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Urząd Dzielnicy Żoliborz

Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej – oddział
Muzeum Niepodległości

02
#pokaz filmu
godzina: 19.00–22.00
adres:
łąka przy Muzeum X Pawilonu,
ul. Skazańców 25
Kino plenerowe
Zapraszamy na jedyną w swoim rodzaju
projekcję polskich filmów fabularnych
na terenie Cytadeli. Dzięki uprzejmości
Fundacji Rozwoju Kinematografii ustawimy duży ekran pneumatyczny, będą
wygodne leżaki, ciepłe koce, a wygłodniali mięsożercy i łakomi wegetarianie
najedzą się do syta za sprawą licznych
foodtrucków.
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#pokaz filmu
godzina: 15.00–16.30
adres:
Centrum Sztuki FORT
Sokolnickiego, ul. Stefana
Czarnieckiego 51
Pokaz filmu „Ratatuj”
Bohaterem filmu jest Remy, szczur, który mieszka na wsi w szczurzej kolonii,
jednak nie pasuje do swojej rodziny. Ma
węch absolutny i niezwykle wyrafinowany smak, w związku z czym nie
chce jeść odpadków, jak inne szczury,
tylko zaczyna łączyć smaki, tworząc
nowe potrawy. Film otrzymał Oskara
za najlepszy film animowany w 2007r.
Po seansie zapraszamy do obejrzenia
dwóch wystaw plenerowych zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz
m.st.Warszawy w „Galerii Przystanek”
(ogrodzenie Parku Żeromskiego od
strony ul. Mickiewicza).
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#wystawa
godzina: 10.00–18.00
adres:
łąka przy Muzeum X Pawilonu,
ul. Skazańców 25
Obozowisko historyczne spowite
dymem
W czasie rekonstrukcji batalistycznych
donośnie grzmią armaty, a zasłony dymu unoszą się nad polami bitew. U nas
za wytaczanie armat i oddawanie salw
odpowiedzialne jest Stowarzyszenie
Artylerii Dawnej „Arsenał”, grupa ludzi
zainteresowanych kultywowaniem
tradycji artylerii historycznej, dumnie
nosząca mundury artylerii polskiej
z okresu Królestwa Polskiego.
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#gry planszowe
godzina: 10.00–18.00
adres:
łąka przy Muzeum X Pawilonu,
strefa gier planszowych,
ul. Skazańców 25
Gry planszowe
Zapraszamy do namiotu gier planszowych na rozgrywki prowadzone przez
Fundację Ludoteka Roszada. Gry planszowe to pretekst do otwartych spotkań,
rozmów, do pokazania, że wszyscy są
ważni i równi, że dominuje kooperacja i dobra zabawa, a nie rywalizacja.
Spotkanie w językach: angielskim,
francuskim i oczywiście polskim.
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#spacer #zwiedzanie
godzina:	 10.00, 11.00, 12,00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00
adres:
Muzeum X Pawilonu, droga
straceń, Brama Straceń,
wschodni stok Cytadeli, Brama
Bielańska
Zwiedzanie Cytadeli
Muzeum X Pawilonu Cytadeli to jedno
z najważniejszych miejsc martyrologii
polskiej z epoki zaborów, zlokalizowane na terenie twierdzy z rozkazu cara
Mikołaja I po stłumieniu powstania listopadowego. W jednym z jej budynków,
w X Pawilonie, znajdowało się więzienie
śledcze dla więźniów politycznych,
wśród których było wiele wybitnych
postaci.

Fundacja Sto Pociech
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#warsztaty
godzina: 11.00–13.00
adres:
Ul. Freta 20/24a
Warsztaty przyrodnicze „Ogród
w wielkim mieście”
„Cztery pory roku w ogrodzie” to cykl
warsztatów przyrodniczych, w czasie
których obserwujemy i badamy świat
przyrody, tworzymy dzieła sztuki naturalnej z tego, co znajdziemy w ogrodzie,
a przede wszystkim świetnie się bawimy. Przyjrzymy się małym mieszkańcom ogrodu, gdzie mieszkają, co jedzą
i czym się zajmują.

Stołeczne Centrum Edukacji
Kulturalnej
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#wystawa
godzina: 11.00–20.00
adres:
Galeria „Abakus” oraz
„Brzozowa”, ul. Jezuicka 4,
Galeria „Stara Prochownia”
oraz „Kazamaty”, ul. Boleść 2
Wystawy otwarte SCEK
Cykliczne wystawy profesjonalnych,
współczesnych twórców z Polski
i z zagranicy, a także debiuty i wystawy
promocyjne młodych artystów oraz absolwentów wyższych uczelni plastycznych. SCEK zaprasza do obejrzenia prac
uczestników „Lekcji w Galerii”, a także
wystaw Tadeusza Serafina i Arkadiusza
Michalika (w Galerii „Abakus” oraz
„Kazamaty”).

Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza
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#wykład #literatura
godzina: 12.00–13.00
adres:
Rynek Starego Miasta 20
Rozmowa o utraconym dziedzictwie
Muzeum Literatury
O stratach wojennych, i nie tylko, w kulturze polskiej rozmawiać będziemy przy
trzech wybranych z naszych zbiorów
obiektach: kopii portretu Fryderyka
Chopina autorstwa Wojciecha Weissa,
rękopisach Stefana Żeromskiego i Juliana Tuwima oraz gotyckiej polichromii
Pokłon Trzech Króli znajdującej się
w holu muzeum.
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#wystawa #zwiedzanie #literatura
godzina: 11.00–17.00
adres:
Rynek Starego Miasta 20
Zwiedzanie wystaw stałych
Zapraszamy do obejrzenia wystaw:
stałej mickiewiczowskiej „Adam
Mickiewicz 1798–1855” oraz czasowych
„Moje noce, moje dni. Maria Dąbrowska
w 50. rocznicę śmierci” i „Pociągi. Czas
miniony. Czas zatrzymany”.

Zamek Królewski
w Warszawie – Muzeum.
Rezydencja Królów
i Rzeczypospolitej
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#wystawa
godzina: 11.00–18.00
adres:
plac Zamkowy 4 (II piętro),
sale wystaw czasowych
Wystawa czasowa „Napoleon
i sztuka”
Zamek Królewski zaprasza na pierwszą
w Polsce tak obszerną prezentację
artystycznych dokonań Francji doby
napoleońskiej, szczególnie ciekawą ze
względu na ukazanie mniej znanych,
ale imponujących osiągnięć Francji
w dziedzinie sztuki charakteryzującej
się cechami, które w Europie zgodnie
nazwano stylem cesarstwa.
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#wystawa
godzina: 11.00–18.00
adres:
plac Zamkowy 4, dziedziniec
Zamku Królewskiego
Wystawa „Zimna wojna”
Krótka historia podzielonego świata.
Wystawa przygotowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej.

Pałac Pod Blachą
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#przedstawienie #zwiedzanie
#warsztaty #architektura
godzina: 11.00–15.00
adres:
plac Zamkowy 4, dziedziniec
pałacu Pod Blachą
Goście księcia Józefa
Zapraszamy na spotkanie z dawnymi
mieszkańcami pałacu Pod Blachą–po
wnętrzach będzie nas oprowadzał sam
książę Józef Poniatowski, o wybrykach
małego Józia opowie jego ukochana niania, a na dziedzińcu zobaczymy musztrę
żołnierzy Księstwa Warszawskiego–oraz
na warsztaty plastyczne związane z nadwiślańskim krajobrazem i architekturą
Starego Miasta.

Centralna Biblioteka
Rolnicza im. Michała
Oczapowskiego
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#koncert #warsztaty #targ #kultura
ludowa
godzina: 10.00–19.00
adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 66,
podcienia budynku
Na ludowo dla ducha i ciała
Kiermasz rękodzieła ludowego i regionalnych produktów tradycyjnych. Na
stoiskach w podcieniach CBR twórcy
ludowi z Mazowsza i okolic zaprezentują m.in. różne rodzaje haftów,
frywolitek, wycinanek, a także wyroby
z białego drewna. Kiermaszowi będą
towarzyszyły warsztaty, koncerty kapel
ludowych, będzie też można spróbować
regionalnych przysmaków. Ponadto
uczestnicy będą mieli niepowtarzalną
okazję zobaczyć największą na świecie
koronkę koniakowską, wpisaną do Księgi Rekordów Guinnessa.
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#pokaz filmu #kultura ludowa
godzina: 14.00–19.00
adres:
Sala Odczytowa,
ul. Krakowskie Przedmieście 66
Ludowe Czary–Mary
Pokaz slajdów Andrzeja Sidora i filmów
ze zbiorów Narodowego Instytutu
Audiowizualnego, przedstawiających
w różnych aspektach kulturę ludową, ze
szczególnym uwzględnieniem zwyczajów
i obrzędów–bezpośrednie nawiązanie do
działań Muzeum Etnograficznego, które
swoją pierwszą siedzibę miało właśnie
w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej.
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#wystawa #kultura ludowa
godzina: 10.00–19.00
adres:
ul. Krakowskie Przedmieście
66, teren przed budynkiem
biblioteki
Polska obrzędowa
Polskie tradycje ludowe są niezwykle
ciekawe, odzwierciedlają naszą historię
i obyczajowość. Warto o nich przypominać, aby nie zagubić narodowej tradycji,
aby nie zapomnieć, gdzie tkwią nasze
korzenie. Pomoże nam w tym wystawa
fotografii obrazująca zwyczaje i obrzędy
w Polsce.

