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Galeria Wiejska nad Łąkami

Kolejne spotkanie dotyczyło grafiki warsztatowej, o której opowiadał autor wystawy „Ziarno czasu” dr hab. Piotr Siwczuk, profesor ASP w Warszawie. „W swoich plastycznych działaniach niezmiennie balansuję na granicy
pomiędzy realnością a abstrakcyjnością przedstawień. Ciało ludzkie jest tu
formą wiodącą. (…) Zapewne jest to z mojej strony objaw szczególnej admiracji dla obiektu, który wydaje się niewyczerpanym źródłem twórczych interpretacji. Ciało, siedziba naszych myśli, posłuszny wędrowiec prowadzący
nas przez życie…”.

Galeria na obszarze wiejskim to wciąż rzadkość, a może ona pełnić bardzo
ważną funkcję popularyzatorską.
Gminny Ośrodek Kultury OKej otrzymał dofinansowanie na projekt „Galeria
Wiejska nad Łąkami” w Domaniewie, którego celem jest upowszechnienie
szeroko pojętej sztuki oraz przybliżenie postaci współczesnych artystów
tworzących w bliskim kręgu naszego regionu. W ramach projektu organizowane są cykliczne wystawy monograficzne, którym towarzyszą prezentacje
i wykłady o poszczególnych dziedzinach sztuki, opowieści o danym artyście,
a także warsztaty artystyczne.
Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domaniewa, a spotkania odbywają
się w lokalnej świetlicy przy ul. Małego Księcia 14.

Podczas wykładu autor przybliżył dzieła dawnych mistrzów oraz artystów
współczesnych związanych ze środowiskiem akademickim. Poszczególne
techniki zostały zaprezentowane w autorskim materiale video oraz etiudzie
przygotowanej przez studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Prezentacji
technik wypukłodrukowych towarzyszyły również warsztaty, dzięki którym
obecni goście mieli możliwość własnoręcznie odbić dla siebie grafikę – kopię
prac uznanych mistrzów dziedziny.

fotografie_ MAREK ZDRZYŁOWSKI

Inauguracja galerii i przedstawienie projektu odbyło się 8 maja. Mimo epidemii frekwencja dopisała, a uczestnicy wysłuchali wykładu o historii malarstwa pejzażowego oraz poznali pierwszego artystę-prelegenta i jego
twórczość – Ewę Gronostajską, absolwentkę malarstwa na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu, animatorkę kultury, która tego dnia miała także
wernisaż swoich prac.

Następne spotkanie ze sztuką zaplanowane jest na wrzesień, a w nim projektowanie graficzne z Maciejem Fronczakiem. W październiku ilustracje dla
dzieci z Danielem de Latour i finalnie w grudniu podsumowanie I edycji projektu i – mozaika z Agatą Skibą.

Pokłosiem tego wydarzenia były warsztaty filcowania na mokro i tworzenie
pejzaży z tego popularnego i jakże wielofunkcyjnego materiału plastycznego.
Praca była bardzo owocna i jak stwierdziła Pani Ewa na początku warsztatów
– „czeka nas mokra robota” (po ułożeniu wzoru filc należy dobrze nasączyć
wodą i wielokrotnie ugniatać, wyciskać, potem wysuszyć).

Opiekę merytoryczną nad galerią sprawują: Ewa Gronostajska i Piotr Siwczuk, którzy właśnie prezentacją swojego dorobku przedstawili się lokalnej
społeczności oraz wszystkim odbiorcom sztuki „Galerii nad Łąkami”.
Serdecznie zapraszamy do Domaniewa – obecna wystawa dostępna dla zwiedzających do końca czerwca. Na kolejne zaprosimy już po wakacjach. [mh/aż]
Projekt współorganizowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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FESTIWAL SZTUKI I NATURY W GMINIE BRWINÓW

Festiwal Otwarte Ogrody 18|19|20 czerwca 2021
PIĄTEK, 18 CZERWCA

1

WYSTAWA FOTOGRAFII WERNISAŻ

Wystawa prezentuje prace uczestników warsztatów prowadzonych
przez Marka Zdrzyłowskiego. Ostatni rok był szczególnym i stanowił ogromne wyzwanie zarówno dla uczestników, jak i instruktora
warsztatów. Pandemia przeorganizowała system prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na on-line. Cieszymy się więc
wszyscy, że mimo trudności efekty tej
pracy można podziwiać na wystawie.
Znalazły się na niej fotografie, które
powstały podczas wykonywania zadań
domowych, krótkich zajęć w ośrodku,
pleneru zimowego oraz w efekcie realizacji własnych pomysłów uczestników
zajęć. Autorami fotografii, którzy wytrwali do końca tego trudnego sezonu
są: Jagoda Paś, Magda Paś, Lidka Szewczyk, Zuzia Sikorska i Radek Piechulski.

