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SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM i FOTOGRAFEM
JOANNĄ BOROWSKĄ - „DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI”
Czy w Warszawie można znaleźć skarby? Skarby od lat fascynują nie tylko
poszukiwaczy, ale i zwykłych ludzi. Warszawa skrywa jeszcze wiele
tajemnic i miejsc, które czekają na odkrycie. O odnalezionych w ostatnich
latach skarbach, a także o najnowszych badaniach archeologicznych na
terenie miasta, opowie archeolog i fotograf - Joanna Borowska.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem” , ul. Grójecka 79

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ - WE LWOWIE

Wydaje się nam, że znamy miasto nad Pełtwią, jego dzieje i historię ludzi z nim
związanych. Tymczasem niewiele osób wie, nad jaką rzeka leży i że jest ona
ukryta. Znamy nazwiska: Zapolskiej, Banacha, Grottgera, Janickiego. Mamy
świadomość, że w grodzie znajdziemy Cmentarz Łyczakowski wraz ze słynnym
Campo Santo. Ale to tylko wrażenie…
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

20

19.00

Zapraszamy do wysłuchania najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek
w wykonaniu wybitnej wokalistki jazzowej i rozrywkowej. Kolędy stanowią
spory fragment repertuaru Hanny Banaszak. Wydała płytę pt. „Wigilia
z Hanną Banaszak” z wykonaniami kolęd. Właśnie w klimacie jazzowym,
w przepięknych, niebanalnych aranżacjach usłyszymy m.in. Cichą noc, Bóg
się rodzi, Lulajże Jezuniu, Oj Maluśki Maluśki oraz wiele innych. Na scenie
artystce towarzyszyć będą muzycy: Jacek Szwaj – piano; Zbigniew
Wrombel – bas; Krzysztof Przybyłowicz – perkusja; Andrzej Mazurek –
instrumenty perkusyjne.
Zachęcamy do wspólnego kolędowania.
Wstęp wolny!
Parafia Św. Jakuba Apostoła w Warszawie, ul. Grójecka 38 (Pl. Narutowicza)

Karolina Matuszkiewicz - instrumenty smyczkowe, śpiew; Patryk Walczak akordeon i Patrycja Napierała - perkusjonalia czyli Karma Trio. Łączą w swoich
aranżacjach wpływy różnych kultur i stylów. Perfekcyjnie zgrane instrumentalne trio ubarwione autentycznym i przejmującym śpiewem czaruje
swoich słuchaczy na wielu salach koncertowych naszego kraju. Zespół istnieje
od 2015 roku.
Prowadzenie Adam Dobrzyński
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

20.00

Z CYKLU „ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO” KARMA
TRIO

26

PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - KAMERUN

Marek Gałązka akustycznie /solo/ zagra utwory do wierszy Edwarda Stachury
oraz własne piosenki.
Bilety: 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Górskie wędrówki, przygoda, zaskoczenie i odpoczynek. A do tego piękne
zdjęcia afrykańskiej przyrody. Tego z pewnością nie zabraknie na spotkaniu
z Robertem Gondkiem.
Przygodę z Kamerunem zaczniemy od wizyty na policyjnym komisariacie. Gdy
uporamy się z kameruńską biurokracją ruszymy w góry. Trekking na najwyższą
górę Kamerunu zajmie 6 dni. Podczas wędrówki w lesie deszczowym
będziemy tropić leśne słonie, małpy i egzotyczne ptaki. Z wysokości ponad
4000 m zejdziemy nad Ocean Atlantycki do miasteczka Limbe, gdzie
spotkamy się z kameruńskimi rybakami.
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

sobota
13.00

„PRZEMYŚLENIA” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
WIESŁAWY SIEJKI
Wiesława Siejka - mieszka i pracuje w Warszawie. Malarstwo olejne
uprawia od 2000 roku. Interesuje się też innymi technikami, takimi jak
akryl, akwarela, pastel, kolaż, grafika. Zajmuję się ceramiką i rzeźbą.
Tworzy gobeliny. Inspiracje czerpie głównie z natury. Fascynuje Ją kolor,
syntetyczna kompozycja oraz ich relacje z otoczeniem. W malarstwie nie
zamyka się w jednym stylu. Jest niespokojnym duchem, który wciąż
poszukuje, drąży i eksperymentuje.
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Miała 6 wystaw
indywidualnych. Od 2015 r. należy do Związku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików, a od 2016 r. do Związku Polskich Artystów Plastyków.
Wystawę można oglądać do 8 lutego 2018 r.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI ZAPRASZA NA FILM

Pokaz jednego z pierwszych filmów Peter’a Weira - "Samochody, które zjadły Paryż”.
Peter Weir - reżyser australijski, odznaczony w 2011 roku Krzyżem Komandorskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w popularyzowaniu
historii narodu polskiego, za promowanie wizerunku Polski w świecie oraz za
osiągnięcia w twórczości artystycznej i rozwijanie współpracy kulturalnej. Twórca
znany przede wszystkim z takich filmów jak ”Piknik pod wiszącą skałą” (1975),
”Wybrzeże moskitów”(1986) czy też ”Stowarzyszenie umarłych poetów” (1989).
Nie zawsze tworzył filmy, które podobały się krytykom i miały tę niezwykłą
poetykę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie na którym będzie się można nieco więcej
dowiedzieć zarówno o samym Peterze Weirze i jego twórczości jak i o nurcie
w kinematografii australijskiej - Ozploitation.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

Z CYKLU „PREMIERA W OKO” - WYSTĄPIĄ:
TIME TO EXPRESS oraz CURCUMA

Time to express - zespół prezentujący nurt rocka alternatywnego. Powstał
w 2005 r. w Gryficach (woj. zachodnio-pomorskie) z inicjatywy Tomasza
Skierczyńskiego oraz Bartosza Kuleszy. Time to express jest finalistą i laureatem takich festiwali jak Union Of Rock 2007, Rockowe Ogródki 2007,
EKO Union Of Rock 2009, Seven Festival Music & More 2010.
Curcuma - szczeciński zespół hardrockowy. Teraźniejszy kształt przybrał,
po tym jak do składu dołączył wokalista Szurbo (2011). W 2013 roku zespół
gościł na Przystanku Woodstock i Gali Dziennikarskiej w TVP Szczecin. Do
tej pory Curcuma wypuściła trzy płyty: "Nikt", "Gwóźdź" i „Służby
porządkowe" (2016).
Po koncercie zapraszamy na spotkanie z zespołami, które poprowadzi
dziennikarz muzyczny - Adam Dobrzyński.
Bilety: 20 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

wtorek
19.00

KONCERT SŁUCHACZY STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO

piątek

16.00

GRUNT TO BUNT - FEST - MAREK GAŁĄZKA

16

sobota

19:30

HANNA BANASZAK - KONCERT KOLĘD

13

piątek

30

wtorek
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.
Dodatkowe informacje można uzyskać: iza.puk@oko.com.pl
Koszt przesłuchań 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Koncert słuchaczy S. Wokalnego im .J .Wasowskiego prezentujący ich
warsztat wokalny w standardach muzyki światowej oraz polskiej z akompaniamentem Grzegorza Karasia.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

