swoje dźwiękowe wypowiedzi w 8-15
minutowych kompozycjach. Na jesieni 2016 r. ukazał się dobrze przyjęty debiut „aux::in”,
a w 2019 r. światło dzienne ujrzy drugi krążek „XIXIX”. Na żywo [::] tworzy potężny
monolit, od pierwszej do ostatniej nuty. Moderator koncertu Adam Dobrzyński.
Bilety 20 zł
Sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21, wejście II

20.00

Janina Batko - flecistka, kameralistka, solistka i pedagog w szkolnictwie muzycznym.
Zajmuje się również malarstwem. Być może forma studiów plastycznych „z wolnej
stopy” spowodowała, że posługuje się instynktem, a Jej obrazy charakteryzują się
wyjątkową autentycznością. Malarstwo to zaspokojenie Jej głębokiej, osobistej
potrzeby przekazania zbieranych inspiracji życiowych, emocji, zatrzymanych chwil.
Jej obrazy to kompozycje, kontynuacja Jej życia muzycznego, przejście z roli
„odtwórcy” do roli „twór-cy”. Prezentując swoją twórczość na wernisażach czuje się
podobnie jak podczas własnych recitali, a jeśli to co robi podoba się odbiorcom, to
daje jej wielką satysfakcję i poczucie spełnienia.
Wystawę można oglądać od 2 do 27 września 2019 r.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
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niedziela

26

czwartek
17.30

PRZESŁUCHANIA DO STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO

Czekamy na wszystkich chętnych, którzy kochają muzykę, śpiew i pragną rozwijać
swój talent pod okiem i (uchem) doświadczonych instruktorów. Należy przygotować
2 utwory
(zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz fragment prozy lub wiersza.
Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych utworów w swojej tonacji lub
podkład. Koszt przesłuchań 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Dodatkowe informacje można uzyskać: iza.puk@oko.com.pl

27

piątek

12.00-21.00

17.00

ULICZNA SZTUKA ULICZNE JEDZENIE 2019

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE „WYPRAWY NA
NAJWYŻSZE SZCZYTY AFRYKI”

W Parku Szczęśliwickim po raz kolejny odbędzie się największy festiwal street food, tańca
i muzyki. Piknik kulinarno-taneczny adresowany jest do rodzin z dziećmi, młodzieży i osób
dorosłych. Podczas pikniku Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami przedstawi propozycje
kulturalne na nowy sezon 2019/2020.
Prócz możliwości wspólnego biwakowania w pięknej scenerii Parku Szczęśliwickiego
uczestnicy otrzymają propozycję udziału w tema-tycznych warsztatach artystycznych
przygotowanych przez instruktorów Ośrodka Kultury Ochoty i filii. Będą świadkami
zmagań kulinarnych w przygotowaniu nietuzinkowych dań oraz prezentacji dobrych
nawyków żywieniowych. Wezmą czynny udział w przygotowaniu potraw z różnych stron
świata pod okiem wykwalifikowanych kucharzy. Niewątpliwą atrakcją imprezy będą:
plenerwoy spektakl dla dzieci, warsztaty bębniarskie, pokazy taneczne a na zakończenie
Performers zespołu S.I.E. z udziałem uczestników i gości Duże Pe, Tik Tak. Imprezie
towarzyszyć będzie happening Daję Głowę czyli zabawa z fryzurą oraz eksplozja kolorów
holi czyli Color Fest Party.
W programie m.in.:
- Pokazy i warsztaty kulinarne
- Parking Food Truck'ów
- Ulica dziecięca, a na niej: gry i zabawy podwórkowe, spektakl plenerowy pt. "Kaczor
Kwak" w wyk. Stowarzyszenia Scena 96,
warsztaty naukowe z Małym Inżynierem, warsztaty plastyczne, ceramiczne,
artystyczne z filiami Ośrodka Kultury Ochoty: Magazynem Sztuk, Pracownią
Ceramiki Angoba, Klubem Osiedlowym SURMA oraz MAL ul. Grójecka 109,
-Warsztaty bębniarskie z zespołem S.I.E. (Studium Instrumentów Etnicznych)
- Warsztaty graffiti
- Happening Daję Głowę - fundacja.dajegłowe.pl
- Color Fest Party - Eksplozja Kolorów Holi
Wstęp wolny! Zapraszamy!
Park Szczęśliwicki
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19.00

