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KULTURA DLA KAŻDEGO

Lato coraz bliżej, więc i akcja „Aleje – tu się dzieje!” rozkręca się na dobre. W czerwcu
tradycyjnie czeka nas moc muzycznych, teatralnych, literackich, fotograficznych i
plastycznych atrakcji. Warto więc uzbroić się w masę wolnego czasu i dać się porwać
kulturowemu szaleństwu.

Jak co roku, bardzo ważnym punktem akcji „Aleje – tu się dzieje!” jest „Sztuka dla każdego”.
To dwudniowa #℣佐⌡⌀㈀㤀ⴀ㌀ 挀稀攀爀眀挀愀⌡⍃倣℣, plenerowa inicjatywa Miejskiej Galerii Sztuki, która ma amb
wprowadzić sztukę w przestrzeń miejską. Program imprezy skonstruowany jest tak, by każdy
mógł znaleźć tam coś dla siebie. Składają się na niego działania będące z jednej strony formą
targów sztuki, podczas których artyści na przygotowanych przez siebie stoiskach prezentują i
sprzedają swoją twórczość, z drugiej działania włączające widzów w proces tworzenia
(warsztaty dla dzieci i dorosłych, pokazy i prezentacje artystyczne).
Z kolei Biblioteka w niedzielę, 23 czerwca, zaprosi najmłodszych na Plac Biegańskiego na
spektakl Teatru Jednej Miny „TotoTitoTamto”. Piękne maski, umiejętności pantomimiczne oraz
wspaniała muzyka zespołu
Ethnogarden, przeniosą młodych widzów w magiczny świat dawnego cyrku. Jednocześnie
dzieci będą miały okazję przekroczyć granicę sceny i współuczestniczyć w spektaklu. Warto też
zauważyć, że przedstawienie wspaniale wpisuje się w przypadające tego dnia święto – Dzień
Ojca. Będzie to okazja, by wspólnie uczestniczyć w wielkim cyrkowym przyjęciu, wejść do
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świata gigantycznych mydlanych baniek, a następnie wziąć udział w warsztatach tworzenia lasu
w słoiku.

Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” ma już długą tradycję doskonałych spotkań
literackich. W tym miesiącu, w ramach „Aleje – tu się dzieje!”, będzie można tam spotkać Annę
Bikont #℣佐⌡⌀㜀 挀稀攀爀眀挀愀⌡⍃倣℣ - dziennikarkę, reporterkę i pisarkę. Jej głośne książki „My z Jedwabnego
„Sendlerowa. W ukryciu” były bardzo gorąco komentowane i przyniosły jej wiele nagród. Do
Częstochowy przyjedzie jednak opowiadać przede wszystkim o biografii Jacka Kuronia „Jacek”,
którą napisała w zeszłym roku wspólnie z Heleną Łuczywo. Natomiast 28 czerwca odbędzie się
spotkanie z Witem Szostakiem. Jego najnowsza książka „Poniewczasie”, ukazała się kilka
tygodni temu i jest po trosze dziennikiem, po trosze esejem, zbiorem opowieści i zmyśleń, a po
trosze powieścią. Historią, w której wielość znaczeń prowadzi tropami słów, losów, namiętności
i miłości. To literatura, która na długo zostaje w czytelniku.
6 czerwca Muzeum Częstochowskie zaprasza na wycieczkę z Julkiem Sętowskim śladami
częstochowskich aresztów z XIX i XX wieku. Tego samego dnia Teatr im. Adama Mickiewicza
pokaże na Placu Biegańskiego plenerowy, muzyczny spektakl „Nie tylko kobieta...”. Złożą się na
niego takie utwory, jak: „Celina” Stanisława Staszewskiego, „Sztuczny miód” Agnieszki
Osieckiej, „Brzydcy” Grażyny Łobaszewskiej i wiele innych. Satyryczną część programu
wypełnią kabaretowe teksty Andrzeja Waligórskiego, utwory Jonasza Kofty, Andrzeja
Poniedzielskiego, a także brzmiące dziś absurdalnie wypisy z archiwum WSS „Społem” - książki
skarg i zażaleń. Na scenie wystąpią Marta Honzatko, Maciej Półtorak, Adam Hutyra, Robert
Dorosławski oraz grający na fortepianie Michał Rorat.
Oczywiście w tym miesiącu nie zabraknie również tradycyjnych koncertów na Placu
Biegańskiego. I tak w czerwcu startuje tegoroczna odsłona cyklu „Muzyczny Punkt Spotkań
Jarosława Woszczyny”. Zainauguruje ją 23 czerwca koncert „Jedno spojrzenie”. To muzyczny
projekt oparty na faktach, historia zakochanej pary, która po czteroletniej rozłące pobiera się, a
ich szczęśliwe małżeństwo wciąż trwa, mimo upływu czasu. Pomysłodawczynią projektu jest
Ewa Uryga, od wielu lat aktywna i ceniona wokalistka nie tylko jazzowa, a podczas
częstochowskiego koncertu towarzyszyć jej będzie Dariusz Ziółek, grający na gitarze basowej.
Oczywiście to tylko wyimek z tego, co nas czeka w czerwcu w ramach akcji „Aleje – tu się
dzieje!”. Szczegółowy program można znaleźć w naszym kalendarium i na stronie internetowej:
aleje.czestochowa.pl.

Pozostałe aktualności

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

