
PROGRAM E&A 

2 CZE 2018

10:00-24:00 
Targi dobrego smaku i designu. Wśród 
wystawców producenci ubrań i akcesoriów 
odzieżowych, artykułów papierniczych, 
kosmetyków, mebli czy gier (piętro 0). 

11:30 
Rodzinna gra terenowa z Teatrem  
im. H. Ch. Andersena w budynku CSK. 
Zapisy: promocja@teatrandersena.pl.

12:00-13:00 
Zdrowe słodycze – warsztaty dla dorosłych i 
dzieci wraz z opiekunami (Galeria / Małe CSK, 
piętro 0).*

12:00-14:00
Zbiór japońskich filmików pokazujących dzie-
ciom, czym jest design. W zabawnej, lekkiej 
formie, w której przeplatają się kształty 
i dźwięki, zwracają uwagę dzieci na 
wzornictwo. Każdy filmik wykorzystuje inną 
technikę – ry-sunek, animację poklatkową 
i zdjęcia. Spotka-nie poprowadzi Piotr 
Skrzypczak z Lubelskiego Instytutu Designu 
LPNT S.A.

12:00-14:00 
Rdzawy Jaco – warsztaty deskorolki 
(skwer od ulicy Radziszewskiego).

12:00-17:00 
Wystawa „NAWER – SHAPES OF MIND”  
w Brain Damage Gallery (piętro 0, wejście od 
ul. Skłodowskiej). 

12:00-24:00 
Wystawa „Opera Fashion” (Galerie Wystaw 
Czasowych, piętro -1, +1). Artystyczne kreacje, 
modystyczne rękodzieło, szykowne obuwie z 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w War-
szawie; kostiumy autorstwa m.in. Gosi Baczyń-
skiej, Joanny Klimas, Tomasza Ossolińskiego, 
Macieja Zienia.

12:00-24:00
Board Mania. Noc planszówek (Aleja Kultur, 
piętro -1).

12:30-13:00 
Lego Konstrukcje | Lego Maszyny Proste – 
warsztaty dla dzieci w wieku 4-5 lat (Mała 
Kieszeń Sceny, piętro +1).* 

13:00-03:00 
Street Food Lovers – food trucki, potrawy  
z najdalszych zakątków świata (plac Teatralny). 

13:30-14:30 
Lego WeDo – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat 
(Mała Kieszeń Sceny, piętro +1).*

14:00-15:00  
Kolorowe koktajle – warsztaty dla dorosłych 
i dzieci wraz z opiekunami (Galeria / Małe 
CSK). *



14:00-16:00 
Spotkania bez obiektywu. Decydujący moment 
– warsztaty dla dorosłych (Aleja Kultur, piętro
+1). Warsztaty fotografii otworkowej.*

15:00-16:30 
Warsztaty K’nex Education – zajęcia dla dzieci 
w wieku 9-14 lat (Mała Kieszeń Sceny, piętro 
+1). *

16:00-18:00 
Spotkania bez obiektywu. Decydujący moment 
– warsztaty dla dorosłych (Aleja Kultur, piętro
+1). Warsztaty fotografii otworkowej.*

17:00 
Pokaz alternatywnych metod palenia kawy / 
prezentacja i degustacja wina wraz doborem 
odpowiednich trunków do mięs i przekąsek 
przygotowanych w autorskiej kuchni bistra 
Panie Przodem (Patio, piętro 0).

18:00 
Oficjalne otwarcie wystawy „Ekspedycja ‘88” 
połączone z oprowadzaniem kuratorskim. 

18:00-24:00 
Wystawa „Ekspedycja ’88” (Duża Kieszeń 
Sceny, piętro +1). Ekspozycja przygotowana 
przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w 
Warszawie umożliwia podróż do tytułowego 
roku 1988 i interakcję z fascynującymi przed-
miotami typowymi dla codzienności końca lat 
80. XX w.

18:00-24:00 
Wystawa „NAWER – SHAPES OF MIND”  
w Brain Damage Gallery (piętro 0, wejście od 
ul. Skłodowskiej). 

19:00-20:00 
Spotkanie z Olgą Drendą, autorką opiniotwór-
czej „Duchologii” (2016) oraz przygotowywa-
nej właśnie książki „Wyroby” (premiera: jesień 
2018). Spotkanie poprowadzi Anna Bakiera, 
współtwórczyni Brain Damage Gallery (Mała 
Kieszeń Sceny, piętro +1).* 

19:00-22:00 
Teatr Polski w Bielsku-Białej, „Człowiek z La 
Manczy”, reż. Witold Mazurkiewicz (Sala Ope-
rowa). Broadwayowski musical | Pokaz specjal-
ny Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w 

Budowie”. Spektakl biletowany.

