
Migawki
WYSTAWA, DEBATA, PRZEGLĄDY PORTFOLIO
U Artystów, Mazowiecka 11a
godz: 18.00 

Od kilku lat zapraszamy młodych twór-

ców zainteresowanych fotografi ą  

dokumentalną  i społeczną  do udziału 

w kilkumiesię cznych warsztatach. Uczest-

nicy realizują  własne projekty pod 

okiem znanych kuratorów i fotografów. 

Zwień czeniem każ dej edycji jest wystawa 

ich prac. W tym roku w ramach wernisaż u 

zapraszamy do udziału w debacie 

o młodej polskiej fotografi i. Paneliś ci: Kuba 

Ś wircz (Fundacja Archeologia Fotogra-

fi i), Joanna Kinowska (Zachę ta Narodowa 

Galeria Sztuki; miejscefotografi i.blogspot.

com), Maja Dą browska (PONCZ Magazine). 

W czerwcu i lipcu zapraszamy na otwarte 

spotkania i przeglądy portfolio.

Imieniny
Polski
Pole Mokotowskie
godz: 14.00 -20.00

Popołudniowy, imieninowy relaks na 
trawie Pól Mokotowskich. Weź ze sobą 
rodzinę, znajomych, sąsiadów i koc. Na 
miejscu, oprócz leżenia i gapienia
się w niebo, będzie można m.in.: po-
tańczyć na prawdziwym dancingu albo 
zagrać w imieninowym turnieju piłkar-
skim, zrobić sobie portret. Towarzystwo 
Inicjatyw Twórczych „ę” jest jednym 
z partnerów akcji. Organizator: 
Projekt Społeczny 2012 + Dzielnica 
Ochota + PL2012

MOKO Akcja 1
Park Morskie Oko
godz: 13.00-19.00

Pierwsza odsłona inicjatywy obywatel-
skiej w Parku Morskie Oko. Park to nie 
parking! Co z tą willą? Dyskusja o przy-
szłości zabytku Chowańczaka. Bom-
bardowanie kwiatem. Dzień Dziecka 
po terminie. Koncert. W ramach akcji 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”   
zaprasza do fi rmy portretowej. Organi-
zator: Stowarzyszenie MOKO.
 stomoko.blogspot.com

REBLOK 
Blokowiska 
Reaktywacja 
Targówek

W programie wykłady i warsztaty dla 
dzieci i dorosłych, leżaki, lemoniada 
i możliwość obserwowania Targów-
ka przez lunety. Letnie Kino Filmów 
Dokumentalnych na dachach bloków. 
Organizator: Urząd Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy. Towarzystwo Inicjatyw 
Twórczych „ę” jest partnerem akcji.
www.re-blok.pl 

Sąsiedzi 2.0: 
Projektowanie 
w działaniu
Mokotowska 55

Pracownia Design z Robertem Pludrą 
w ramach festiwalu Sąsiedzi 2.0: Pro-
jektowanie w działaniu. Grupa młodych 
warszawiaków interesujących się pro-
jektowaniem i problemami społecznymi 
weźmie udział w warsztatach, w trak-
cie których zajmie się ideą sąsiedztwa 
i dzielenia przestrzeni we współcze-
snym mieście. Organizator: Ambasada 
Niemiec w Warszawie, Goethe-Institut. 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 
jest partnerem festiwalu.
www.sasiedzi20.com

Bajkowanie 
Mokotowska 55 domofon 50
godz: 12.00 

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Stare 
bajki z rzutnika, które pamiętają nasi 
rodzice nowe bajki, które uwielbiają 
dzieci oraz dużo dobrej zabawy podczas 
warsztatów plastycznych na świeżym 
powietrzu.

