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O nałogu alkoholowym, o nałogu aktorstwa i o nałogu miłości.
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Już
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numerze

iało być pięknie. „Do 22
lipca w nowych blokach
zostaną wyciągnięte mury
pod dach” – oznajmiała wiosną 1949 r.
„Trybuna Ludu”. Dziennik śledził na bieżąco postęp prac przy budowie Muranowa, a konkurencja nie ustępowała mu
w tym pola. Nic dziwnego, przecież miał
być pod każdym względem „naj”. Największe ze stawianych tuż po wojnie osiedli warszawskich, dlatego określane często
wręcz mianem dzielnicy. Jedyny w swoim rodzaju, architektoniczny pomnik getta – zgodnie z zamysłem autora projektu,
wybitnego modernisty Bohdana Lacherta.
I wreszcie – wzorcowe osiedle dla robotników. Propagandziści umiejętnie przeciwstawiali jego wizję – szerokich ulic,
zielonych skwerów, wolnostojących bloków – ciasnej zabudowie dawnej dzielnicy
północnej, zamieszkałej głównie przez żydowskich mieszkańców Warszawy i przedstawianej jako „miejsce kapitalistyczne-

Buntownik
przeciw
sobie
Rozmawiamy z Cezarym Poniatowskim - niezwykłym artystą, w którego sercu
znalazło się miejsce i dla Muranowa, i dla Berlina.
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Ekskluzywna,
markowa moda włoska
- odzież damska,
obuwie, galanteria

www.joannaklimas.com
PASAŻ MURANÓW
Al. Jana Pawła II 41a, pawilon 4a (I piętro)

tel 698 825 133, 22 490 92 99
PON.- PT 1000-1800, SOBOTA 1000-1400

Serdecznie zapraszamy na
bezpłatny kurs
języka esperanto
dla początkujących.
Zajęcia odbywają się
w naszym klubie
- ul. Andersa 37 lok. 59 A
w każdy czwartek od 1915

www.esperanto.warszawa.pl
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Książki

Historia

GAZETA MURANOWSKA

Salon Książki Historycznej

O

nie w pełni suwerennego, a jeśli tak, to
na ile. Książkę zdobi bogata ikonografia
– reprodukcje dokumentów, obrazy mistrzów, przedstawiające historyczne wydarzenia. Gośćmi specjalnymi spotkania
będą prof. Maciej Buszewicz oraz prof.
dr hab. Daniel Rotfeld.
7 lutego (również o godz. 17.00) w Muzeum Niepodległości prezentowany będzie wydany w prestiżowej serii „Skarby kultury i literatury polskiej” album
„Cud nad Wisłą”. Publikacja ukazuje, w jaki sposób utrwalona została jedna z najważniejszych bitew w najnowszej historii Europy. Jest to też swego rodzaju hołd dla artystów, którzy
wnieśli swój wkład w polskie zwycięstwo. Autorzy albumu chcieli podkreślić
rolę sztuki w porwaniu do walki, dokumentowaniu jej oraz utrwalaniu patriotycznych idei.

Projekt:

Piotr Perzyna

d listopada ubiegłego roku, w
Muzeum Niepodległości regularnie odbywają
się niezwykłe spotkania z książką historyczną. Kolejne spotkania z cyklu Klioteka, czyli „Salon Książki Historycznej” odbędzie się 24 stycznia o godzinie
17.00. Zaprezentowana wtedy zostanie książka „Historia dyplomacji
polskiej”. To praca zbiorowa, a jej autorami są m.in. Marek Barański, Teresa Chynczewska-Hennel, Andrzej Paczkowski, Piotr Madajczyk oraz Andrzej
Szwarc. Tematem tej wyjątkowej książki jest polska dyplomacja za czasów PRL
-u i jej różne fazy uzależnienia od sowieckiej Rosji. Głównym pytaniem stawianym przez autorów, jest czy w ogóle można mówić o dyplomacji państwa

MURANOWSKA

A N T Y K W A R I A T
Wybiera Tomasz Latos

- księgarz, właściciel antykwariatu TOMIK (Karmelicka 19)
i portalu księgarskiego www.conrada11.pl

Powstanie Warszawskie

Rapsodia żoliborska

Jerzy Kirchmayer

Stanisław Podlewski

Książka i Wiedza, Warszawa 1959

PAX, Warszawa 1979

To relacja z Powstania Warszawskiego oficera KG AK. Jest jednak coś, co odróżnia
ją od pozostałych tego typu pozycji. W oddzielnym rozdziale autor zgromadził bowiem dokumenty, relacje i rozkazy sztabowe generała von dem Bacha. Dzięki temu
możemy spojrzeć na wydarzenia z perspektywy niemieckich oficerów. Kirchmayer skoncentrował się głównie na aspektach
wojskowych, materialnych, topograficznych i statystycznych, komentarz polityczny natomiast ograniczył do minimum.

