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7.05 | 19:00 sala widowiskowa OKO, ul.Radomska 13/21
Blaski i cienie – koncert charytatywny dla Ukrainy

14.05 | 17:00-23:00, wernisaż 18.00 Magazyn Sztuk, ul. Radomska 13/21
Noc Muzeów w Magazynie Sztuk. Twarze portretu.

Wszyscy miłośnicy dawnego kabaretu literackiego, w którym teksty opowiadały o tym,
co ważne, a muzyka wzruszała – przybywajcie na występ wokalno-aktorskiej
grupy artystycznej Manufaktura Nastroju! „Blaski i cienie” to godzina emocji,
refleksji i uśmiechu, choć czasem melancholijnego. Dochód z koncertu
przeznaczono na pomoc Ukrainie.
wstęp wolny - wejściówki do odbioru w kasie OKO - podczas wydarzenia prosimy
wesprzeć zbiórkę „Ochota solidarna z Ukrainą”.

„Twarze portretu” to wystawa zbiorowa artystów plastyków związanych na co dzień
z Magazynem Sztuk, pracownią plastyczną Ośrodka Kultury Ochoty. Na wystawie
będzie można zobaczyć prace plastyczne stworzone w różnych technikach
rysunkowych i malarskich. Artyści biorący udział w wystawie to: Joanna SułekMalinowska, Igor Yelpatov, Olga Prokop-Miśniakiewicz, Rajmund Gałecki, Izabela
Kantek-Zalewska, Bartosz Milewski, Ewa Kamieniecka i Marek EjsmondŚlusarczyk
kurator: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
wstęp wolny

07.05 i 08.05 | 11:00-13:00 Galeria pod Okiem, ul.Grójecka 79
Bezpłatne warsztaty wokalne dla młodzieży
Ania Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki, założyciele i liderzy najpopularniejszego polskiego chóru Sound’n’Grace, mają ponad piętnastoletnie
doświadczenie sceniczne, a od ponad dekady prowadzą chóry SouLadies i All
That Sound w Ośrodku Kultury Ochoty.
W tym roku postanowili utworzyć nową sekcję wokalną dla młodzieży w wieku 10-15 lat.
Znajomość nut ani przygotowanie muzyczne nie są potrzebne!
Liczba miejsc ograniczona!
zapisy: do 6 maja do godziny 12:00 w recepcji OKO lub przez Strefę Zajęć

8.05 | 18:00 sala widowiskowa OKO, ul.Radomska 13/21
Wielogłosy: koncert duetu Raphael Rogiński i Genowefa Lenarcik
Żywizna (po kurpiowsku „natura”) to duet gitarzysty Raphaela Rogińskiego i Genowefy Lenarcik, śpiewaczki oraz córki wielkiego przedstawiciela folkloru Kurpiów,
Stanisława Brzozowego. Twórcy Żywizny korzystają z tradycji śpiewów leśnych,
przywołując we wspólnych utworach dzikość i tajemnicę Puszczy Zielonej.
Charakter utworów tworzy wyjątkowa liryka tradycyjnych tekstów kurpiowskich
oraz czerpiąca z wielu kultur, współczesna gitara Raphaela Rogińskiego.
kuratorka cyklu: Maniucha Bikont
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu.

11.05 | 18:00 sala koncertowa OKO, ul.Grójecka 75
Cudzoziemcy na Ochocie
Między Filtrami, stworzonymi przez Anglików na zamówienie Rosjanina, tureckim
wieżowcem, arabskim meczetem, chińskim osiedlem, wietnamskimi straganami
i radzieckim cmentarzem znajduje się... Ochota. Chociaż jest trzecią z najmniejszych dzielnic Warszawy, mieści się tu cały świat! O tych i innych
międzynarodowych akcentach Ochoty opowie Mateusz Korol, historyk sztuki,
pracownik Muzeum Warszawy.
TRANSMISJA
kuratorka: Hanka Dzielińska
ON-LINE
wstęp wolny - transmisja on-line

13.05 | 19:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Endless Love – koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego.
Legendarna amerykańska wytwórnia Motown rozsławiła Steviego Wondera,
Dianę Ross, The Jackson 5 i wielu innych wybitnych wokalistów. Koncert „Endless
Love” to prezentacja ich utworów w wykonaniu młodych słuchaczy Studia
Wokalnego im. J. Wasowskiego, którym akompaniować będzie zespół pod
kierownictwem Stefana Stefaniaka.
bilety: 10 zł