Dom Spotkań z Historią
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Klubokawiarnia Kafka

#wycieczka #architektura
godzina 12.00–15.00
adres:
stacja PKP Otwock
Otwock–wycieczka rowerowa
To tu mieści się największy drewniany
budynek w Europie, w którego ogrodzie
rosły dawniej bananowce. To tu stoją
do dziś dziesiątki „świdermajerów”,
stanowiące prawdziwe perełki drewnianej architektury. Przed wojną mieściły
się w nich sanatoria, pensjonaty, domy
uzdrowiskowe etc.

Uniwersytet Warszawski

18

godzina 15.00–17.00
miejsce: park Kazimierzowski, u zbiegu

ulic Browarnej i Oboźnej

Segment – PRL dla początkujących
Zapraszamy do udziału w planszowej
grze plenerowej. „Cenzura zatrzymała
Twój list do Wolnej Europy, jesteś śledzony przez SB. Aby zmylić pościg, udajesz sportowca i… robisz 10 przysiadów”.
„Kupiłeś na wsi pół świniaka. Wracając
trabantem, wpadasz w ręce MO i aby
zachować rąbankę, kładziesz łapówkę
na pole ŁAPÓWKA” – to tylko niektóre
z zadań.

#piknik #warsztaty #zwierzęta
godzina: 11.00–16.00
adres:
ul. Oboźna 3
Piknik na czterech łapach
Kawiarnia Kafka zaprasza na święto
czworonożnych przyjaciół organizowane po to, by pomóc zwierzakom, którym
w życiu wiedzie się trochę gorzej. Wyjątkowy piknik z poradami behawiorystów,
bezpłatnymi warsztatami i pokazami
tresury oraz cieszącymi oko kiermaszami, z których dochód trafi do schronisk
i domów opiekujących się bezdomnymi
kotami i psami.

20

#koncert

#gra
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godzina: 20.00–21.00
adres:
dziedziniec przed Pałacem

Kazimierzowskim, ul.
Krakowskie Przedmieście
26/28

Plenerowy koncert jazzowy Włodka
Pawlika
Włodzimierz Pawlik–kompozytor,
pianista jazzowy i pedagog, autor
muzyki filmowej i teatralnej, od lat 90.
lider Włodek Pawlik Trio, zespołu, który
gościł wiele znakomitości polskiego
i światowego jazzu.

#piknik #literatura #warsztaty
godzina 11.00–16.00
adres:
ul. Oboźna 3
Książki nie dzielą
„Książki nie dzielą!” to hasło tegorocznej edycji kampanii „Książki w pudle”–tak Fundacja Zmiana stara się, aby
wszyscy mieli do nich dostęp. Zapraszamy do stołu pokrytego „książkowym
obrusem”, będzie tu można wymieniać
się książkami, zostawić je dla osadzonych w zakładach karnych, wziąć udział
w warsztatach i podyskutować o sztuce
w archiwach.

Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy, Oddział KORT
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#happening #spacer #gra
godzina: 11.00–14.00 (rejestracja od
godz. 10.00)
adres:
miejsce rejestracji uczestników:
Restauracja Sardynia,
ul. Oboźna 9 lok.105
Gra miejska „Od Cyklistów do
Wodniaków”
Gra inspirowana tradycjami sportowymi związanymi z terenem skarpy dla
uczestników przemieszczających się
w dowolny sposób: rowerem, na rolkach,
na hulajnodze, pieszo. Na trasie znajdują się przystanki, których aranżacja
nawiązuje do dyscypliny sportowej
uprawianej w danym miejscu. Zadania
są dostosowane do wieku uczestników.
Na końcu czekają upominki ufundowane
przez patrona honorowego gry–Muzeum
Sportu i Turystyki. Trasa: Dynasy–ul.
Foksal–ul. Chopina–ul. Myśliwiecka–ul.
Łazienkowska–Port Czerniakowski

Restauracja Sardynia
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#degustacja
godzina 16.00–18.00
adres
ul. Oboźna 9 lok.105
Sardynia na skarpie
Przedstawiamy Sardynię, także od
strony kulinarnej. Kuchnia trochę inna
od włoskiej–zapraszamy na degustację.
Będzie też można spróbować świetnej
kawy i posłuchać o jej wartościach
odżywczych.