Historia tej książki jest naprawdę niezwykła. Autor zaczął zbierać informacje
jeszcze w czasie wojny, w obozie jenieckim Sandbostel. Po wyzwoleniu kontynuował prace, rozmawiając z uczestnikami Powstania, którzy pozostali na terenie
Niemiec - byli wśród nich płk. Karol Zieliński (dowódca obrony Starego Miasta),
ppłk. Mieczysław Niedzielski (dowódca obrony Żoliborza), a także oficerowie
sztabowi dowództwa AK. Świetnie napisana, pełna emocji relacja.
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Zdjęcia pochodzą z ksiąźki Bolesława Bieruta „Sześcioletni plan odbudowy Warszawy”, Książka i Wiedza 1951 r.

serdecznie zaprasza
do grona przyjaciół:)

Gazeta Muranowska
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go wyzysku”. Dobry pretekst, by uzasadniać konsekwentne wymazywanie pamięci o przeszłości Muranowa, które zaczęło się wraz z budową nowego osiedla i trwało w zasadzie aż do lat 90. ubiegłego wieku.
Dawne muranowskie kamienice, przeludnione,
mroczne, pełne podwórek-studni, stawiano jednak
bez większych problemów. Tymczasem, mimo zaklęć w prasie, współzawodnictwa pracy i bicia rekordów, systemów potokowych i innych osiągnięć racjonalizatorskich, nowe osiedle – ten „Feniks z popiołów”, jak określał go publicysta „Stolicy”, Feliks
Weber, jakoś nie chciało powstać na czas. Gdy zbliżał się 22 lipca, gazety napomykały że „nie idą za
ogólnym tempem jedynie roboty stolarskie”, dodając uspokajająco ustami kierownika budowy, niejakiego inżyniera Dobruckiego: „Nie jest to jednak
wina pracowników, ale dostaw drewna stolarskiego,
które przychodzi z opóźnieniem”. Podczas gdy poeci
sławią „drżący w robocie przyspieszonej nowy Muranów”, gdzieś między wierszami, w krótkich notkach prawowych można znaleźć napomknienia o
przypadkach pijaństwa wśród robotników (oczywiście wszystkie takie przypadki są surowo karane!) ,
spóźnianiu się do pracy (zjawisko to nawet zyskuje nazwę „murarskie poniedziałki”) i ogólnym zniechęceniu. 22 lipca nowe bloki oczywiście nie są jeszcze gotowe do zamieszkania. Dopiero jesienią „Życie Warszawy” donosi, że pierwsi lokatorzy na Muranowie powinni pojawić się jeszcze przed świętami.
W trzech czterokondygnacyjnych „galeriowcach”,

gdzie wejścia do mieszkań prowadzą bezpośrednio
z zewnętrznych galerii, ciągnących się wzdłuż każdego piętra, miało zamieszkać 220 rodzin. Dziennikarze odnotowywali nawet takie szczegóły, jak kolor
futryn (jasnozielony), ich zdaniem harmonizujący
z kolorem gruzobetonowych pustaków. Czyli z różowoszarą barwą zmielonego gruzobetonu, wznoszącego się na takim samym podłożu, co nadawało
osiedlu zgoła upiorny wygląd.
Przekładane wielokrotnie uroczyste oddanie pierwszych bloków do użytku okazało się spektakularną
klapą. Świeżo wykończone mieszkania były zawilgocone, bo choć uruchomiono centralne ogrzewanie,
wiele kaloryferów nie działało. W pokojach tworzyły
się zacieki na ścianach. Naprędce je osuszano, tworząc dziwaczne konstrukcje w rodzaju szyn, połączonych z kotłem ustawionym na zewnątrz budynku
i tłoczących rurami ogrzane powietrze. Wreszcie, 10
lutego 1950 r. klucze do pierwszego lokum w „galeriowcu” wzdłuż Trasy W-Z przy ul. Żelaznej mógł
triumfalnie odebrać pierwszy mieszkaniec: dozorca
Franciszek Klapiński, przodownik pracy z przedsiębiorstwa „Mostostal”.
Na szczęście uwaga wszystkich koncentrowała się
już na kolejnej wielkiej inwestycji – Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. Muranów na kilka miesięcy poszedł w odstawkę, zanim nie przypomniano sobie o obietnicach składanych w związku
ze wzorcowym osiedlem, punktując wszystkie niedociągnięcia. Jego twórca, Bohdan Lachert, musiał złożyć publiczną samokrytykę, a awangardową
koncepcję surowego osiedla-pomnika szybko przykryto warstwami tynku, obklejanego socrealistycznymi ozdóbkami. Modernistyczna utopia przegrała z nową ideologią.
Beata Chomątowska
Więcej o budowie Muranowa na www.stacjamuranow.art.pl
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Ta cisza to ja

