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Rozpoczął się czas rozliczeń podatkowych, a wraz z nim czas kampanii i promocji organizacji pożytku publicz-

nego. Każdy z nas ma prawo wybrać jedną organizację, której przekaże 1% swojego podatku. Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi w ramach, którego działa nasz ośrodek - także ma prawo do zbierania jednego procenta.

TWÓJ 1% ODMIENI ŻYCIE OSÓB WYKLUCZONYCH

Ośrodek działa
w ramach:

Ośrodek współfinansują:

Dynamika i ruch

Ukazanie ruchu i dynamiki w obrazach i rzeźbach było od

zawsze wyzwaniem dla artystów. Mogliśmy się o tym przekonać na wystawie INNY TRANS-ATLANTYK SZTUKA KINETYCZNA I OP-ART W EUROPIE WSCHODNIEJ I
AMERYCE ŁACIŃSKIEJ W LATACH 50. – 70. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Prezentowana na wystawie sztuka
kinetyczna wyrosła z fascynacji ruchem i rozwijającymi się
technologiami. Na wystawie zaprezentowane zostały prace
ponad trzydziestu artystów i grup artystycznych z obu stron
Atlantyku, będące znakiem wspólnych zainteresowań i intuicji. Po obejrzeniu wystawy, podczas warsztatów mieliśmy
okazję stworzyć własne dzieła. Naszym zadaniem było wprawić w ruch przedmioty, z których tworzyliśmy. Tak powstały
przeróżne instalacje i rzeźby - z rurek, taśmy, folii i żyłek.

Marzenia mają kolor

Jej

ulubionym
kolorem
jest
intensywna
czerwień, a marzeniem - zaistnienie na czerwonym dywanie
jako
sławna
aktorka. Pani
Magda– bo o
niej mowa, aktorką już jest.
Każdy z was
może się o tym
przekonać
i
zobaczyć ją na
deskach różnych teatrów podczas spektakli Teatru 21. Ostatnio mieliśmy przyjemność zasiąść na widowni Teatru Studio i poznać historię tajemniczego stwora (Ja
jestem ja) - o narrację zadbał nie kto inny, jak pani Magda. A czerwony dywan...
No właśnie 1o lutego podczas IX Balu Charytatywnego „Gwiazdy Dobroczynności” pani Magda w towarzystwie swojego ulubionego aktora - Rafała
Mroczka, w blasku fleszy wkroczyła na … czerwony dywan hotelu Sofitel Warsaw
Victoria. A wszystko za sprawą udziału pani Magdy w projekcie Marzenia maja
kolor. Projekt ten zrealizowany przez nasze stowarzyszenie w swoich założeniach
miał za zadanie między innymi spełnić marzenia. Pani Magdzie się udało!
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Cudowny chłopak w Cinema City

W

ramach naszych czwartkowych
wyjść wybraliśmy się do Cinema City na
film o byciu innym - wytykanym palcami
przez rówieśników, przy jednoczesnym
marzeniu o byciu astronautą podróżującym w kosmos. Wzruszająca, ale i zabawna historia chłopca, który mimo dużych trudności decyduje się na pójście do
„normalnej” szkoły. Co z tego wyniknie?
- koniecznie wybierzcie się do kina. My
jak najbardziej film polecamy!
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