Teatr Polski im. Arnolda
Szyfmana w Warszawie
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#wystawa #warsztaty #zwiedzanie
godzina 11.00–16.00
adres:
ul. Karasia 2, oraz Pasaż
Szyfmana przy teatrze
Po śladach Guliwera–piknik dla
dzieci i rodziców w Teatrze Polskim
W programie zwiedzanie zakamarków
teatru i poszukiwanie Guliwera, malowanie śladów liliputów i olbrzymów,
wystawa elementów scenografii i rekwizytów dla najmłodszych w połączeniu
z warsztatami twórczego projektowania
scenografii i kostiumów do „Podróży
Guliwera” oraz kolorowanki dla dzieci.

Centrum Myśli Jana Pawła II
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#film #skarpa
godzina: 10.00–15.00
adres:
ul. Foksal 2, skwer na tyłach
SARP
Pamięć w kadrze
Chcemy nagrać wspomnienia uczestników Święta Skarpy Warszawskiej
związane z ważnymi w ich życiu spotkaniami, które miały miejsce na skarpie.
Pytając o takie spotkania, chcielibyśmy
sprowokować do przemyślenia na nowo
roli skarpy w życiu tej osoby, niejako
odkurzyć wspomnienia.

Fundacja Atelier
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#warsztaty #skarpa
godzina 12.00–14.00
adres:
ul. Foksal 11 (II piętro)
Warsztaty plastyczne, rysunku
i malarstwa
Zapraszamy dzieci w wieku 4–12 lat na
warsztaty plastyczne oraz młodzież (od
13 lat) i osoby dorosłe na zajęcia z rysunku i malarstwa. Tematy zajęć będą
dotyczyły Skarpy Warszawskiej.
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#wystawa
godzina: 12.00–14.00
adres:
Foksal 11, Galeria Fundacji
Atelier (1 klatka, I piętro)
Galeria Stróżówka–oficyna
(parter), Kamienica
Artystyczna
Wystawy Teresy Starzec „Góry” oraz
Maryli Weiss „Pomojemu c.d.d” oraz
„Małpa też człowiek”
„Góry”–W nowej serii obrazów góra znowu zagarnia cały obraz, jej powtarzanie
pozwala na eksperymentowanie z kolora
mi i powstają „Góry–studium kolorów.
„Pomojemu c.d.d”–„Pomojemu ciąg
dalszy dalszy, czyli kontynuacja dwóch
poprzednich wystaw. „Nie wiem, co to
będzie, ale zaczęłam i nie mogę przestać.
Proszę o wyrozumiałość”, Maryla Weiss.
„Małpa też człowiek”… Trzeba zobaczyć.

ODDZIAŁ WARSZAWSKI STOW.
ARCHITEKTÓW POLSKICH
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#wykład #skarpa #architektura
godzina: 11.00-12.00
adres:
ul. Foksal 2
Nawiśla – wykład prof. Wojciecha
Zabłockiego
Wojciech Zabłocki to architekt znany
także dzięki sukcesom sportowym jako szermierz pięciokrotnie wygrał
mistrzostwa Polski. W ramach wykładu
przedstawi koncepcję połączenia brzegów
Wisły Nawiślami – siedmioma kładkami
o niezwykle lekkich finezyjnych kształtach, które służyć mają przejściu z jednego brzegu na drugi, a także zachęceniu
do przebywania nad wodą, odpoczynku
i rekreacji ruchowej.

Dom Kultury Śródmieście
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#przedstawienie #warsztaty
godzina: 12.00–13.30
adres:
Dom Kultury Śródmieście,
sala teatralna (wejście
od al. Jerozolimskich 2),
ul. Smolna 9
Poranek Familijny
Zapraszamy dzieci (4–8 lat) i rodziców
na Poranek Familijny. Pierwsza część
to przedstawienie teatralne w wykonaniu profesjonalnego teatru, a druga to
warsztaty artystyczne, nawiązujące do
treści przedstawienia.
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#wystawa #koncert
godzina: 14.00–18.00
adres:
Pracownie Artystyczne
Domu Kultury Śródmieście
(Kamienica Artystyczna),
ul. Foksal 11 (IV piętro)
„Ścieżka kultury”
Smolna 9 – Foksal 11
Przeniesione do nowej siedziby Pracownie Artystyczne Domu Kultury Śródmieście zapraszają! Zobaczyć można
wystawę prac uczestników zajęć, a przy
prowadzącej z siedziby głównej przy
Smolnej 9 do Kamienicy Artystycznej
„Ścieżce kultury”–ciekawe wystawy „na
płocie”. Na scenie plenerowej na podwórzu kamienicy–występy muzyczne.
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#koncert

godzina: 18.00–19.30
adres:
Dom Kultury Śródmieście,

Pracownie Artystyczne Domu
Kultury Śródmieście (podwórko
Kamienicy Artystycznej),
ul. Foksal 11

Koncert Tribute To Nalepa
Występują: Marcin Kołdra (gitara,
wokal), Dominik Jędrzejczyk (perkusja),
Paweł Wolski-Rzewuski (gitara basowa),
Marcin Korzeniewski (instrumenty
klawiszowe).