Kino Muranów

od 21.01 Wujek Boonmee,
który potrafi przywołać swoje
poprzednie wcielenia
(Loong Boonmee raleuk chat),
reż: Apichatpong Weerasethakul,
Tajlandia 2010
od 22.01 Wkraczając w pustkę
(Enter the Void) reż: Gaspar Noé,
fr./niem./wł. 2009
od 28.01 Ludzie Boga (Des
Hommes et des dieux)
reż: Xavier Beauvois, fr. 2010

T

Teatr Kamienica

22.01 1930 I tak Cię kocham,
1900 Piękne panie i panowie
23.01 1930 I tak Cię kocham,
1900 Wieczór kabaretowy Juliana Kamińskiego, 1800 Ta cisza to ja
25.01 1900 Czterdziestka w
opałach
27.01 1930 I tak Cię kocham
28.01 1800 wernisaż obrazów
Ewy Misiak
28.01 1930 I tak Cię kocham
29.01 1930 I tak Cię kocham
30.01 1700 I tak Cię kocham
1900 Polska jest najśmieszniejsza - recital Krzysztofa
Daukszewicza
01.02 1930 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
02.02 1400 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
03.02 1400 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego
04.02 1900 Czterdziestka w
opałach
05.02 1700 Wroniec, 1900 Mój
dzikus, 1930 Ta cisza to ja
06.02 1700 Wroniec, 1900 Piękne panie i panowie
10.02 1900 Czterdziestka w
opałach
11.02 1930 I tak Cię kocham
12.02 1600 I tak Cię kocham,
2000 I tak Cię kocham
13.02 1700 I tak Cię kocham,
1900 Wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego
14.02 1930 I tak Cię kocham

Ludzie
Boga
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Czy islam
i chrześcijaństwo
mogą istnieć
obok siebie?

o historia o trzech nałogach.
O nałogu alkoholowym,
o nałogu aktorstwa i o nałogu miłości.
O tym, że dwa pierwsze dotyczą niektórych, a ten trzeci każdego. O świecie,
który się rozpadł, o czasie, który minął.
W roli aktora alkoholika snującego opowieść o swoim życiu występuje Jacek Kawalec, dotychczas niewielu osobom kojarzący się z teatrem. „Brudny i rozczochrany w niczym nie przypomina wizerunku, jaki wypracował sobie telewizyjnymi
„Randkami w ciemno” i serialami” – napisała Rzeczpospolita. Przekonajmy się
sami, jak poradził sobie z monodramem
„Ta cisza to ja” w reżyserii Dariusza Szada-Borzyszkowskiego. Na deskach Teatru
Kamienica 23 stycznia o 18.00.

Na to pytanie
stara się odpowiedzieć
francuski reżyser
Xavier Beauvois.

D

awno temu, u podnóża
gór Atlas w algierskim Tibhirine mieszkali cystersi. Przez lata żyli w zgodzie z muzułmańską ludnością, służyli jej i pomagali, na lokalnym bazarze sprzedawali swoje produkty. Ale w połowie lat
90. pojawili się islamscy ekstremiści. W regionie
wybuchły zamieszki, fundamentaliści zamordowali grupę zagranicznych pracowników. Miejscowe władze zażądały, by mnisi opuścili swój zakon.
Ci jednak, silnie przywiązani do okolicznych wieśniaków, stanowczo odmówili. Wkrótce dostali
od terrorystów ostrzeżenie - w nocy z 26 na 27
marca 1996 roku grupa uzbrojonych mężczyzn
wdarła się do klasztoru i uprowadziła siedmiu za-

