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Akademicka Przestrzeń Kulturalna
Kalendarium
25 października

18:00

8. Jazz Festiwal, "Tropami Jazzu" - Ewa Uryga
27 października, godz. 20:00 Sala widowiskowa APK

Z aktualnym numerem gazetki
Dworcowa.eu bilet tańszy o 20%
(po zniżce: 20zł, studencki: 10zł)

Galeria Debiut
Święto Smaku Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Francuskiej

27 października

20:00

Sala widowiskowa APK
8. Jazz Festiwal
"Tropami Jazzu" - Ewa Uryga

4 listopada

18:00

Galeria Debiut
Prolog do
Blues & Folk Festival

12 listopada

19:00

Sala widowiskowa APK
Koncert
Sebastiana Makowskiego

19 listopada

19:00

Galeria "Nad Brdą"
Wystawa "Voyage"
J.K. Pawluśkiewicza

Muzeum Fotografii
To największe tego typu muzeum w tym
regionie Polski. Posiada unikalne zbiory
eksponatów związanych z fotografią dawną
i dzisiejszą. Kustosz muzeum, Arkadiusz
Blachowski, nie zatrzymuje się na prezentacji historii. Zaprasza na wernisaże uznanych
artystów fotografików oraz tych początkujących, których warto wspierać w drodze
twórczej. Organizuje kursy i pokazy fotografii analogowej oraz cyfrowej. Muzeum
posiada atelier wyposażone w różnorodne
tła, ciemnię fotograficzną oraz sprzyjającą
lekturze czytelnię, do której bardzo serdecznie zapraszamy.
4 - 26 listopada
Kurs fotografii „Zaczynam dobrze
fotografować”
6 - 21 listopada
Warsztaty fotograficzne „Mam lustrzankę”
6 listopada
Wystawa „Twarze świata” G. Funke
26 listopada
Akty „Czarne białe” R. Brzozowskiego

Bilety do nabycia w biurze APK WSG
poniedziałek - piątek,
w godz. 8:00 - 16:00

Miłośników jazzu, soulu i bluesa
zapraszamy na koncert organizowany w ramach 8 Jazz Festival. Usłyszymy utwory z repertuaru S. Wondera, J. Ingrama, W. Huston czy też
klasycznego bluesa i standardy ja-

zzowe. Na scenie APK wystąpi Ewa
Uryga - absolwentka wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach, wykonawczyni wielu gatunków muzycznych takich jak jazz, soul, gospel.

Brała udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, w tym w musicalach „Zorba” i „Chicago”, gdzie
zagrała główną rolę Velmy Kelly.
Zapraszana do nagrań płytowych,
współpracowała m. in. z Anną Marią
Jopek, Natalią Kukulską, Mieczysławem Szcześniakiem i innymi
polskimi artystami. Jest laureatką
wielu festiwali zarówno w Polsce jak
i za granicą. Ma za sobą liczne koncerty z przeróżnymi orkiestrami zarówno z big bandami jak i orkiestrami symfonicznymi. Nagrała sześć
autorskich płyt w tym dwie w Nowym Jorku ze znanym pianistą jazzowym Markiem Sosinem.

Wystawa "Voyage"
J.K. Pawluśkiewicza

Prolog do
Blues & Folk Festival

4 listopada, godz. 18:00

19 listopada, godz. 19:00

Galeria Debiut

Galeria "nad Brdą"

Galeria Debiut oraz Instytut Kulturoznawstwa WSG zapraszają na
prolog do IX Blues & Folk Festival.
Artyści ludowi i profesjonalni zabiorą nas do krainy tradycji i folkloru,
którą przemierzali w poszukiwaniu
autentycznego, oryginalnego doświadczenia artystycznego. Naszymi przewodnikami będą Bożena
Ronowska – poetka i artystka
ludowa oraz bluesman Marek Wojtowicz, który mówi „Blues to jak
wiadomo smutek, ale smutek jest
radością umysłu dojrzałego i odważnego, smucimy się z przyjemnością, bo jak się nie cieszyć tym,
co jest nieuniknione w jedynym dostępnym pięknym świecie.”
W Galerii Debiut wystawa zbiorowa Folk & Design organizowana
w ramach projektu „Tradycja i folklor
w dobie współczesności”, prezentująca prace z zakresu malarstwa,
rzeźby, grafiki i nie tylko. Wystawa
w formie przeglądu artystycznego
ukaże obecną kondycję sztuki
ludowej (nieprofesjonalnej) i aktywność jej twórców w województwie
kujawsko-pomorskim. Celem wystawy jest popularyzacja wiedzy
o dziedzictwie kulturowym poszczególnych regionów oraz ukazanie wartości ludowego artyzmu.

W ekspozycji, którą zobaczymy
w Galerii „Nad Brdą” znalazły się
przede wszystkim nowe cykle prac
pt. Halak, Krajobrazy, Voyage i Wędrówki po Morzu Czerwonym, powstałe w ostatnich trzech latach. To
podróże artysty do różnych zakamarków jego wyobraźni, przestrzeni, miejsc, gdzie chętnie powraca. Jan Kanty Pawluśkiewicz budował obrazy przede wszystkim
hinduskimi żelami rysunkowymi,
będącymi technologiczną nowinką
wśród malarskich materiałów. „ŻelArt to połączenie współczesnej
ekstrawagancji z konwulsyjną klasyką” wyznaje artysta.

Akademicka Przestrzeń Kulturalna WSG
Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 14
tel. 52 567 00 57, apk@byd.pl

Koncert
Sebastiana Makowskiego

12 listopada, godz. 19:00
Sala widowiskowa APK
Już wkrótce na scenie APK długo oczekiwany koncert Sebastiana
Makowskiego - wokalisty powstałego w 2003r. zespołu Ptaky, z którym
nagrał dwie płyty: „Ptaky” w 2004r.
oraz „Szkoła Latania” w 2008r. Sebastian Makowski ma na koncie dwa
solowe albumy. W 2001r. Wojciech
Waglewski wyprodukował pierwszy,
w pełni autorski album Sebastiana
„Atomowy Łabędź”. W 2007r. Sebastian Makowski nagrał drugą
solową płytę zatytułowaną „Perła”.
Upłynęły trzy lata i wreszcie doczekaliśmy się koncertu promującego tę płytę! Gorąco polecamy
i zapraszamy do APK zaprzyjaźnionego z Sebastianem Makowskim!

www.apk.byd.pl
www.galeriadebiut.byd.pl
www.muzeumfoto.byd.pl

Jan Kanty Pawluśkiewicz - znakomity kompozytor muzyki teatralnej,
filmowej, kabaretowej, pianista. Po
raz pierwszy swoje obrazy wystawił
w 1999r. w Piwnicy pod Baranami. Od
tego czasu zaprezentował już wiele
serii obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w nich wyjątkowo fantazyjny i magiczny świat, zawierający szczególny
ładunek emocjonalny, pełen baśniowości i radości.