Centrum
Przedsiębiorczości Smolna
(Europe Direct – Warszawa)
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#warsztaty #konkursy #Europa
godzina: 11.00–14.00
adres:
ul. Smolna 4
Europa na skarpie
Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct–Warszawa organizuje dla dzieci,
młodzieży i dorosłych:
—E
 uropejskie Koło Fortuny–zabawa
dotycząca państw członkowskich UE
z nagrodami;
—u
 kładanie wielkoformatowych
puzzli–mapy Europy, Polski
i Warszawy;
—m
 inilekcję europejską dla dzieci;
— r ozwiązywanie krzyżówki
europejskiej i inne atrakcje.

Muzeum Wojska Polskiego
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Muzeum Narodowe
w Warszawie
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#spacer #zwiedzanie #skarpa
godzina: 12.00–13.30
adres:
zbiórka przy stanowisku
MNW w alei Stanisława
Lorentza (namioty w parku Na
Książęcem, na tyłach muzeum)
Spacer poświęcony sztuce
site-specific
W nurt określany terminem site-specific
wpisują się dzieła tworzone z uwzględnieniem zastanych elementów danej przestrzeni, nawiązujące do jej charakteru,
historii i funkcji. Jedną z najsłynniejszych
polskich realizacji jest sztuczna palma
Joanny Rajkowskiej, sąsiadka MNW.
Uczestnicy zajrzą na wystawę „Trasa
M-Z”, obejrzą instalacje z projektu „Skarpa: Rewelacja!” Fundacji Culture Shock.
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#przedstawienie #wykład
#warsztaty #konkursy #skarpa
godzina 10.00–18.00
adres
Al. Jerozolimskie 3

#warsztaty
godzina: 12.00–16.00
adres:
stanowisko MNW w alei
Stanisława Lorentza (namioty
w parku Na Książęcem, na
tyłach muzeum)

Polsko-japoński dzień broni białej
Zapraszamy na prezentację epizodów
z życia mieszkańców Skarpy Warszawskiej
od prehistorii po współczesność, spotkania z osobami odgrywającymi wschodnią
sztukę wojenną, w tym japońską, z kolekcjonerami i rekonstruktorami, pokazy
fechtunku, panel dyskusyjny o polskiej
i wschodniej sztuce walki oraz tematyczne warsztaty plastyczne, konkursy i quizy,
a także na tradycyjną kuchnię wojskową.

Muzeum: powiększenie / animacje
plastyczne dla dzieci
Odtwarzanie i systematyczne wzbogacanie zbiorów po wojnie spowodowało, że
szybko pojawiła się potrzeba powiększenia przestrzeni MNW, a z nią pomysły na
rozbudowę. Jeden z uczestników projektu „Trasa M-Z” z 1971 roku zaprojektował
pawilony „sprawiające wrażenie domów
przewracających się do tyłu”. Podczas
animacji można będzie zaproponować

własną wizję powiększonego Muzeum.
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#spacer #skarpa
godzina: 14.00–15.30
adres:
zbiórka przy stanowisku
MNW w alei Stanisława
Lorentza (namioty w parku Na
Książęcem, na tyłach muzeum)
Na południe! / spacer po skarpie
wiślanej
Gdzie Kazimierz Poniatowski uwodził
piękne panie? Dlaczego budynek MNW
stoi odwrócony tyłem do ulicy? Gdzie
spotykali się warszawscy masoni? Gdzie
urodził się Aleksander Gierymski? Spacer po południowych okolicach MNW
ułatwi znalezienie odpowiedzi na te
i inne pytania.
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#wystawa #zwiedzanie
godzina: 18.15–19.30
adres:
zbiórka w holu szatniowym
MNW, al. Jerozolimskie 3
Oprowadzanie kuratorskie po
wystawie „Trasa M-Z. Trasa Muzeum
– Zalew Zegrzyński. Estrada Sztuki
Nowoczesnej”
Ekspozycja „Trasa M-Z”, przygotowana
we współpracy ze stowarzyszeniem
Trzecia Fala, przypomina zorganizowany w MNW w 1971 roku pokaz projektów
aranżacji plastycznej trasy prowadzącej
spod siedziby Muzeum nad Zalew Zegrzyński. Wystawa skłania do refleksji
nad kwestiami związanymi z organizacją przestrzeni publicznej i rolą
instytucji kultury w życiu społeczności
lokalnych. Zapraszamy na spotkanie
z kuratorami: Magdaleną Nowak i Łukaszem Strzelczykiem.