Muzeum Niepodległości

22.01 Obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego:
1030: koncert pieśni i poezji
1330: uroczysty apel pamięci pod
krzyżem gen. Romualda Traugutta
24.01 1700: KLIOTEKA – Salon
Książki Historycznej: „Dzieje
polskiej dyplomacji”, prowadzenie
red. Tadeusz Górny
26.01 1700: Projekcja filmu dokumentalnego „Człowiek świętego
imienia – rzecz o Traugucie”
scenariusz i reżyseria: Teresa Gordon i Leszek Wasiuta
01.02 1700: koncert „Kolęda
polska”
03.02 1700: Wojciech Stela Odznaczenia w Polsce w latach
1946-1992. (współorg. Warsz.
Tow. Numizmatyczne)
07.02 1700: Klioteka. Salon
Książki Historycznej prezentacja albumu „Cud nad Wisłą”
09.02 1700: film o L. Wyczółkowskim
10.02 projekcja filmu Tempos de
Paz (Czas pokoju) i wystawa 8 lat
Magii Brazylii w Warszawie
11.02 1700: wernisaż wystawy Polskie dzieci, młodzież i
szkoły na tułaczych szlakach
1939-1948 (autor Marek NeyKrwawicz)
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konników. Ich ciała zostały odnalezione dwa miesiące później, do dziś nie wyjaśniono okoliczności śmierci. W 2003 r. sprawą zajął się francuski
sąd. Niedawno odtajniono część dokumentów,
a w najbliższych miesiącach spodziewane jest
ujawnienie kolejnych informacji w tej sprawie.
Do kin trafił właśnie film Xaviera Beauvois oparty na
wydarzeniach z 1996 roku. Nie jest to jednak dokument precyzyjnie odtwarzający tamtą historię. To raczej opowieść o zderzeniu religii i polityki, o oddaniu, braterstwie, cierpliwości i przekonaniu, że duchowe porozumienie między chrześcijaństwem i islamem jest jednak możliwe. Obraz „Ludzie Boga”
otrzymał Grand Prix oraz Nagrodę Ekumeniczną
na festiwalu w Cannes 2010. Będzie też francuskim kandydatem do Oscara w marcu tego roku.
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Spojrzenia na warszawskie getto

O

d 7 stycznia do 28 lutego
w Domu Spotkań z Historią możemy obejrzeć wystawę poświęconą Januszowi Korczakowi, wybitnemu pedagogowi, lekarzowi
i działaczowi społecznemu, prekursorowi działań na rzecz praw dziecka, autorowi „Króla Maciusia I”. Archiwalne zdjęcia zostały udostępnione przez Ghetto Fighter’s Museum w Izraelu.
W pierwszej części cyklu „Spojrzenia na
warszawskie getto” spacerowaliśmy po

wybranych ulicach. W drugiej, zatytułowanej „Spojrzenia na warszawskie getto – miejsca”, zaprosiliśmy do zatrzymania się i skupienia uwagi na wybranych
miejscach: mostach, sierocińcach, siedzibach instytucji getta, świątyniach. Zapraszamy na kolejne spotkanie w autorskim
cyklu Jacka Leociaka.
Tym razem będzie to opowieść o tym,
jak i gdzie udawało się przekraczać granice getta. Granice życia i śmierci. Strzegła ich niemiecka żandarmeria, polska

O P E R A

K A M E R A L N A

Pół wieku
Warszawskiej
Opery Kameralnej

W

tym roku obchodzimy naprawdę niezwykłą rocznicę – 50-lecie działalności
Warszawskiej Opery Kameralnej. Pierwszą premierą sceniczną tego Zespołu była
„La serva patrona” G.B.Pergolesiego, wykonana 4 września 1961 r. Od niemal
czterdziestu lat Opera prezentuje swój dorobek poza granicami kraju. Trasy objęły m. in. szesnaście krajów europejskich,
a także Japonię, Liban, USA i Kanadę. To
najszacowniejsza i najstarsza chyba instytucja kulturalna Muranowa. O historii,
dorobku Opery i jej założycielu napiszemy
szerzej we wrześniowym wydaniu gazety.

policja granatowa i żydowska Służba Porządkowa z żółtymi otokami na czapkach. Biegły wzdłuż linii kamienic, rozdzielały sąsiadujące ze sobą posesje, odcinały chodniki od ulic, przegradzały drogi
na pół. Bez specjalnej przepustki nie wolno było wyjść z getta ani do niego wejść.
Jednak codziennie na wiele sposobów i w
różnych miejscach granice te były pokonywane. Bez szmuglu bowiem getto nie
mogłoby istnieć. Z dzielnicy zamkniętej
udawało się też wydostawać ludziom.
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14.02 1700: spotkanie z cyklu
Sztuka Integracji (koncert)
(współorg. Fundacja „Zawsze Potrzebni”)
15.02 1700: W salonie u Radziwiłłów: Czy Warszawa na pewno
jest miastem europejskim?
gościem Karola Mórawskiego będzie Grzegorz Buczek

Dom Spotkań
z Historią

Dni Bryana (21-23.01).