PREMIERA W OKO - LEASH EYE I 4DOTS - KONCERT

Zespół Niespokojnych Nóg.
Zespół istnieje od roku 2015. Gra covery utworów rockowych i bluesowych, we własnych,
autorskich aranżacjach. W repertuarze znajdują się różnorodne standardy - od rockowych
ballad, przez blues, soul, do mocnych rockowych klimatów.
Loża Szyderców
Dużo dobrej, energetycznej zabawy wpisanej w nietuzinkowe wykonania przebojów światowego
rocka i bluesa.
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

„JANINIZM - MAGICZNY ŚWIAT” WERNISAŻ
WYSTAWY MALARSTWA JANINY BATKO

sobota

Robert Gondek najchętniej podróżuje po Afryce. Realizując od 2008 roku projekt "W drodze na
najwyższe szczyty Afryki ma na celu zdobycie najwyższych szczytów w każdym afrykańskim
kraju. Wśród pięćdziesięciu sześciu gór do zdobycia było siedem szczytów o wysokości przekraczającej
4000 m n.p.m. To najwyższe szczyty Tanzanii (Kilimandżaro – 5895 m n.p.m.), Kenii (Mount Kenya –
5199 m n.p.m.), Ugandy/Demokratycznej Republiki Konga (Rwenzori – 5109 m n.p.m), Rwandy
(Karisimbi – 4507 m n.p.m.), Etiopii (Ras Dashen – 4543 m n.p.m.), Maroka (Jebel Toubkal – 4167 m
n.p.m.) i Kamerunu (Mount Cameroon – 4040 m n.p.m.). Robert opowie o wyprawach na najwyższe
góry w Afryce. Zobaczymy pokryte lodowcami Kilimandżaro i Mount Kenya. Na Mount Meru
poczekamy na wschód słońca z widokiem na najwyższy szczyt Afryki. Będziemy spacerować po
kolorowych Górach Księżycowych w Ugandzie. W towarzystwie uzbrojonych żołnierzy wejdziemy na
najwyższy szczyt Rwandy. Wybierzemy się na wielodniowy trekking w pięknych etiopskich górach
Semien. Nocą wejdziemy na najwyższą górę Maroka, a w gęstej mgle zdobędziemy Mount Cameroon
- najwyższy szczyt Kamerunu. Zobaczymy jak różne są góry w Afryce. Oprócz tego w Rwandzie
odwiedzimy goryle górskie, w Gabonie zobaczymy mandryle i goryle nizinne, w Ugandzie będziemy
obserwować szympansy, a w Etiopii dżelady. Robert pokaże zdjęcia przepięknej afrykańskiej
przyrody.Ptaki, słonie, hipopotamy, antylopy, mandryle, goryle i wiele wiele innych.To będzie uczta dla
wszystkich kochających góry, przyrodę i egzotykę.
Po spotkaniu zapraszamy również na stoisko, na którym będzie można nabyć książkę/album
fotograficzny poświęcony Afryce autorstwa Roberta Gondka, prace fotograficzne, oryginalne koszulki
oraz widokówki ze zdjęciami autora pokazu.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

piątek
17.00

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „SZLAKIEM NAPOLEONA ORDY”

Malarz i rysownik Napoleon Orda urodził się w Worocewiczach na Polesiu niedaleko
Pińska. Zawdzięczamy mu teki pełne widoków zamków, dworów i pałaców. W latach 1872─1880 przewędrował ziemie kresowe, wykonując dziesiątki rysunków, na
których uwieczniał zabytki kultury.
Wiele z nich nie przetrwało do naszych czasów, jednak dzięki Ordzie wiemy,
przynajmniej w przybliżeniu, jak wyglądały, znamy ich otoczenie.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

www.oko.com.pl