Muzeum Azji i Pacyfiku
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#wystawa #przedstawienie
godzina: 18.00–20.00
adres:
ul. Solec 24
Finisaż wystawy „Czar japońskich
mieczy”
Wystawa stwarza okazję obejrzenia
z bliska japońskich mieczy, drzeworytów o tematyce samurajskiej i fotografii
japońskich zamków. 13 IX to ostatni
dzień wystawy, dlatego organizujemy
uroczysty finisaż z przejściem uczestników pokazów–w historycznych
strojach, również samurajów–z Muzeum
Wojska Polskiego do MAiP i zwiedzanie
wystawy.
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#wystawa #spacer
godziny: 12.00–18.00
adres:
ul. Solec 24
Wystawa „Alphonse Kauage–współczesne malarstwo papuaskie”
Rzadka okazja obejrzenia współczesnego malarstwa z Papui, będącego
połączeniem obcej techniki z doświadczeniami tradycyjnego papuaskiego
malowania ciała. Prace ekspresyjne,
tworzone z użyciem kreski i nasyconego
koloru, w stylistyce sztuki prymitywnej,
ukazują sceny z życia mieszkańców
Papui-Nowej Gwinei.

Warszawskie
Przedsiębiorstwo
Geodezyjne
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#wystawa #Europa
godzina: 15.00–18.00
adres:
ul. Nowy Świat 2
Wystawa „Europa, Polska, Warszawa
na przestrzeni wieków w geodezji
i kartografii”
Wystawa zorganizowana z okazji 65.
rocznicy powstania i działalności WPG
SA na terenie Warszawy, Polski i Europy. Charakter wystawy odzwierciedla
rolę geodezji i kartografii w minionym
okresie, sięgając XV-wiekowej tradycji
pomiarów i sztuki inżynierskiej.

Polska Akademia Nauk
Muzeum Ziemi w Warszawie
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#wystawa
godzina: 10.00–16.00
adres:
al. Na Skarpie 20/26, sala
wystawowa
„Bursztyn–od płynnej żywicy do
sztuki zdobniczej”–„Bursztyn dominikański w skale”
Prezentacja unikatowego okazu skały
bursztynonośnej z północno-zachodniej części Republiki Dominikańskiej,
w której dobrze widoczne są otoczaki
bursztynu dominikańskiego.
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#wystawa
godzina: 10.00–16.00
adres:
al. Na Skarpie 27
W rocznicę sierpnia 1944
Wystawa okolicznościowa z okazji
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ekspozycja planszowa
ilustrująca przebieg walk powstańczych
w okolicach obecnej siedziby PAN
Muzeum Ziemi, gdzie na marmurowych
schodach utrwalone zostały ślady krwi
nieznanego powstańca.
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#wystawa
godzina: 10.00–16.00
adres:
al. Na Skarpie 20/26 i 27
Zwiedzanie wystaw stałych
Zapraszamy do obejrzenia wystaw stałych: „Mineralogiczny alfabet”, „Wielkie
ssaki epoki lodowcowej” oraz wystawy
czasowej autorstwa Aliny Bloch „Genesis - między Ziemią a Niebem”.

Sejm RP
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#spacer #zwiedzanie
godzina: godz. 12.00/cały dzień
adres:
wejście główne do Sejmu „CI”,
ul. Wiejska 4/6/8
Zwiedzanie gmachu Sejmu oraz
ogrodów sejmowych
Goście będą mieli okazję zobaczyć
m.in. Salę Posiedzeń Sejmu (godz. 12.00),
a także ogrody otaczające budynki sejmowe (cały dzień). Poznają miejsce pracy
polityków, dziennikarzy oraz urzędników,
a także dotkną wielowiekowej historii polskiego parlamentu. Osoby zainteresowane
zwiedzaniem wnętrz sejmowych proszone
są o zgłoszenie swojego udziału do czwartku 10 września 2015 r. do godz. 16.00 (tel.
22 694 23 38, e-mail: wszechnica@sejm.
gov.pl). Liczba miejsc jest ograniczona.