21.01 1800-2030 Być jak Bryan. Portret fotoreportera i filmowca. Kim był Julien Bryan
dla mieszkańców Warszawy we
wrześniu 1939 roku? Spotkanie
zakończy pokaz filmu „Amerykański korespondent w oblężonej
Warszawie” w reżyserii Eugeniusza Starky’ego.
22.01 1500-1730 spotkanie filmowe Napalm i dziewczyna: Historia pewnej fotografii
1800-2100 spotkanie filmowe Aleja Snajperów
23.01 1400-1600 spotkanie filmowe Chmury nad Bagdadem
1600-1730 Komentarz do filmu
„Chmury nad Bagdadem” oraz
rozmowa o etosie zawodu korespondenta wojennego.
27.01 1800 W cyklu „Przez kino
do historii” – Miejsce na ziemi
(1960, 94’), reż. Stanisław Różewicz

Dom Kultury
Muranów

Młodzieżowy Dom Kultury Muranów ogłasza konkurs dla dzieci „Wydajemy własną książkę”. Wymyślcie historię, opiszcie ją i zilustrujcie, a następnie
prześlijcie na adres Domu Kultury. Wybrane prace trafią do Biblioteki Książki Dziecięcej. Szczegóły konkursu na stronie www.
mdk-muranow.waw.pl.

Klub
Na Andersa

19 stycznia odbędą się warsztaty „Uzdrawiający oddech”, na
których nauczymy się wykorzystywać techniki rebirthingu (bilety po 10 zł).

Serdecznie zapraszamy
instytucje kulturalne z Muranowa
i najbliższych okolic
do współtworzenia działu

REPERTUAR
Prosimy o kontakt:

redakcja@gazetamuranowska.pl
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Zapraszamy do nowej, niezwykłej klubokawiarni i galerii Qla BAR
Fort Służewiec, Al. Lotników 1 (na terenie dawnej Wytwórni Filmowej Czołówka)
Przy skrzyżowaniu Al. Lotników z ul. Puławską
(wjazd od AL. Lotników), DOJAZD Z MURANOWA: tramwaj nr. 10, metro (stacja Służew)

Art Review

R E K L A M A

Studio fotografii
artystycznej
i komercyjnej

GAZETA MURANOWSKA

PATRONEM CYKLU ARTREVIEW JEST GRUPA

dziwne sytuacje, które po jakimś czasie sta-

studiów na Warszawskiej ASP zamieszka-

ją się standardem, pozostałości po poprzed-

łeś na Muranowie - dlaczego właśnie tu?

nim systemie, itp.

- Muranów urzekł mnie swoim klimatem:

- Czego nie lubisz w sztuce?

zielenią, której jest wyjątkowo dużo, cieka-

- Nie lubię przeintelektualizowanej sztuki, prze-

wą niewysoką zabudową. Lubię muranow-

ładowanej treścią, która ukrywa jedynie for-

skie skwery, ciche podwórka, alejki i ulice.
To azyl w centrum miasta, a do tego otoczony przez szlaki komunikacyjne, dzięki którym można przemieszczać się w inne rejony Warszawy. Ważne dla mnie jest też sąsiedztwo Starego Miasta, które często odwiedzam.
- Czy Muranów ze swoją historią i architekturą jest dla Ciebie źródłem inspiracji?

- Przyjazna i ciepła architektura Muranowa
sprawia, że czuję się tu bardzo dobrze. Często zwracam uwagę na detale tutejszych budynków: sporo tu geometryzujących architektonicznych smaków. Można się też natknąć na stare, piękne neony reklamowe.
Poza tym na Muranowie coraz więcej dzieje się w sferze kulturalnej – to dla mnie bardzo ważne.
- Ten rok spędzasz w Berlinie. Chcesz kiedyś wrócić i tworzyć w Polsce?

- Wyjechałem do Berlina rok przed obroną dyplomu na ASP. Poczułem, że potrzebuję odświeżenia. Teraz z dystansem mogę
spojrzeć na to, co robiłem do tej pory. Wykorzystuję wszystko, czego nauczyłem się
w Warszawie i na tej bazie tworzę zupełnie
nowe rzeczy. Berlin był wyborem dość oczy-

fot. Aleksandra Potocka

- Pochodzisz z Olsztyna, jednak w czasie

malne i warsztatowe braki. Nie podoba mi się
też tanie szokowanie i skandal. Nie znoszę dopowiadania treści na siłę, szufladkowania twórczości. Zmanierowania i zachowawczości.

Cezary
Poniatowski
O podpatrywaniu sztuk,
balansowaniu na granicy
i samokrytyce

Buntownik
przeciw
sobie
ur. 24.06.1987 Olsztyn
Akademia Sztuk Pięknych
w Warszawie, Wydział Grafiki

N A G R O D Y :
Grand Prix w konkursie
Grafika Warszawska 2008

się najlepiej?