13.05 | 17:00 Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Porwania, listy, tajemne śluby – jak kochano na Kresach.
Prelekcja Katarzyny Węglickiej w ramach cyklu „Kresy – moja miłość”
Kim były kresowe ukochane naszych wieszczów? Jaka miłosna przygoda
przydarzyła się na dalekim Podolu? Kogo porywano i czy na pewno z miłości? Jak
radzono sobie z głębokimi uczuciami w wojennych czasach? Kim była sławna
cudzoziemka, pisząca listy do gazet? Rodowe vendetty, zemsty i wielka miłość…
Zapraszamy na kolejną opowieść o dawnych Kresach Rzeczpospolitej.
kuratorka: Katarzyna Węglicka
wstęp wolny

14.05 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Teatr Kamishibai Bajka „Lew w Paryżu" Beatrice Alemagna
Tym razem wraz z pewnym afrykańskim lwem zabierzemy Was w niezwykłą podróż do Francji, a konkretnie do Paryża. Nasz lew postanowił opuścić sawannę i poszukać „pracy, miłości i przyszłości". Czy udało mu się znaleźć swoje miejsce? I czy
łatwo jest odnaleźć się w nowym miejscu, kiedy opuszcza się to, co znane i kochane?
Po bajce odbędą się warsztaty plastyczne origami.
bilety: 15 zł

14.05 | 19:00 Aula w Technikum nr 7 d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56
8 kobiet: koncert Ewy Bem z zespołem Andrzeja Jagodzińskiego.
Pierwsza dama polskiego jazzu w OKO! Niepowtarzalny, ciepły głos, sceniczna
charyzma i autentyczność, wyjątkowy kunszt muzyczny – czyli Ewa Bem!
Z wyjątkową radością zapowiadamy występ tej wspaniałej wokalistki, która w tym
roku obchodzi pięćdziesięciolecie pracy artystycznej. Nagrała piętnaście albumów,
zaśpiewała setki koncertów na scenach całego świata, współpracowała z największymi nazwiskami polskiej sceny jazzowej. Od 1987 r. z krótkimi przerwami
współpracuje z Andrzejem Jagodzińskim, pianistą, aranżerem, kompozytorem,
kolejną wielką postacią polskiej sceny muzycznej.
bilety: 50 zł / 60 zł / 70 zł - pule zależne od dostępności i terminu

14.05 | 20:00 Galeria „Pod Okiem” ul.Grójecka 79
Noc Muzeów - wernisaż wystawy „Justyna Grodecka: Chronic
Rage Disorder"
Justyna Grodecka w twórczości nawiązuje do wątków autobiograficznych i społecznych oraz odnosi się do „prawdziwego trójpodziału władzy, jakimi są resentyment, patriarchat i zabobonność”. Projekt współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wystawę wspierają: Contemporary
Lynx Magazine, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Pracownia
Multimedialnej Kreacji Artystycznej.
wystawa czynna: 14.05-27.05.2022 r.
kurator: Igor Yelpatov
wstęp wolny

15.05 | 12:00 sala koncertowa OKO ul.Grójecka 75
JAZZ DLA DZIECI – #1 Jazzowy Dzień Mamy
Cykl muzycznych spotkań ma na celu oswojenie jazzu poprzez zabawę. Pokaże
także najmłodszym i ich rodzicom, jak rozumieć muzykę jazzową i czerpać
przyjemność z jej słuchania.
Dzień Matki to święto bliskie każdemu z nas! Z tej okazji w ramach zajęć dzieci
nauczą się piosenek dla swoich mam. Będą też mogły poznać flet – jeden z pierwszych instrumentów w historii ludzkości, spotykany także w muzyce jazzowej.
Magdalena Gołębiowska - prowadzenie spotkania, fortepian, śpiew
Anna Jasińska – flety, okaryna
Projekt realizowany przez Fundację EuroJAZZ, dofinansowany przez MKiDN
wstęp wolny

17.05 | 18:00 sala koncertowa OKO ul. Grójecka 75
Spotkanie autorskie Grzegorzem Piątkiem
Gościem majowej edycji spotkań autorskich z pisarzami związanymi z naszym
miastem, a zwłaszcza z Ochotą, będzie Grzegorz Piątek, architekt, historyk
architektury i autor znakomitych książek o Warszawie. Opowie o prezydencie
Stefanie Starzyńskim, Biurze Odbudowy Stolicy, Gdyni i wielu innych
fascynujących tajnikach architektury i nie tylko. Spotkanie poprowadzi Arek
Gruszczyński
kurator: Arkadiusz Gruszczyński
wstęp wolny

20.05 | 19:00 sala koncertowa OKO ul. Grójecka 75
koncert: bogdan sėkalski // hage-o | Polska z OFFu
W majowej edycji w OKO spotkacie się z nieznanym i niespodziewanym! Zagrają
dla Was: bogdan sėkalski - jego muzyka to jest sam kosmos, a jego kasety
magnetofonowe są jak list w butelce, który szczęśliwym trafem trafia zawsze do
tego, do kogo powinien. hage-o - hage-o też nie używają wielkich liter w swojej
nazwie, ale wszystkie litery, jakie wyśpiewują w swoich piosenkach, są wielkie –
jak świat i jak mrówka.. Trio prezentuje piosenki dość głośne, żeby każdy mógł
wykrzyczeć kim jest, oraz dość ciche, żeby każdy mógł usłyszeć kim jest…
kurator: Adam Karol Drozdowski
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu

20.05 | 17:00-22:00 Galeria „Pod Okiem” ul. Grójecka 79
21.05 | 9:00-23:00 sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21
22.05 | 9:00-16:00 sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21
Warszawski Uniwersalny Przegląd Awangardy Strategicznej WW 1 i 1/2
Gry planszowe kształtują umiejętność analitycznego i abstrakcyjnego myślenia, a pośrednio wpływają na budowanie relacji społecznych między uczestnikami, nie
wspominając już o dostarczaniu konkretnej dawki emocji. Dołącz do wyjątkowej
imprezy miłośników gier!
dodatkowe informacje: warszawski.wargameron@gmail.com
kuratorzy: Krzysztof Dytczak i Piotr Bambot
wstęp wolny

25.05 | 18:00 sala koncertowa OKO ul.Grójecka 75
Pianiści i szachiści – słynni mieszkańcy Ochoty
Przedmiotem wykładu o mieszkańcach i mieszkankach Ochoty będą: rodzina
muzyków, w której każdy, jeszcze zanim się urodził, miał przypisany konkretny
instrument, architekt, dla którego głównym celem było stworzenie idealnej formy
do mieszkania, matematyk, który w czasie wojny zajmował się tworzeniem gier
planszowych, oraz inny matematyk, który jednak wybrał muzykę i mieszkał przez
pewien czas wraz ze swoim znanym szwagrem.
Wykład poprowadzi Kamila Zarębska, przewodnik po Warszawie.
kuratorka: Hanka Dzielińska
TRANSMISJA
wstęp wolny - transmisja on-line
ON-LINE

Patron medialny koncertu „Blaski i cienie”
Patroni medialni koncertu Ewy Bem
Pokazy filmowe w ramach DKF Faktor Berliński współfinansowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Patron medialny cyklu „8 Kobiet”

Projekt „Jazz dla dzieci” realizowany
przez Fundację EuroJAZZ,
dofinansowano ze środków MKiDN

27.05 | 16:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
,,Perkusja niejedno ma imię” – koncert uczestników zajęć gry
na perkusji Łukasza Stachowiaka
Czegoś takiego jeszcze w Ośrodku Kultury Ochoty nie było! Zapraszamy na pierwszy
koncert uczniów klasy perkusji Łukasza Stachowiaka. Usłyszymy oryginalne
wersje hitów oraz interpretacje znanych klasycznych utworów sceny polskiej
i światowej. Czy jesteś fanem hip hopu, czy mocnego rocka – przybywaj, na pewno się nie zawiedziesz!
wstęp wolny - obowiązują zaproszenia

27.05 | 17:00 Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Dekady PRL – życie codzienne i moda
W jakich wnętrzach mieszkali Polacy? Jakie były meble, na czym odtwarzano
muzykę, jak wyglądała prasa? Jak się ubierali, czy byli modni? Jaką modę
propagował system socjalistyczny, jaką rolę odgrywała propaganda? Dlaczego
Polki nie oglądały się na promowaną Moskwę? Z czego szyto ubrania, gdy w
sklepach nic nie było? Wybierz się z nami w sentymentalną podróż od lat 40.
do 80. XX wieku.
kuratorka: Agnieszka Jelonkiewicz
wstęp wolny

27.05 | 18:00 sala koncertowa OKO, ul.Grójecka 75
DKF Faktor Berliński – film „Świnia” w reżyserii Michaela
Sarnoskiego
Film został pozytywnie przyjęty przez międzynarodową krytykę i zdobył
m.in. nagrodę za najlepszy scenariusz na festiwalu Independent Spirit
Awards.
Projekcja będzie pretekstem, by spojrzeć nieco dokładniej na fenomen
aktora, który miał okazję wystąpić we wspomnianej produkcji – mowa tu
o Nicolasie Cage'u. Gościem spotkania będzie Kaja Kilmek – edukatorka,
tłumaczka i krytyczka filmowa i popkulturowa.
kurator cyklu: Konrad Domaszewski
wstęp wolny

28.05 | 10:00-14:00 parking przy OKO, ul.Grójecka 75
Wyprzedaż garażowa
Daj drugie życie przedmiotom, których już nie potrzebujesz! Przejrzyj
szafy, zakamarki i pawlacze. Sprzedaj, kup, wymień – nie wyrzucaj!
Ponieważ dysponujemy ograniczoną przestrzenią, do stworzenia stoisk
sprzedażowych zostaną dopuszczone wyłącznie te osoby, które dostaną
potwierdzenie po zgłoszeniu się na adres mailowy: ewa.martynek@gmail.com
Regulamin wyprzedaży garażowej dostępnym na stronie wydarzenia na FB OKO
wstęp wolny - obowiązuje rejestracja