Fundacja Culture Shock
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#targ #warsztaty
godzina: 12.00–16.00
adres:
Otwarty Jazdów, osiedle
domków Fińskich, okolice
ul. Jazdów 5
Kiermasz Wymiennik/Kooperacja
Warszawskie organizacje pozarządowe,
instytucje kultury, grupy nieformalne
oraz przedsiębiorstwa udostępnią swoje
wolne zasoby w zamian za lokalną walutę.
Na kiermaszu będzie można zapoznać się
z pełną ofertą uczestników sieci Wymiennik/Kooperacja, nabyć bilety, publikacje,
gadżety, wziąć udział w warsztatach
i zostać wolontariuszem.
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#koncert

godzina: 15.00–16.00
adres:
Otwarty Jazdów, osiedle

domków Fińskich, okolice
ul. Jazdów 5

Koncert zespołu Maja Olenderek
Ensemble
Podobno grają na bogato: od
magicznych singer-songwriterskich
ballad, przez muzyczne wizje z sennych
koszmarów, po delikatny dziewczęcy
blues i – momentami–etniczną
estetykę.

Młodzieżowy Dom Kultury
„Łazienkowska”
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#warsztaty
godzina: 12.00–16.00
adres:
Otwarty Jazdów, osiedle
domków Fińskich, okolice
ul. Jazdów 5
Szalona sesja fotograficzna
Zapraszamy do zrobienia sobie zdjęcia
portretowego na poważnie, na wesoło,
samodzielnie lub przez doświadczonego
fotografa, który nie tylko będzie służył
pomocą, ale też odpowie na pytania
dotyczące fotografii i odsłoni jej
niektóre kulisy. Mile widziane własne
rekwizyty. Warsztat prowadzony
przez nauczyciela fotografii z MDK
„Łazienkowska”.
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#warsztaty
godzina: 12.00–16.00
adres:
Otwarty Jazdów, osiedle
domków Fińskich, okolice
ul. Jazdów 5
Warsztaty lalkarskie
Chcesz się dowiedzieć, jak i z czego zrobić prostą lalkę do domowego teatrzyku? Warsztaty robienia kukiełek zapewnią zabawę całej rodzinie, a poprowadzi
je nauczyciel pracowni architektury
i scenografii z MDK „Łazienkowska”.

Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
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#wystawa #zwiedzanie
godzina
adres

12.00–19.00

ul. Jazdów 2

KURZ
Wystawa KURZ to międzynarodowa
wystawa z udziałem artystów, pisarzy,
aktywistów, których prace wchodzą
w interakcję z otaczającym ich środowiskiem. Kurz to coś wszędobylskiego,
jak pył pustyni i zapylone powietrze
miast. Czy te drobiny są szansą na nowe
relacje społeczne, geografie, nowe stany
skupienia? Czy kurz ma szansę stać się
uniwersalnym językiem?

#wystawa #zwiedzanie
godzina: 12.00–19.00
adres:
ul. Jazdów 2
Co jest społeczne? Aktywność Zamku
Ujazdowskiego w przestrzeni publicznej (1988–2014)
Wystawa prezentuje prekursorskie
projekty, m.in. interwencje w przestrzeń
miejską, które zrealizowali dla CSW
w Warszawie najsłynniejsi światowi
i polscy artyści współcześni, kulturowe
działania animacyjne powstałe we
współpracy ze społecznościami lokalnymi i wystawy w przestrzeniach wokół
zamku.

Stowarzyszenie Twórców
Muzeum Zamku i Szpitala
Wojskowego na Ujazdowie
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#spacer #zwiedzanie
godzina: 12.00–14.00
adres:
przed Zamkiem Ujazdowskim,
ul. Jazdów 2
Spacer po dawnym Szpitalu
Ujazdowskim
Przybliżymy historię najstarszego szpitala wojskowego, opowiemy o kolebce
Warszawy, o znanych i nieznanych bohaterach tego szpitala, także o tym, co
było i działo się do powstania domków
fińskich. Zwiedzimy też Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie
oraz Muzeum Lekarskie w dawnym
pawilonie chirurgicznym.

Główna Biblioteka Lekarska,
Dział Starej Książki
Medycznej
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#wystawa #zwiedzanie
godzina: 10.00–18.00
adres:
ul. Jazdów 1A, budynek Działu
Starej Książki Medycznej
Wystawa zbiorów Działu Starej
Książki Medycznej GBL
Wśród nich m.in. „Medycyna wileńska
w II Rzeczypospolitej”, „Pielęgniarki
w habitach. Żeńskie zgromadzenia
zakonne w posłudze chorym”, „Działalność Szpitala Maltańskiego w Warszawie
w latach 1939–1944”, „Trylogia. Dziwne
materii pomieszanie”.