- Staram się być konsekwentny w działaniu.
Cieszę się, że moje grafiki i malarstwo są od-

czyć je. Są to ciągłe eksperymenty i poszukiwania, które, mam nadzieję, doprowadzą
mnie do czegoś nowego.
W malarstwie często posługuję się szablonem,
maluję bardziej w sposób graficzny niż malarski. Systematycznie nakładam na płótno kolejne warstwy farby, osłaniając część powierzchni
obrazu. W grafice z kolei mieszam ze sobą różne techniki: linoryt, akwafortę, akwatintę, suchą igłę. Ostatnio często posługiwałem się dość
nową techniką grafiki warsztatowej, mianowicie drukiem cyfrowym, dzięki któremu można sprawnie tworzyć prace dużych rozmiarów
i odtworzać typowo warsztatowe, ręczne działania graficzne. Jest to technika cyfrowa, ale
staram się nie korzystać z efektów typowo
komputerowych.

W Y S T A W Y :

tografii, które przetwarzam tak, aby straciły

to stolica współczesnej sztuki. Do Warszawy

2010
Wystawa zbiorowa grafiki laureatów
Międzynarodowego Triennale Grafiki
Kraków 2009,
Dalarnas Museum, Falun, Szwecja

swoją fotograficzną jakość i stały się elemen-

Wystawa grafiki w galerii Nordens Ljus,
Sztokholm

znaczny nastrój. Niedopowiedzenie i niecał-

dziej że powstają nowe inicjatywy kulturalno-artystyczne i pod tym względem polska stolica coraz bardziej zaczyna przypominać Berlin, przejmuje berliński klimat. Właśnie dlatego wydaje mi się, że warto będzie
tu zostać i obserwować przemiany.
- A inspiracje? Kogo podpatrujesz?

- Malarstwo, architekturę, film – mniej lub
bardziej świadomie czerpię ze wszystkiego.
Jeśli chodzi o kierunki w sztuce to na pewno duży wpływ miały na mnie te z początku
XX wieku: fowizm, ekspresjonizm, futuryzm,
kubizm, wzornictwo bauhausu, art deco
(jego geometria i graficzność). Lubię też polskie malarstwo lat 70. i syntetyczną grafikę
z tamtych lat - emocje pochowane w geometrycznych kształtach, kontrastach i ostrych
elementach. Cenię polską szkołę plakatu.
No i uwielbiam przepełnione pięknymi obrazami filmy Michelangelo Antonioniego - często są źródłem moich graficznych inspiracji.
- W Twoich pracach często widać humor,
ironię. Co Cię śmieszy?

- Bawi mnie wiele rzeczy, trudno byłoby wymienić wszystkie. Za śmieszne uważam
na przykład absurdy codziennych czynności,

Wystawa grafik
w ramach festiwalu Artenalia
w Starej Rzeźni, Poznań
Wystawa XVI Edycji Konkursu
Grafika Warszawska 2009
w Galerii Test, Warszawa
Wystawa rysunku studentów
Wydziału Grafiki warszawskiej ASP
w Galerii Młodych Twórców, Warszawa
2009
Wystawa grafiki
studentów warszawskiej ASP
na Uniwersytecie Muzycznym
im. Fryderyka Chopina, Warszawa
Wyróżnienie honorowe w konkursie
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej
Kraków 2009, udział w wystawie pokonkursowej w galerii Bunkier Sztuki, Kraków
Wystawa pokonkursowa
I Międzynarodowego Biennale
Grafiki Cyfrowej Studentów,
Cieszyn
Wystawa pokonkursowa
I Międzynarodowego Biennale
Wschodni Salon Sztuki, Lublin
Wystawa grafiki Les Trois Mousquetaires
na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP

A przyszłe
Pary Młode zapraszamy
na stronę
www.fotoslubna.pl

cy tych dziedzin, balansować między nimi, łą-

spirująca różnorodność sprawiają, że jest

w przyszłości mieszkać i tworzyć. Tym bar-

www.elitestudio.pl

bierane jako całość. Chcę tworzyć na grani-

wistym - wielokulturowość i niezwykle in-

świadczeniami, i to tutaj właśnie chciałbym

DLA FIRM:

zdjęcia reklamowe,
biznesowe,
fotografia produktowa
kontakt@elitestudio.pl

- Używasz wielu technik, w której czujesz

Wyróznienie Honorowe w konkursie
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej 2009

chciałbym wrócić z nowymi pomysłami i do-

DLA WSZYSTKICH:

zdjęcia portretowe,
portfolio,
casting,
moda,
glamour

Oprócz tego używam również elementów fo-

tami graficznymi. Ostatnio staram się nadać
moim grafikom enigmatyczny i niejednokowite określenie wydają mi się najciekawsze. W moich najnowszych pracach pojawiają się właśnie takie niepojęte formy, przypominające jakieś futurystyczne rzeźby i twory o nieznanej funkcji. Myślę, że sytuacja,
gdy do końca nie zdaję sobie sprawy z tego,
co przedstawiają moje prace, jest świetnym
punktem wyjścia do kolejnych działań.

