5 listopada 19:00 | Galeria Pod Okiem
Wernisaż wystawy „Kobieta" grupy twórczej „Jak w korcu maku”
Wystawa „Kobieta” w galerii „Pod okiem” prezentuje obrazy dziewiętnaściorga artystów z grupy
twórczej „Jak w korcu maku”, w skład której wchodzą adepci i studenci Akademii Otwartej –
dorośli do sztuki, działającej pod auspicjami warszawskiej ASP. Najnowsza wystawa „Kobieta” to zaproszenie w fascynujący świat technik i stylów malarskich oraz niejednoznacznego spojrzenia na otaczający nas świat.
wstęp wolny
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6 listopada 11:00 | OKO Grójecka 75
Teatr Kamishibai - Bajka o Wiśle

Tym razem wyruszymy w podróż z nurtem rzeki i to od samego jej źródła! A płynąc przez całą
Polskę dowiemy się, dlaczego ciekawość życia i odwaga są ważne w życiu każdego człowieka nawet tego niezbyt dużego... A to nie wszystko! Po spotkaniu z opowieścią przygotowaliśmy
warsztat nawiązujący do listopadowego Święta Niepodległości i treści bajki - nauczymy się
narodowego tańca, zaśpiewamy i wykonamy orła, wykorzystując japońską technikę origami.
bilety 10 zł

6 listopada 18:00 | Galeria Pod Okiem
„Kochałem Panią ..."- romantyzm w muzyce i poezji.

Miłośnikom subtelnych uczuć i głębokich wzruszeń proponujemy program artystyczny z utworami
poetyckimi Aleksandra Puszkina i muzyką wielkich kompozytorów rosyjskich. Wystąpią: Krystyna
Adamiec - recytacje, Stanisław Biczysko - recytacje, Monika Rosca - fortepian, Marek Dumicz skrzypce
Koncert organizowany jest w ramach Dni Seniora Ochota 2021.
Obowiązują bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie OKO.

9 listopada 20:00 | PIN-UP Studio, Nowogrodzka 84/86
8 kobiet: koncert Judith Hill

Po raz pierwszy w Polsce! wystąpi pochodząca z Los Angeles japońsko-afrykańsko-amerykańska
wokalistka Judith Hill. Popularność przyniósł jej udział w czwartym sezonie programu
telewizyjnego The Voice. Niezwykły głos artystki pokochały miliony Amerykanów, którzy już
wcześniej mogli usłyszeć ją na największych scenach koncertowych w towarzystwie takich
wykonawców jak Michael Jackson czy Josh Groban. To jednak niesamowity talent i ciężka praca
zaowocowały jej muzycznym sukcesem!
Każdy koncert w cyklu poprzedza dj set w wykonaniu przedstawicielki kobiecej sceny klubowej.
W listopadzie zagra dla nas DJ Sosia.

8 kobiet to nowy cykl muzyczny Ośrodka Kultury Ochoty prezentujące najciekawsze zjawiska
kobiecej sceny muzycznej w Polsce i zagranicą. 8 artystek. 8 muzycznych wrażliwości. 8 koncertów. Nieskończona dawka dobrej muzyki!
otwarcie bramek: 19:00, start koncertu: 20:00
bilety: 80 zł - przedsprzedaż/ 100 zł - w dniu wydarzenia

17 listopada 19:00 | OKO Grójecka 75
Spotkanie autorskie z Małgorzatą Halber

W listopadzie porozmawiamy o miłości. Gościnią wspólnego cyklu spotkań z pisarkami i pisarzami Ośrodka Kultury Ochoty i Restauracji Ocho będzie Małgorzata Halber - współautorka „Książki
o miłości”. Arkadiusz Gruszczyński zapyta pisarkę o związki i wierność małżeńską, przyjaźń w relacji i zdradę, a także o miłosne opowieści z Ochoty i altanki śmieciowe, o których Halber, razem z Pawłem Żukowskim, zrobiła wystawę.
wstęp wolny

20 listopada 19:00 | OKO Radomska 13/21
Teatr Sztuka Nowa “Przestrzenie Kobro”