Galeria OK / Ośrodek Kultury OKej / Wilsona 2, BRWINÓW /
18.00_19.30

SOBOTA, 19 CZERWCA
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PODWÓRKO BAJKOWYCH PRZYGÓD

Bajki i opowieści, zabawy z bajkostworami
oraz tworzenie książeczek przestrzennych –
w ten bajkowy świat zabierze dzieci Michał
Malinowski z Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, kustosz, pomysłodawca i założyciel
MuBaBaO, opowiadacz, pisarz, pedagog i podróżnik, autor nowatorskich metod opowiadania i poszukiwacz inspiracji.

Park przy Toeplitzówce / Wiejska 1, OTRĘBUSY / 12.00_13.00

3 W OCZEKIWANIU – TĘSKNOTA W CZASIE PANDEMII
Stowarzyszenie Aktywnych Rodziców, Nauczycieli, Absolwentów
„SARNA” zaprasza na festiwal twórców dziedzin wszelakich i wszystkich, którym w sercu gra.
W PROGRAMIE
•

•

•

O godz.16.30 Ewa Gaworska i przyjaciele. Jak zawsze świetnie
poetycko i muzycznie... i refleksyjnie.

Spotkanie ARTYSTYCZNE. Wernisaż prac twórców plastyków –
Koło Sztuki i Ludwinówka. ARTYŚCI I TWÓRCY wreszcie mogą
wyjść ze swoimi pracami, pokazując je światu. Czy ten trudny
czas tworzenia miał wpływ na sztukę?
Spotkania KULINARNE z jajkiem na wynos. JAJKO – uniwersalny
symbol życia… Dla każdego, wszędzie i od zawsze. Niech i dla nas
będzie atrybutem powrotu do normalności – w tworzeniu, odpoczynku, zabawie, spełnianiu rozlicznych marzeń i pasji
Spotkania MUZYCZNE O godz. 15.30 wystąpią Dominika i Eliza.
Znów razem i tylko z gitarą. W klimacie Caroboo i nie tylko.

Stowarzyszenie SARNA / Park Miejski / BRWINÓW / 14.00_18.00
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ZIELONO MI WARSZTATY I KONCERT NA TRAWIE

Do ogrodu zapraszają Anna Łukawska-Adamczyk i Adam Adamczyk
wraz z przyjaciółmi – mieszkańcami i sympatykami Koszajca. Organizatorzy zachęcają do zabrania ze sobą koców i koszy piknikowych
W PROGRAMIE
•
•

15.30 PLECENIE WIANKÓW z Aliną Pyrak
17.00 KONCERT na trawie, utwory m.in. Agnieszki Osieckiej, Marka
Grechuty i Wojciecha Młynarskiego zaśpiewa Izabela Szafrańska.
Zainteresowania muzyczne
wokalistki są wielostylowe:
doskonale czuje się zarówno w repertuarze piosenki
literackiej, filmowej, jak
i żydowskiej. W 2019 r. zaczęła współpracę z wybitnym kompozytorem i aranżerem Marcinem Partyką
oraz ze znakomitymi poetami i autorami tekstów.
Premiera
debiutanckiej
płyty Izabeli Szafrańskiej
odbyła 30 listopada 2019 r.
Na co dzień koncertuje ze
swoim zespołem muzycznym. W Koszajcu wokalistka wystąpi razem ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi –
Przemysławem Zalewskim (pianino) oraz Przemysławem Skałubą
(klarnet, saksofony).