28.05 | 19:00 sala widowiskowa OKO, ul.Radomska 13/21
Głos z OFFu – spektakl „Comfort zone” Zespołu Art.51
Jakub Kasprzak napisał kiedyś dla „nietakt!tu”, że nigdy nie ma pewności, „czy w jakiejś zapomnianej przez Boga i ludzi miejscowości, na jakimś
strychu albo w jakiejś piwnicy ktoś nie urządza właśnie sceny, na której
odbywają się cuda. Nigdy nie będziemy mieć pewności. To stanowi
zresztą o uroku offu”.
Spektaklem „Comfort zone” Zespołu Art.51 ze Zgierza zapraszamy na wizytę
na jednym z takich teatralnych strychów. „Comfort zone” to wyczucie
tempa, czysta forma i bezpretensjonalność, która od lat stanowi markę
tego teatru.
kuratorka cyklu: Iwona Konecka
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu spektaklu.

29.05 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul.Grójecka 75
JAZZ DLA DZIECI – #2 Grunt to podstawa: kontrabas
Cykl muzycznych spotkań ma na celu oswojenie jazzu poprzez zabawę.
Pokaże także najmłodszym (i ich rodzicom!), jak rozumieć muzykę
jazzową i czerpać przyjemność z jej słuchania.
Kontrabas pełni w jazzie niesłychanie ważną rolę - daje podstawę, łącząc
rytm z harmonią. Goszczący na warsztatach basista Wojciech Pulcyn,
współpracujący m. in z Ewą Bem i Michałem Urbaniakiem, opowie o jazzowym feelingu, pulsie w muzyce i o tym, że to właśnie w kontrabasie kryje
się „taneczność" muzyki. Zaprezentuje także dzieciom brzmienie
kontrabasu, na którym zagra smyczkiem (arco) i palcami (pizzicato), oraz
zaprezentuje, co to są flażolety.
Magdalena Gołębiowska – prowadzenie spotkania, fortepian, śpiew
Wojciech Pulcyn – kontrabas
Projekt realizowany przez Fundację EuroJAZZ, dofinansowany przez MKiDN
wstęp wolny

29.05 | 14:00-17:40 sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21
Beat the workshop vol.5 warsztaty breaking „LET YOUR
STYLE BE FREE"
Tym razem warsztaty odbędą się z jednym b-boyem – Tomaszem „Kleju"
Kulisiem.
B-boy Kleju, reprezentant ekip „Polskee Flavour” oraz „Funky Masons",
tańczy breaking już od dwudziestu lat. Aktualnie jest jednym z najlepiej
rozpoznawalnych b-boyów na całym świecie. Godnie reprezentował nasz
kraj m.in. w Japonii, Korei, USA, Brazylii, Izraelu i niemal każdym kraju
Europy, odnosząc liczne sukcesy. Podróżował nie tylko w roli zawodnika,
ale również jako sędzia czy prowadzący warsztaty. Podczas warsztatów
uczestnicy poznają ćwiczenia, które pozwolą im rozwinąć freestyle, czyli
improwizację oraz wolność w tańcu.
cena warsztatów 100 zł - zapisy w recepcji OKO lub przez Strefę Zajęć

3.06 | 19:00 - 23:00 Park Szczęśliwicki
Nocny Dzień Dziecka – „W księżycowym pyle”
Hej, dzieciaki w każdym wieku! Mamy dla Was niespodziankę!
Wieczorem 3 czerwca, gdy powoli zacznie się robić ciemno, przybywajcie
na nasz Nocny Dzień Dziecka, który w tym roku nosi tytuł „W księżycowym pyle”. Przygotujemy dla Was moc zabaw i wydarzeń, w których
nocny mrok odgrywa ważną rolę… Będziemy na Was czekać wśród
pogrążonych w tajemniczych cieniach drzew Parku Szczęśliwickiego,
przy muzyce, świetle lamp i lampek i niesamowitych atrakcjach.
Do zobaczenia!
wstęp wolny

Świetlica w MAL-Grójecka 109 jest
organizowana przez Fundajcę „Ocalenie”
Podczas wszystkich wydarzeń udostępniamy puszkę w ramach zbiórki pieniężnej
"Ochota Solidarna z Ukrainą". Pieniądze można wrzucić na miejscu lub przelać na
numer konta: Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, ING Bank Śląski
86 1050 1041 1000 0022 9258 5565, tytuł wpłaty DAROWIZNA NA POMOC UKRAINIE.
Zachęcamy i bardzo dziękujemy za wszelką pomoc!