Sztuka
nie
siada
Klubogaleria
do wynajęcia.

- Młodym twórcom często przypisuje się

Wernisaże,

bunt. Buntujesz się przeciw czemuś?

- Wydaje mi się, że czasami buntuję się przeciwko sobie, przeciwko swoim działaniom
i temu, co przestaje mi się podobać w mojej
pracy. W ten sposób mogę robić nowe rze-

wystawy,

wesela.

czy, spojrzeć na siebie z boku. Jestem dość
samokrytyczny, ale to chyba dobrze.
Rozmawiał Paweł Najgebauer

Wystawa pokonkursowa Biennale Grafiki
Studenckiej w galerii Arsenał, Poznań
Wystawa XV Edycji Konkursu
Grafika Warszawska 2008
w Galerii Test, Warszawa
2008
Wystawa Grafika w procesie
w galerii Aspekt, Warszawa
2007
Wystawa zbiorowa grafiki warsztatowej
w Białołęckim Ośrodku Kultury
Galerii przy Van Gogha, Warszawa

Fort Służewiec,
Al. Lotników 1
manager@qlalabar.pl
tel. 507 071 787
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Miejsca,Inicjatywy
GAZETA MURANOWSKA

Ważne adresy
(Muranów i nie tylko)

Piotr Socha - G A L E R I A A U TORS KA
WIĘCEJ NA: WWW.PIOTRSOCHA.COM

Teatr Kamienica
Al. Solidarności 93
tel. 22 624 01 99

www.teatrkamienica.pl

Opera Kameralna
Al. Solidarności 76b
tel. (22) 831 22 40

Centrum
Karmelicka

www.operakameralna.pl

Kino Muranów
DKF Muranów
ul. Andersa 1
(22) 635 25 29

- wspólne miejsce

www.muranow.pl

Kino Femina
Al. Solidarności 115
tel. (22) 654 45 45

Ostatnie dziesięciolecie w życiu kulturalnym Warszawy cechu-

www.heliosnet.pl

je nasilanie się społecznościowych inicjatyw. Potrzeba małej oj-

Atelier Joanny Klimas
Sklep i kawiarnia
tel. (22) 831 02 92
ul. Nowolipki 2

czyzny i twórczego zagospodarowania przestrzeni w naturalny
sposób wiąże się z eksploracją miasta.

www.joannaklimas.com

Centrum Karmelicka
ul. Karmelicka 26
tel. (22) 392 61 44

Piotr Socha - grafik i ilustrator. Publikował swoje rysunki w Polityce, Gazecie Wyborczej, Magazynie
Gazety Wyborczej, Newsweeku, Przekroju, Playboyu, Machinie, Harvard BusinessReview itd.
W 1999 projektant oprawy graficznej dla Programu I TVP, za którą wraz ze studiem animacji Platige
Image otrzymał nagrodę Złotego Orła, a indywidualnie tytuł Dyrektora Artystycznego Roku. Projektant
gier planszowych dla dzieci, ilustrator książek. Od prawie 40 lat mieszkaniec Muranowa.
A dla nas - ktoś, kto zgodził się podzielić swoim talentem i poczuciem humoru z sąsiadami z dzielnicy.

www.ck.muranow.waw.pl

Muzeum Niepodległości
Al. Solidarności 62
(0-22) 826 90 91
www.muzeumniepodleglosci.
art.pl

Instytut Wzornictwa
Przemysłowego
ul. Świętojerska 5/7
tel.(22) 860-01-73
www.iwp.com.pl

Dom Kultury Śródmieście
- Klub na Andersa
ul. Andersa 31
www.dks.art.pl

Restauracja Sephia
ul. gen. Andersa 13
tel. (22) 887 89 96
0 608 63 64 65

www.restauracja-sephia.pl

Restauracja bar a boo
ul. Karmelicka 17
tel. (22) 636 67 77
www.baraboo.pl

Restauracja Jaś i Małgosia
al. Jana Pawła II 57
tel: (22) 838 51 27
Chwila Da Klub
ul. Ogrodowa 31/35, W-Wa
facebook.com/ChwilaKlub

