Wielkimi krokami zbliża się Industriada, czyli pierwsze
święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Fot. W. Baran

5-6 czerwca 2010

ORIENTAkCJA w czerwcu
Kultura Japonii jest egzotyczna poprzez swoją inność i z tego samego powodu fascynująca. Dlaczego Japonię nazywamy krajem kwitnącej wiśni,
czym jest origami i ikebana? Dlaczego parzenie herbaty stało się budzącym zachwyt i ciekawość ceremoniałem? Odpowiedzi na te i inne pytania
można będzie poszukać podczas ORIENTAkCJI - szczególnego zaproszenia
na spotkania z kulturą Japonii w Muzeum w Gliwicach.

Już 12 czerwca „industrialne imprezy” odbędą się na
terenie „Nowych Gliwic”,
Muzeum Techniki Sanitarnej
oraz Radiostacji Gliwice.

Warsztaty origami

Postindustrialne
„Nowe
Gliwice” przywitają gości
plenerową wystawą rzeźb
Zbigniewa Frączkiewicza „Ludzie z żelaza”, inaugurującą
funkcjonowanie Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach w nowym
miejscu i nowej aranżacji.
Rzeźbiarz pokaże 21 niecyzelowanych odlewów żeliwnych
przedstawiających
monumentalnych mężczyzn (każdy
wysokości 2,20 m).

5.06. godz.11.00-14.00
W origami punktem wyjścia
jest kwadratowa kartka papieru, której nie wolno ciąć, kleić
ani dodatkowo ozdabiać. Przestrzenne obiekty powstają wyłącznie poprzez jej zginanie.
W dłoniach uczestników warsztatów z tradycyjnego japońskiego papieru washi powstaną zaskakujące dla samych
wykonawców formy.

Bajki
na dobranoc

Z przewodnikiem
po Japonii do
wakacji

6.06. godz. 18.00-19.00
Wspólne czytanie bajek japońskich dla dzieci połączone z
pokazem teatrzyku cieni

Specjalna wycieczka z przewodnikiem dla uczniów szkół
podstawowych, która obejmuje zwiedzanie wystaw prezentowanych w ramach projektu
ORIENTAkCJA oraz warsztaty
wykonywania origami.

Wszystkie propozycje ORIENTAkCJI odbywają się w Willi
Caro (wstęp wolny).

Zajęcia odbywają się w grupach i wymagają wcześniejszego zgłoszenia.

Kontakt bezpośredni: Joanna
Jenczewska - Pajka tel. 32
332 47 46 lub 32 231 08 54

Wystawy

Wystawie będą towarzyszyły:
ekspozycja „Wędrówki ludzi
żelaznych”
(fotograficzne
reminiscencje z dotychczasowych miejsc prezentacji
miniatur rzeźb) oraz autorski
happening w ramach wernisażu. Początek imprezy
– godz. 11.00.
Muzeum Techniki Sanitarnej
już dziś zwołuje chętnych na
czerwcową „Imprezę z pompą”!

• DENSETSU: grafika i ceramika (do 31.07.).
• ASHITA: 365 dni szczęścia
(do 18.07.).
• HITO: Sieber, Sośniak, dawna fotografia japońska (do
20.06.).

.....................................................................

Mistrzostwa
na Olimpijczyku

Całe zawody rozgrywane są
systemem eliminacji podczas
bloków porannych i finałów
podczas bloków popołudniowo
– wieczornych.
- Kto będzie rywalizował?
Oprócz Otyli Jędrzejczak i Pawła Korzeniowskiego, których
nikomu przedstawiać nie trzeba, w Gliwicach zobaczymy też
tzw. Grupę Kizierowskiego, czyli: Czerniak, Gąsior, Sławiński
i Tarczyński, którzy mają zapoczątkować nową erę polskiego
sprintu. Zobaczymy również
pływaka zaliczanego do czo-

Odmieniona po
ubiegłorocznej modernizacji Radiostacja Gliwice zaoferuje 12 czerwca kilka
niesztampowych
atrakcji.
łówki europejskiej, a którego
poznaliśmy już podczas finał
GP – Radosława Kawęckiego, zwycięzcę całej rywalizacji
Grand Prix w tym sezonie.
Podczas Mistrzostw Polski w
naszym mieście zobaczymy
też wielu juniorów pragnących
zdobyć wymarzone minima na
Mistrzostwa Europy w Helsinkach.
Jak to bywa na juniorskim
podwórku, ciężko jest przewidzieć, kto w tym roku będzie
wygrywał. Na pewno związane
są z tym duże emocje, na co
wszyscy sympatycy pływania

czekają. Kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów to
przede wszystkim wyznacznik
poziomu sportowego pływackiej młodzieży – informuje TUR
Gliwice.
Zobaczymy także kilku pływaków z naszego miasta. Gliwiczanie będą mogli oglądać
najlepszego pływaka w historii
Gliwic – Marcina Unolda, który
będzie bronił tytułów Mistrza
Polski w stylu grzbietowym.
Oprócz niego będzie również
startował Kajetan Załuski, wychowanek gliwickiego „SiKReT
– u” Katarzyna Górniak oraz
Tomasz Czermak.

...........................................

Od czwartku 3 czerwca
do niedzieli 6 czerwca na
gliwickiej krytej pływalni
„Olimpijczyk” odbędzie
się najważniejsza impreza pływacka w kraju
– Mistrzostwa Polski
w pływaniu. Na rywalizację zjedzie do Gliwic
ok. 600 zawodników
z całej Polski.

Ta gra fabularna ma zmienić
powszechne wyobrażenie o
nudnym świecie rur, zaworów
i cylindrów. Możliwe będzie
również cogodzinne zwiedzanie placówki oraz... gliwickiej
oczyszczalni. Wszystko to
12 czerwca w godzinach od
14.00 do 17.00.

Dla ciekawskich tradycjonalistów przewidziano zwiedzanie historycznych budynków
rozgłośni oraz plenerową wystawę wielkoformatowej fotografii „Gliwice dawniej i dziś”
(godz. 14.45 – 20.00).
Fot. Z. Frąckiewicz

Fot. W. Turkowski

Do 6 czerwca poza zwiedzaniem trzech specjalnych wystaw można będzie także
wziąć udział w wielu pokazach
i warsztatach, w tym czytaniu
japońskich bajek.

Ludzie
z żelaza
Entuzjastom nowych technologii
spodoba się zapewne interaktywna
instalacja „Radiostacja Gliwicka znowu
nadaje ... obraz”.
W jej ramach o godz. 14.45
rozpocznie się prezentacja
podniebnej panoramy miasta z kamery HD zawieszonej
na 80. metrze modrzewiowej
wieży (ten widok będzie można oglądać na LED-owym telebimie ustawionym u podstaw
Radiostacji). By dopełnić urodzin 75-lecie Radiostacji), z
myślą wszystkich fanach fal
i wirtualnego świata zostanie
uruchomiony w tym miejscu
darmowy dostęp do internetu (HOTSPOT).
O godz. 15.00 rozpocznie
się tam happening „Serca
gliwiczan biją dla Radiosta-

cji”, prowadzony przez performera Ryszarda Bazarnika z zespołem.
Przez 75 minut, na 75 bębnach ustawionych wokół
wieży, mieszkańcy miasta
oraz przedstawiciele różnych środowisk gliwickich
będą naśladowali rytm bicia serca.

Wieczorem dwa
znane kabarety
(formacja Paranienormalni oraz
Kabaret Młodych
Panów) wciągną
widzów zgromadzonych pod wieżą
w elektroniczną
falę kabaretową.
Mierząc swe umiejętności,
zaprezentują bowiem nie
tylko najzabawniejsze programy autorskie, ale też
wspólne fascynacje techniką. Publiczność weźmie
aktywny udział w zabawie
i zadecyduje, który kabaret
wygra rywalizację (początek
– godz. 19.00).
O 21.00 natomiast na kilkunastometrowej
wieży
ustawionej na tle Radiostacji wystąpi multiinstrumentalista Marek Biliński.
Będzie – jakżeby nie inaczej
– elektronicznie... Plus oryginalne wizualizacje.
um.gliwice/kk
Miejsca imprez: „Nowe
Gliwice” - ul. Bojkowska
37, Muzeum Techniki
Sanitarnej - ul. Edisona
16, Radiostacja Gliwice
- ul. Tarnogórska 129.

Beethoven inaczej
20 czerwca, w niedzielę
o godz. 17.00 w Kościele pw. Wszystkich
Świętych w Gliwicach
odbędzie się koncert
Kwartetu Śląskiego zatytułowany „Mój Beethoven”

ją głównie jako kompozytora
symfonii. Któż nie kojarzy III,
V czy IX? Ale Beethoven to
również niedościgły wzór dla
kompozytorów jako twórca
kwartetów smyczkowych. Napisał ich szesnaście. Każdy z
nich każdy wart jest poznania
i wysłuchania po wielekroć,
zatopienia się w nim.

przybliżyć wszystkim słuchaczom wielkość tej muzyki.
Jest bardzo subiektywnym
wyborem (takich wyborów
można by dokonać co najmniej kilku). Artyści Kwartetu
Śląskiego pragnęli, żeby usłyszane części zafascynowały
słuchaczy na tyle, by sięgnęli
do całości.

Beethovena melomani zna-

Projekt „Mój Beethoven” ma

Wstęp wolny!

