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1.06- 5.09
IGOR YELPATOV „PEJZAŻ, PLENER, PANORAMA” WYSTAWA MALARSTWA
Na wystawie prezentowane są pejzaże powstałe na licznych plenerach malarskich
oraz w pracowni. Obraz plenerowy ma specyficzny wymiar. Na plenerach artysta
odrywa się od codziennego zmagania się z bytem, tłem politycznym, presją
codzienności. Pozostaje sam na sam ze swoją namiętnością tworzenia obrazów
oraz pięknem natury - ziemią, lasem, niebem. Wchodzi w przestrzeń pejzażu,
zachwyca się tym wyciszeniem i możliwością chłonięcia głębi powietrza i światła.
Czasem podejmuje próby malowania obrazów panoramicznych by wprowadzić
widza w ten otaczający go wielowymiar.
Magazyn Sztuk pracownia Ośrodka Kultury Ochoty stale pomaga swoim
kursantom w realizacji obrazów związanych z pejzażem. Większość uczestniczy w plenerach malarskich i często pokazuje swoje dzieła na wystawach. Tym razem swoje
plenerowe pejzaże pokazuje instruktor Magazynu Sztuk Igor Yelpatov.
Wstęp wolny! Zwiedzanie wystawy w piątki w godz. 12:00 - 16:00 lub po
wcześniejszym uzgodnieniu 822 48 70
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
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W programie:
* baśniowa podróż po znanych z dzieciństwa wieczorynkach, spotkania z ich
bohaterami i recital piosenek. W podróż tę zabierze nas i Was Lucky Luke, który
wraz ze swoją prywatną Konicą muzycznie otworzy drzwi do pokoju
wypełnionego zabawkami. Mówi się, że zabawki nie mają duszy, czy aby na
pewno? Mówi się też, że bajki są tylko dla dzieci, czy rzeczywiście tak jest?
Przekonajcie się sami!
* zabawy, tańce i kapelusze kowbojskie czyli muzyka country
* warsztaty plastyczne
*warsztaty aktorskie
wydarzenie bezpłatnie transmitowane na FB OKO.

PERKUSJA W OKO, ODC. 2

Gra na perkusji to ćwiczenie rozwijające także mózg, i to w sposób wyjątkowy, jakiego
nie gwarantują inne aktywności. Stąd pomysł rozpoczęcia nowego cyklu „Perkusja w OKO”,
w którym Łukasz Stachowiak przybliży widzom charakterystykę gry na wybranych
instrumentach perkusyjnych, a także nauczy podstawowych technik wykonawczych.
bezpłatny program na Facebooku OKO
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Wokal: Izabela Ziółek
Fortepian: Wojciech Madajski
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi Adam Dobrzyński - dziennikarz
muzyczny Polskiego Radia
bezpłatna transmisja online na Facebooku OKO.
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DKF FAKTOR BERLIŃSKI pokaz filmu „NIEDOSYT”
w reż. CARLO MIRABELL-DAVIS
Film zdobył rozliczne nagrody, nominacje i wyróżnienia, które potwierdzają jego
wyjątkowość i nowe kreatywne spojrzenie na materię symboliczno-filmową. Sam
reżyser i zarazem twórca scenariusza zastosował bardzo ciekawy zabieg,
wykorzystując elementy gatunkowe (w tym przypadku kina grozy) by uwypuklić i zastanowić się nad relacjami panującymi w portretowanej rodzinie.
Główna bohaterka Hunter Conrad (w tej roli Haley Benett) żyje w wydawałoby się
idyllicznym świecie, w którym wszystko się zgadza: przystojny mąż, dom, zamożni
teściowie, jej ciąża... Znając jednak przewrotność scenarzysty Carlo Mirabell-Davis,
można się było domyśleć, że nie będzie to kolejna przyjemna family story, widz ma
bowiem okazję zajrzeć pod powierzchnię iluzji i zobaczyć nieco inny obraz niż ten
prezentowany na zewnątrz.
Po filmie na moderowaną dyskusję zaprasza Konrad Domaszewski
Wstęp wolny!
Uwaga! Ze względu na przepisy sanitarne ilość miejsc ograniczona!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

19.00

PREMIERA W OKO - MR. POLLACK

wtorek

SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH ODC. 5

Znakomita wokalistka Ania Szarmach zaprasza na czwarte spotkanie, podczas
którego zaprezentuje metody pracy nad głosem na przykładzie lekcji z uczniami.
bezpłatny program na Facebooku OKO

www.oko.com.pl

piątek
19.00

Zapraszamy na program Pawła Kędzierskiego, który podczas minilekcji online
zdradza triki i sposoby, ułatwiające grę na ukulele.
bezpłatny program na Facebooku OKO

16.00

16.00

W kolejnym odcinku programu Iwony Prugar-Fiedorowicz poznamy zabawy, które
nie tylko pomagają miło spędzić czas, ale jednocześnie uczą.
bezpłatny program na Facebooku OKO

WYŻSZY LEVEL UKULELE ODC. 5
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PACYNKOWO, ODC. 5

czwartek

Mr. Pollack - zespół utworzony przez braci: Jacka i Grzegorza Polaków. Bracia Polak
karierę muzyczną rozpoczynali u ojca Justyny Steczkowskiej, ucząc się śpiewu w prowadzonym przez niego chórze. Uznani za najlepszych instrumentalistów
w swoich kategoriach koncertowali z powodzeniem na całym świecie m.in.:
w Chinach, USA, Niemczech, Belgii i Kanadzie. Polakowie na krajowej scenie
współpracowali z wieloma znanymi muzykami, m. in. z zespołem Chłopcy z Placu
Broni, Renatą Przemyk, Jackiem Królikiem, Grzegorzem Skawińskim (Kombi, ONA). W
ro-ku 2013 ukazała się płyta zespołu, „Black Hawk", bardzo dobrze przyjęta tak
w Polsce, jak i za granicą (duże powodzenie zyskała w USA).
Najnowsza płyta „Siedem Źródeł" to pożegnalna płyta legendarnego twórcy,
kompozytora i gitarzysty - Jacka Polaka. To swoisty wyraz pamięci i hołdu dla Jacka
Polaka, który zmarł 09.11.2020 roku z powodu zakażenia koronawirusem. „Siedem
Źródeł" to wydawnictwo z pogranicza rocka progresywnego z domieszkami bluesa,
poparte niepowtarzalnym brzemieniem. Wyjątkowej muzyce towarzyszy warstwa
tekstowa będąca dosłownym i ewangelicznym niemalże przesłaniem ich autora Jacka Polaka.
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi Adam Dobrzyński - dziennikarz
muzyczny Polskiego Radia
bezpłatna transmisja online na Facebooku OKO.

sobota

19.00

„MORE THAN A WOMAN” - RECITAL EVERGREENÓW
ŚWIATOWYCH W ARANŻACJACH SMOOTH JAZZ NA
FORTEPIAN I WOKAL

16:00

12

piątek

16:00
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KOŃ NA BIEGUNACH - DZIEŃ DZIECKA ON-LINE
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ORIGAMI KROK PO KROKU

Zapraszamy na kolejne warsztaty origami – tym razem zrobimy uroczą myszkę z kawałkiem sera!
bezpłatny program na Facebooku OKO