Chłodna 25
ul. Chłodna 25
Kontakt pod telefonami:
tel. (22) 620 24 13

Z

Tyrmandiada
wyróżniona

prawdziwą dumą informujemy, że Warszawski Festiwal
Twórczości i Wiedzy im. Leopolda Tyrmanda „Tyrmandiada” został wyróżniony jako jeden z najlepszych, (spośród 113 zgłoszonych), projektów kulturalnych na organizowanej
przez Miasto Stołeczne Warszawa Warszawskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej. Organizatorem Giełdy było Miasto Stołeczne Warszawa, a
współorganizatorami: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Klub Kultury „Falenica”, Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”, Staromiejski Dom Kultury
oraz Stowarzyszenia „Akademia Łucznica”. Gazeta Muranowska jest partnerem Tyrmandiady, jej organizatorem
zaś Centrum Edukacyjno - Kulturalne

„Karmelicka” działające przy 7 SLO.
Organizatorom i dyrektorowi festiwalu - p. Marcie Koszowy - serdecznie gratulujemy, Czytelników zapraszamy do
wzięcia udziału w działaniach festiwalowych w czerwcu.
Anna Nahajska

L

okalny
patriotyzm
przestał już oznaczać jedynie miłość
do miejsca urodzenia
bądź zamieszkania, teraz ogniskuje się w coraz ściślej pojmowanej wspólnocie nie tylko ludzi
mieszkających przy jednej ulicy czy w
jednej dzielnicy, ale także miłośników
poszczególnych miejsc (łatwo odnaleźć
w kulturalnym kalendarzu stolicy liczne święta ulic). Jednym z tak postrzeganych rewirów Warszawy jest Muranów, a przejawem miłości ku niemu
choćby ten egzemplarz Gazety Muranowskiej.
Na fali tak rozumianych potrzeb w
świeżo przeniesionym na ulicę Karmelicką pod numer 26 Społecznym
Liceum Ogólnokształcącym nr 7 im.
Bronisława Geremka STO i Społecznym Gimnazjum nr 55 STO powstało Centrum Karmelicka – miejsce wymiany kulturalnych wartości.
W obecnej ofercie Centrum Karmelicka znajdują się na przykład zajęcia teatralne (konstytuująca się pod okiem
Katarzyny Bargiełowskiej amatorskoprofesjonalna grupa aktorska „Teatr
Karmelicka”). Niebawem ruszyć mają
też kursy językowe (m. in. język francuski dla początkujących), warsztaty

plastyczne (ceramika, wikliniarstwo,
decoupage) i taneczne, a także skierowane do kobiet w średnim wieku zajęcia relaksacyjne (praca z kolorami,
tworzenie mandali). Nowatorską inicjatywą będzie „survival dla rodziców”
– kurs dedykowany rodzicom uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów pomagający rozwikłać problemy
wieku dojrzewania. W tym roku Centrum Karmelicka będzie także wspierać działania związane z IV Warszawskim Festiwalem im. Leopolda Tyrmanda TYRMANDIADA.
Centrum Karmelicka tworzyć mają
jego pomysłodawcy i przyjaciele, kadra wykładowców, trenerów, a także lub przede wszystkim, zaproszeni do wspólnych działań sympatycy i
mieszkańcy Muranowa. Centrum będzie miejscem otwartym na inicjatywy młodych i dorosłych. Zatem, jeśli chcesz zrobić coś szczególnego, podzielić się swoją pasją, przedstawić
swoje dokonania (nie tylko artystyczne), zorganizować wernisaż, wystawę, pokaz i zaprosić innych, by Ci towarzyszyli, zgłoś się do nas! Centrum
Karmelicka to miejsce wspólne, koncentrujące się na integracji, wspierające społeczną aktywność.
Marta Koszowy

R E K L A M A

Restauracja Sarmacja
ul. Stawki 2
tel. (22) 860 62 96

Pierwsze społeczne gimnazjum i

liceum na Muranowie!

Restauracja Canton
ul. Smocza 1
tel: (22) 838 38 23

www.sg55.waw.pl
sg55@sg55.waw.pl

www.slo7.waw.pl
slo7@slo7.waw.pl

canton.warszawa.pl

Restauracja Za Drzwiami
ul. Nowolipie 23
tel: 22 838 79 78
zadrzwiami.waw.pl
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GAZETA

MURANOWSKA

info@restauracjasarmacja.pl

ul. Karmelicka 26, 00-181 Warszawa
Wolne miejsca w gimnazjum i liceum! Serdecznie zapraszamy!

Jedyna gazeta lokalna
Muranowa i okolic.

13 000 spojrzeń.
Zapraszamy przedsiębiorców
do współtworzenia gazety.
reklama@gazetamuranowska.pl

501 375 854