Ogród w Koszajcu / KOSZAJEC 33 / 15.30_18.00

5

AUX CHAMPS-ELYSÉES KONCERT

Spacer po paryskich uliczkach w rytmie pięknych melodii rodem
z Francji. Piosenki z repertuaru Joe Dassin, Edith Piaf, Mireille
Mathieu, Jacques Brel, w wersji polskiej i francuskiej, m.in. Aux
Champs-Elysées, Milord, Padam padam, La foule, L’accordéoniste, La
vie en rose, Sous le ciel de Paris, Paris un tango. W klimat francuskich
rues przeniosą nas Magdalena Gulbicka, Monika Haber i Michał Haber.
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Stoisko Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera / konkursy literackie z nagrodami, punkt wymiany książek (bookcrossing), przegląd literatury amerykańskiej ze zbiorów biblioteki, czytanie komiksów na
trawie, kącik kreatywny dla dzieci.
Podczas pikniku dostępne FOOD TRUCKI. Mile widziane stroje rodem
z „Bonanzy”.

Ogród sióstr Rayzacher / Pszczelińska 1, BRWINÓW / 18.00

6 ŁAUMA I UKULELE, CZYLI JAK UDOBRUCHAĆ BOGA
SPEKTAKL teatralny oraz WYSTAWA plenerowa „Panteon bogów słowiańskich”
autorstwa uczestników projektu edukacyjno-kulturalnego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego Centrum
Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”
oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Park przy Toeplitzówce / Wiejska 1, OTRĘBUSY / 19.00

Ośrodek Kultury OKej / Park przed pałacem Wierusz-Kowalskich /
BRWINÓW / 15.00_20.00
* W programie Festiwalu Otwarte Ogrody wykorzystano materiały promocyjne nadesłane przez współorganizatorów oraz z archiwum FOO.

NIEDZIELA, 20 CZERWCA
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CZARODZIEJSKI FLET FRAGMENTY OPERY W.A. MOZARTA

Z wielka radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl w naszym ogrodzie.
Artyści Teatru
Wielkiego – Opery
Narodowej zaśpieFESTIWAL
OTWARTE
OGRODY
wają dla Państwa fragmenty jednej z najpiękniejszych oper Mozarta.
Muzyce towarzyszyć będzie taniec, a dekoracją będzie zieleń naszego
ogrodu.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY FESTIWALU OTWARTE OGRODY W GMINIE BRWINÓW

Królowa Nocy – Anna Terlecka, Pamina – Magdalena Freino, Tamino
„Ogród
Wernerów”
serdecznie
zaprasza
na koncert:
– Daniel Oleksy,
Papageno
– Michał
Piskor,
Papagena
– Dominika Szewczyk, Sarastro – Paweł Czekała, Geniusz - Joanna Drabik, fortepian –
„Muzyka, taniec i śpiew wśród zieleni”
Wioletta Łukaszewska.

w niedzielę,
20 czerwca
o godz. 13/do
ogrodu przy
Słonecznej /3,13.00
w Brwinowie.
Ogród Państwa
Wernerów
Słoneczna
3, ul.
BRWINÓW
Z wielka radością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spektakl w naszym ogrodzie.
Artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej zaśpiewają dla Państwa jedną z
RODZINNY
PIKNIKFlet”
W STYLU
najpiękniejszych
oper: „Czarodziejski
Mozarta. AMERYKAŃSKIM
W zeszłym roku duża część naszej
wiernej
nie przyszła
z powodu pandemii.
Z myślą
o nich, organizatorzy
• publiczności
15.00_17.00
Mecze BASEBALL
i AMERICAN
FOOTBALL,
możliwość
poznania
dwóch
najbardziej
amerykańskich
postanowili
powtórzyć
ten koncert,
jako, że
szczepienia już dyscyplin
nas chroniąsportowych
i sądzimy, że do
trenerem
Kadr odporność.
Narodowych i promotorem gry w baseball (za20 czerwcaz wszyscy
zyskamy

8

pewniony niezbędny profesjonalny sprzęt).

Państwa,
którzy TAŃCE
byli u nas
w zeszłymnaroku
też zapraszamy,
jako, że piękna nigdy za
• 18.00
COUNTRY
dechach
z wodzirejem
wiele, a wykonanie było mistrzowskie
•

19.00 TAŃCE z zespołem Alabama Band

Muzyce towarzyszyć będzie taniec, a dekoracją będzie zieleń naszego ogrodu.