20:00 
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie  
„NAWER – SHAPES OF MIND” w Brain Da-
mage Gallery (piętro 0, wejście od ul. Skłodow-
skiej). 

20:00-21:00  
Kawiarz nocną porą. Rozsmakuj się w porząd-
nej kawie. Odkryj bogactwo smaku i aromatu 
autorskich mieszanek (piętro 0).

20:00-24:00 
Performance tatuatorski Agaty Klepki w „gór-
na10studio” (piętro 0).  
Zapisy: gorna10studio@gmail.com. 

22:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „NA-
WER – SHAPES OF MIND” w Brain Damage 
Gallery (piętro 0, wejście od ul. Skłodowskiej). 

22:30-24:00
Projekcja filmu „Westwood: punkówa, ikona, 
aktywistka” reż. L. Tucker, W. Brytania, 2018, 
83 min. (fasada multimedialna, plac Teatralny). 

3 CZE 2018

10:00-17:00 
Targi dobrego smaku i designu. Wśród wystaw-
ców producenci ubrań i akcesoriów odzieżo-
wych, artykułów papierniczych, kosmetyków, 
mebli czy gier (piętro 0).

10:00-12:00 
Warsztaty towarzyszące wystawie „Ekspedycja 
‘88” zorganizowanej przez Państwowe Mu-
zeum Etnograficzne w Warszawie (Mała Kie-
szeń Sceny, piętro +1).** 

11:00-17:00 
Board Mania. Noc planszówek (Aleja Kultur, 
piętro -1).

12:00  
MUR LUBELSKI Otwarcie instalacji z kolekcji 
Dariusza Prażmo (piętro 0).

12:00-14:00 
Rdzawy Jaco – warsztaty deskorolki (skwer od 
ulicy Radziszewskiego)



12:00-17:00 
Oprawa Treści | Dobrze się składa! Warsztaty 
nowoczesnego origami (Brain Damage Gallery, 
piętro 0).*

12:00-19:00 
Wystawa „Opera Fashion” (Galerie Wystaw 
Czasowych, piętro -1, +1). Artystyczne kreacje, 
modystyczne rękodzieło, szykowne obuwie  
z Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w War-
szawie; kostiumy autorstwa m.in. Gosi Baczyń-
skiej, Joanny Klimas, Tomasza Ossolińskiego, 
Macieja Zienia.

12:00-19:00 
Wystawa „Ekspedycja ’88” (Duża Kieszeń 
Sceny, piętro +1). Ekspozycja przygotowana 
przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w 
Warszawie umożliwia podróż do tytułowego 
roku 1988 i interakcję z fascynującymi przed-
miotami typowymi dla codzienności końca lat 
80. XX w.

13:00-13:30 
Lego Konstrukcje | Lego Maszyny Proste – 
warsztaty dla dzieci w wieku 4-5 lat (Galeria / 
Małe CSK, piętro 0). *

13:00-14:30
Warsztaty tradycyjnej tureckiej sztuki malar-
stwa na wodzie EBRU (Mała Mediateka, piętro 
0).*

13:00-15:00 
Warsztaty towarzyszące wystawie „Ekspedycja 
‘88” zorganizowanej przez Państwowe Mu-
zeum Etnograficzne w Warszawie (Mała Kie-
szeń Sceny, piętro +1). **

13:00-20:00 
Street Food Lovers – food trucki, potrawy z 
najdalszych zakątków świata (plac Teatralny). 

14:00-15:00 
Lego WeDo – zajęcia dla dzieci w wieku 6-9 lat 
(Galeria / Małe CSK, piętro 0). *

15:00-16:00 
Królestwo pszczół / Warsztaty pszczelarskie 
(Mediateka, piętro +2).*

15:30-17:00 
Warsztaty K’nex Education – zajęcia dla dzieci 

w wieku 9-14 lat (Galeria / Małe CSK,  
piętro 0).*

19:00-22:00 
Teatr Polski w Bielsku-Białej, „Człowiek z La 
Manczy”, reż. Witold Mazurkiewicz (Sala Ope-
rowa). Broadwayowski musical | Pokaz specjal-
ny Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w 
Budowie”. Spektakl biletowany.

*Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie CSK 
(piętro 0). 

**Rezerwacja miejsc:  
telefonicznie (+81 44 15 675) lub mailowo 
(obslugawidza@spotkaniakultur.com).