Katarzyna Kobro to artystka i rewolucjonistka teorii rzeźby. Jej opracowana wspólnie z Władysławem Strzemińskim rozprawa „Kompozycja przestrzeni: obliczenia rytmu czasoprzestrzennego” stała się punktem wyjścia do pracy nad spektaklem “Przestrzenie Kobro”,
będącego częścią międzynarodowego projektu “Embodied Ideas”. Transgresja rzeźby stała się nie
tylko obiektem badania Kobro, ale także inspiracją do opracowania koncepcji reżyserskochoreograficzno-performatywnej, nad którą wspólną pracę podjęli Dawid Żakowski i Zofia
Urszula Komasa wraz z czwórką zaproszonych do projektu choreografów: Agnieszką Kryst, Kat
Rampackovą, Janem Ryslava oraz Martinem Talaga.
bilety: 30/40 zł

20-21 listopada 9:00-15:00 | OKO Grójecka 75
„Dźwięki/Wydźwięki/Wdzięki": warsztaty wokalne z Michałem Rudasiem
- śpiew indyjski

Chcesz poznać tajniki śpiewu indyjskiego i znaleźć nowe inspiracje muzyczne? Zanurz się w kulturze Indii i otwórz się na śpiew w atmosferze relaksu.Zapraszamy na dwudniowe warsztaty wokalne
z Michałem Rudasiem, w czasie których zgłębisz tajniki klasycznego śpiewu indyjskiego,
nauczysz się mistycyzmu klasycznych rag, poznasz swobodną improwizację wokalną w stylu indiafusion i, co najważniejsze, pokonasz bariery w śpiewaniu prosto z serca.
bilety 150 zł - dzień/ 200 zł - 2 dni

21 listopada 18:00 | OKO Radomska 13/21
Teatr Cinema “Prorok. Próba orkiestry online”

Umieć rozśmieszać w rozmowie o śmierci, w czasach rozmów, w których dominują tematy trudne,
może być cechą proroka. Lecz jak go rozpoznać we współczesnym świecie? Jest filozofem,
inżynierem sztucznej inteligencji, a może inwestorem? „Prorok. Próba orkiestry online" w reżyserii Zbigniewa Szumskiego to spektakl oparty na tekstach Thomasa Bernharda „Chodzenie",
Michela Houellebecqa „Serotonina" oraz tekstach z broszur dotyczących montażu mebli i obsługi
robotów kuchennych.
bilety: 20 zł - przedsprzedaż/ 30 zł - w dniu wydarzenia

listopad
27 listopada 14:00 | OKO Radomska 13/21
Koncert Tęgich Chłopów - premiera płyty “Rakieta!”

Tęgie Chłopy to zespół, który już od lat aktywnie i skutecznie zajmuje się promowaniem
tradycyjnej muzyki z obszaru Kielecczyzny. Porywające do tańca i cieszące ucho melodie
zyskały im wielu fanów, nie tylko w Polsce, ale i za jej granicami.
Już 27 listopada w Ośrodku Kultury Ochoty odbędzie się premiera ich nowej płyty „Rakieta!"
W zamyśle zespołu miała to być płyta z piosenkami dla dzieci, ale jak się okazało, w rezultacie
wyszło dzieło dość uniwersalne.
bilety: 20 zł ulg. / 30 zł norm. / 100 zł rodzinny (2 dorośli + 3 dzieci)

27 listopada 20:00 | OKO Radomska 13/21
Koncert chóru All That Sound

All That Sound zaprezentuje się w świeżej odsłonie - zapomnianym dotąd repertuarze.
Podczas koncertu nie zabraknie żywiołowych utworów znanych z rozgłośni radiowych,
nastrojowych ballad w chóralnych aranżacjach oraz utworów gospel, a wszystko z towarzyszeniem świetnych instrumentalistów. Ponad dwudziestka wokalistów na jednej scenie to
moc dźwięku, potężna dawka radości i gwarancja dobrej zabawy!
bilety: 20 zł

28 listopada 12:00 | OKO Radomska 13/21
Rodzinna niedziela: spektakl cyrkowy “Hop Ku Przygodzie”