Ogród Botaniczny
Uniwersytetu
Warszawskiego
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#warsztaty
godzina: 10.00–12.00 oraz 15.00–17.00
adres:
park Ogrodu Botanicznego –
– pod bukiem, al. Ujazdowskie 4
Tworzymy wyjątkowe kartki
okolicznościowe
Warsztaty, w czasie których
uczestnicy przygotują własnoręcznie
niepowtarzalne kartki okolicznościowe,
wykorzystując do tego celu zasuszone
elementy roślin.
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#warsztaty
godzina: 11.30–13.30 oraz 14.30–16.30
adres:
park Ogrodu Botanicznego
– pod klonem polnym,
al. Ujazdowskie 4
Warsztaty florystyczne
Wystarczy odrobina inwencji, kilka
gałązek derenia czy cypryśnika, astry
i parę innych kwiatów, aby każdy
mógł wykonać własną kompozycję
florystyczną.
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#spacer

godzina: 10.00–11.00 (jedna grupa do
adres:

20 osób), 13.00–14.00 (dwie
grupy po 20 osób)
zbiórka na dziedzińcu
ogrodu przy Obserwatorium
Astronomicznym,
al. Ujazdowskie 4

Wycieczki z przewodnikami po
Ogrodzie Botanicznym
Nasi przewodnicy opowiedzą
o Ogrodzie Botanicznym UW, na
przykładzie konkretnych gatunków
przedstawią ciekawe zagadnienia
z życia roślin, opowiedzą o sposobach
przystosowania się do różnych
warunków życia w celu przetrwania
gatunku oraz o dobrodziejstwach, które
człowiek zawdzięcza roślinom.

Młodzieżowy Dom Kultury
Mokotów
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#zwiedzanie
godzina: 10.00–13.00
adres:
ul. Puławska 97
MDK… „Od lat na skarpie”
Dzień otwarty w Młodzieżowym Domu
Kultury. Mieścimy się w zabytkowym
budynku dawnego Instytutu Moralnie
Zaniedbanych Dzieci (1862 r.), wówczas
jednej z najnowocześniejszych pla
cówek wychowawczych w kraju. Jako
MDK placówka istnieje od 1968 r.
i oferuje wychowankom rozwijanie
zainteresowań, uzdolnień i talentów
oraz pomoc nauczycieli-instruktorów.

Muzeum Rzeźby
im. X. Dunikowskiego
w Królikarni
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#wystawa #zwiedzanie
godzina: 15.00–16.00
adres:
ul.Puławska 113a
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
„Figury retoryczne. Warszawska rzeźba
architektoniczna 1918–1970”
Dawna propaganda wciąż budzi emocje,
choć niekoniecznie takie, o jakie chodziło wtedy władzom. Rzeźby na fasadach
domów mogą dziś dziwić, intrygować,
śmieszyć, ale mogą też inspirować
współczesnych artystów (Katy Bentall,
Matthew Darbyshire, Maja Gordon) do
realizacji nowych prac. Czym jest rzeźba
architektoniczna ubiegłego wieku dla
współczesnego odbiorcy?
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#wykład #zwiedzanie
godzina: 14.00–15.00
adres :
ul. Puławska 113a
Zwiedzanie Magazynów Studyjnych
w Muzeum Rzeźby w Królikarni
Nawiążemy do tradycji „spacerów muze
alnych”. Bohaterami będą rzeźby zebrane
na ekspozycji w Magazynach Studyjnych
XX i XXI w., przewodnikami zaś my, zes
pół Muzeum Rzeźby, oraz współpracujący
z nami badacze i badaczki. Każda z tych
osób zaplanowała własną ścieżkę wśród
dzieł czołowych polskich rzeźbiarzy ubiegłego i obecnego wieku i opowie o nich ze
swojej perspektywy.

Warszawskie
Stowarzyszenie Plastyków
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#wystawa #skarpa #warsztaty
godzina: 11.00–17.00
adres:
Muzeum Literatury (Rynek
Starego Miasta 20),
Muzeum Wojska Polskiego
(Al. Jerozolimskie 3),
Polska Akademia Nauk
Muzeum Ziemi w Warszawie
(al. Na Skarpie 20/26)
Skarpa oczami plastyków–
„Artystyczne migawki skarpowe”
Wystawa to efekt pracy kilkudziesięciu
plastyków, którzy malowali Warszawską
Skarpę podczas sześciu plenerów zor
ganizowanych latem między Starym
Miastem a Muzeum Rzeźby w Królikarni.
Towarzyszą jej warsztaty plastyczne dla
rodzin „Skarpa moim oczkiem i pędzlem”.

Organizator:

Koordynator:

Projekt
współfinansuje
m.st. Warszawa:

Patroni
medialni:

