Prezydent
senatorem?

KULTURALNA ŚCIĄGA
Weekend
z superbohaterem

W sobotę, 11 lutego,
uczestnicy
warsztatów plastycznych zastanowią się, jakie cechy i
atrybuty powinien mieć superbohater, a później, z pomocą wprawnego rysownika,
będą tworzyć własnego superbohatera.
MÓJ SUPERBOHATER
- warsztaty plastyczne dla
młodszych i starszych
11.02 /sobota/,
Willa Caro, godz. 11.0013.00
-------------------------

„Jestem
zdecydowanie za”
Dokończenie ze str. 1

BITWA KABARETOWA LIMO & JURKI

11.02 /sobota/,

godz. 18.00 - scena GTM
przy Nowym Świecie
BILETY: 65 i 70 zł.
Dla grup zorganizowanych
specjalna cena biletów.

Maciej Balcar
Współpracował z zespołami
Vicky Victim (metal) i Blues
Forever. Od wielu lat przyjaźni
się i współpracuje z zespołem Harlem. Od dziesięciu lat
jest wokalistą grupy Dżem.

- Podczas wykładu
spróbujemy
określić, skąd pochodzi idea bohaterstwa i jak definiowały ją
rożne kultury, a także odpowiemy na pytanie, czy i czym
różni się superbohater kultury
masowej od starożytnych herosów oraz co z superbohaterem ma wspólnego psychoanaliza i celebryci - informuje
Ewa Chudyba.

Fot. www.limo.art.pl

Muzeum w Gliwicach zaprasza starszych i młodszych na warsztaty i wykład, których bohaterem będzie... superbohater.
Kto z nas nie zna postaci
takich jak Kapitan Planeta,
Odyseusz, Goku, Achilles,
Beatrix Kiddo, celtycki heros
Cuchulainn, Czarodziejka z
Księżyca czy Spiderman?
W postaci superbohatera
zbiorowość zaszyfrowała swoje ideały. Może warto więc
poświęcić im weekend?
-------------------------

W lutowej bitwie kabaretowej na scenie
GTM zetrą się dwa kabarety,
które sztukę doprowadzania
publiczności do łez (ze śmiechu, rzecz jasna) opanowały
do perfekcji: Limo i Jurki.

SUPERBOHATER
W KULTURZE - wykład

11.02 /sobota/,

Willa Caro, godz. 16.00
------------------------Dzisiejszy superbohater to postać z
kreskówki. A ponieważ bohatera nie ma bez bohaterskich
czynów, a bohaterskie czyny
giną bez opowieści o nich –
najlepiej nadać im formę rysunków. Niedzielne warsztaty
w Willi Caro prowadzić będą
twórcy komiksów, którzy starszych i młodszych uczestników wprowadzą w tajniki tworzenia obrazkowych historii.

KOMIKS DLA SUPERBOHATERA - warsztaty z rysowania komiksów dla młodszych
i starszych
12.02 /niedziela/,
Willa Caro,
godz. 12.00 – 14.00

Kabaret Limo
------------------------Maciej Balcar i
Zespół Nie-Bo Akustycznie - jest to koncert promujący płytę “Ogień i woda”
- solowy projekt wokalisty.
Maciej Balcar to autor tekstów, muzyk, kompozytor,
aktor teatralny i filmowy. Ma
na koncie dwie solowe płyty:
“CZARNO”, która ukazała się
w roku 1998, oraz “Ogień i
woda” z roku 2010.

MACIEJ BALCAR i Zespół
Nie-Bo Akustycznie

12.02 /niedziela/,
godz. 19.00 - scena GTM
przy Nowym Świecie
BILETY: od 25 do 35 zł
------------------------Kino “Amok” proponuje widzom kolejną atrakcje. Pierwszy w historii, transmitowany na żywo
przekaz satelitarny z wystawy
malarstwa. Dzięki transmisji widz będzie mógł odbyć
wirtualną podróż po najważniejszych eksponatach The
National Gallery, wzbogaconą
o fachowy komentarz oraz dodatkowe materiały.
LEONARDO LIVE

16.02 /czwartek/,
godz. 20.00 - kino Amok

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Bilety: 30 zł (normalne), 15
(ulgowe).
Dodatkowy sens dla szkół i
seniorów: 29 lutego, godz.
11.30, cena 15 zł.
-------------------------
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Czy będzie na
to czas?
- Skoro da się łączyć mandat poselski z aktywną pracą zawodową, to na pewno
da się połączyć mandat
senatora z pracą prezydenta miasta. W Senacie tej
pracy jest zdecydowanie
mniej, nie jest ona tak organizowana jak w Sejmie,
gdzie posłowie muszą być
bardzo dyspozycyjni. Poza
tym, prezydenci miast, z
racji wciąż dość silnego
scentralizowania państwa,
muszą być w miarę regularnie obecni w Warszawie.
Te wyjazdy i tak dla nas są
codziennością – tłumaczy
Frankiewicz.

Więcej władzy
dla obywateli?
- To jest zamysł inicjatora
ustawy. W tym też jest zagrożenie. Oczywiście, należałoby sobie życzyć, żeby
społeczeństwo
polskie
miało wszelkie cechy społeczeństwa obywatelskiego.

Ale nie buduje się
społeczeństwa obywatelskiego zmianami w prawie.
One powinny sankcjonować zmiany społeczne,
dokonujące się w naszym
państwie, a nie próbować
je kreować. Nadmiar tych
nowych elementów demokracji bezpośredniej, moim
zdaniem może być wręcz
groźny dla funkcjonowa-

nia samorządu. Może to w
pewnych dziedzinach prowadzić do paraliżu miasta.
Na przykład wprowadza się
na szerszą skalę instytucję
referendum. Bardzo łatwo
będzie je przeprowadzić, a
wnioski będą wiążące, niezależnie od liczby uczestników. Jeżeli bardzo nieliczna
grupa zechce przeforsować
swój projekt, który reszta potraktuje z obojętnością, to on może stać się
prawem lokalnym. W ten
sposób grupy społeczne
lub organizacje lobbystyczne mogą mieć decydujący
wpływ na niektóre decyzje
miasta. To nie jest dobre –
ostrzega prezydent Gliwic.

Prezydenci
miast będą
nieusuwalni?
- Myślę, że to zupełny szczegół z proponowanych zmian.
Na pewno nie idą one w
tym kierunku, żeby uczynić
prezydentów, burmistrzów
i wójtów nieusuwalnymi.
Tu nie chodzi o wzmocnienie władzy wykonawczej, a
bardziej o wzmocnienie roli
mieszkańców, tak jak to
jest w tytule ustawy („Ustawa o wzmocnieniu udziału
mieszkańców w działaniach
samorządu terytorialnego” przyp. red.).
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