Kto szuka przygody, musi mieć szeroko otwarte oczy! Jeżeli nie dostrzeżemy jej w odpowiednim momencie, ucieknie i jak królik schowa się do swojej nory. Jedna z takich przygód
czai się tuż za rogiem... Zobaczymy, dokąd zaprowadzi naszego bohatera jego psotny
czerwony nosek i co może ukrywać się
za na pozór zwykłymi rzeczami. Spektakl w wykonaniu Kamila Żonglera to propozycja
rodzinnego spędzenia czasu dla tych zupełnie małych i dużych, z brodami, wąsami i tych bez
nich też.
bilety: 10 zł (na całą Rodzinną Niedzielę)

28 listopada 13:15 | OKO Radomska 13/21
Rodzinna niedziela: warsztaty cyrkowe „Ochota na Cyrk"

Warsztaty cyrkowe dla dzieci i dorosłych z elementami sztuki cyrkowej prowadzone są w formie zabaw, ale jednocześnie usprawniają ciało, ćwiczą poczucie równowagi, uczą cierpliwości i wytrwałości, no i dają mnóstwo satysfakcji i radości! Poczujcie się jak cyrkowcy
kręcąc talerzykami, a także żonglując piłeczkami oraz kolorowymi chusteczkami.
Na warsztaty obowiązuje rezerwacja bezpłatnych wejściówek.

28 listopada 18:00 | OKO Radomska 13/21
Wielogłosy: Kapela Niwińskich i Mariza Nawrocka “Czas wesela”

„Czas wesela" Kapeli Niwińskich i Marizy Nawrockiej to pier-wszy koncert w ramach
nowego cyklu “Wielogłosy”. Opracowany na bazie albumu o tym samym tytule, poświęconym
muzyce polsko-żydowskiej z dziewiętnastowiecznych zapisów badacza Oskara Kolberga
oraz tej, która przetrwała w pamięci wiejskich muzykantów polskiego pochodzenia.
Kapela zagra w składzie typowym dla polskich i żydowskich, wiejskich orkiestr z tej części
Europy.
Ideą cyklu „Wielogłosy” jest prezentacja projektów, w których kluczową rolę odgrywa głos.
Na deski OKO zapraszamy zespoły odwołujące się do różnych tradycji muzycznych naszego
kraju: polskiej, żydowskiej, staroruskiej, ukraińskiej, litewskiej, serbskiej czy
jugosłowiańskiej. Sięgamy do muzycznych źródeł - wiejskich, cerkiewnych i renesansowych.
W ramach cyklu będzie można usłyszeć zarówno koncerty premierowe, jak i te, które miały już
okazję zaistnieć, lecz niełatwo usłyszeć je dziś w Warszawie.
Kuratorka cyklu - Maniucha Bikont
bilety: 30 zł - przedsprzedaż/ 40 zł - w dniu wydarzenia

Spektakl „Przestrzenie Kobro” Teatru Sztuka Nowa jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, Instytut
Teatralny, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez Rządy Czech, Słowacji, Węgier, Polski w ramach
International Visegrad Fund.
Partnerzy: Move Ostrava (Czechy), Priestor Súčasného Tanca (Słowacja) i Ziggurat Project (Węgry), Muzeum Sztuki w Łodzi,
Teatr Szwalnia, Szkoła (Polska).
„Prorok. Próba orkiestry online” została zrealizowana w 2021 roku w ramach współpracy z Instytutem Teatralnym im.
Zbigniewa Raszewskiego w programie OFF Polska. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu
Pokazy filmowe w ramach DKF Faktor Berliński współfinansowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

26 listopada 19:00 | Galeria Pod Okiem
DKF Faktor Berliński - „Fuga” w reż. Agnieszki Smoczyńskiej

“Jesteś tylko jedną z wielu wersji siebie” - brzmi hasło reklamowe filmu “Fuga”. Produkcja ta zdobyła szereg nagród, w tym Orła za scenariusz Gabrieli Muskały. Film wykorzystując motyw
zaburzenia psychicznego bohaterki (tytułowa fuga dysocjacyjna) stawia pytania o granice
wolności, przyjęte społecznie normy i zasady i to, czy możliwe jest odstępstwo od nich. Po filmie
zapraszamy do dyskusji.
Prowadzenie Konrad Domaszewski
wstęp wolny

Ośrodek Kultury Ochoty
jest samorządową instytucją
kultury m.st. Warszawy

www.oko.com.pl