Bzik za bzika
Czy są rzeczy, których zawsze chcie-
liście się nauczyć, ale nigdy nie było 
okazji, czasu albo kogoś kto pokazałby 
Wam jak to się robi? Bzik za Bzika umoż-
liwia dzielenie się pasjami i zdobywanie 
nowych umiejętności. Dwa razy w mie-
siącu, w różnych miejscach w Warsza-
wie odbywać się będą warsztaty, które 
poprowadzić może każdy z Was. Przyjdź 
26 czerwca  o 13.30  na podwórko przy 
Mokotowskiej 55 i zrób z nami konfi turę 
z truskawek. Projekt realizowany w ra-
mach Laboratorium Animatorni.
www.facebook.com/bzik.bzik

Fotopre- 
zentacje
Mokotowska 55 domofon 50
godz: 16.30

Masz 16-20 lat? Przyjdź do nas 10 
czerwca i daj się sportretować. Włącz 
się w akcję fotografów Michała Łucza-
ka i Michała Dąbrowskiego. Dostaniesz 
zdjęcie zrobione aparatem wielkofor-
matowym. 28 lipca g. 19.00 wernisaż 
wystawy  „Wiosna” i promocja książki 
podsumowującej piątą odsłonę Fotopre-
zentacji. Michał Łuczak i Michał Dąbrow-
ski. Dwóch autorów, dwa cykle czarno-
białych fotografi i wielkoformatowych 
dokumentujących młodych ludzi świado-
mych swojej urody.

Rusza 
nowa edycja 
Videonotacji!
Mokotowska 55 domofon 50
godz: 18.00-20.00

Chcesz zrobić swój fi lm? W dokumental-
ny sposób opowiadać o tym co wyjątko-
we w Warszawie? Przyjdź do Towarzy-
stwa „ę” na otwarte spotkanie redakcji 
i opowiedz nam o swoim pomyśle

Animator in 
Residence 
Mokotowska 55 domofon 50
godz: 18.00 

Animator in residence to działanie wzo-

rowane na idei popularnych na całym 

świecie pobytów twórczych artist in 

residence. Zaproszeni animatorzy 

uczestniczą w warsztatach, wernisażach 

i spotkaniach organizowanych przez 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”,  

spotykają się z inicjatorami ciekawych 

przedsięwzięć społeczno-kulturalnych 

i odwiedzają ważne miejsca na społecznej 

mapie Warszawy. Pod okiem doświad-

czonych coachów, realizują autorski mini 

projekt społeczno-kulturalny. Zaprasza-

my do udziału w Akcji Niespodzianka pod-

sumowującej pobyt naszego animatora.
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Klub Spor-
tów Miejskich 
„Skarpa”
Park Kazimierzowski 
(Borowarna / Oboźna)
godz: 12.00-20.00

Piknik w parku Kazimierzowskim. Slac-
kline, frisbee, dog frisbee, footbag. 
Muzyka z gramofonów. Tor do gry w 
kapsle i stół do cymbergaja. Przyjdź i 
zażyj miejskiej rekreacji. Projekt Klub 
Sportów miejskich „Skarpa” jest reali-
zowany w ramach działań Laboratorium 
Animatorni.

10,17,24.07



godz: 18.30
PRACOWNIA DESIGN 

(SĄSIEDZI 2.0: Projek-
towanie w działaniu),
wykład socjolog Agaty 

Nowotny
„Sąsiedztwo 2.0”

godz: 16.30
FOTOPREZENTACJE: 

akcja portret młodości

godz: 18.00
MOKO Akcja 1: 

fi rma portretowa

godz: 18.30
PRACOWNIA DESIGN: 

(SĄSIEDZI 2.0: Projek-
towanie w działaniu), 

wykład  psycholog 
Aleksandry Bujacz 
„Przestrzeń miasta 

a podstawowe potrze-
by człowieka”

godz: 18.00
REBLOK „Blokowiska 

Reaktywacja”: 
Popołudnie na 
dachu bloku 

godz: 17.00
Pracownia Design:  

(SĄSIEDZI 2.0: Projek-
towanie w działaniu): 
Podsumowanie warsz-

tatów oraz pokaz 
fi lmu dokumentalnego 

„Objectifi ed” 
reż. Gary Hustwit

BZIK ZA BZIKA: 
Weź aparat 

i chodź!

godz: 18.00
VIDEONOTACJE: 

spotkanie redakcji

godz: 18.00
MIGAWKI: 

spotkanie autorskie 
i przegląd portfolio,

 Andrzej Kramarz

godz: 12.00
BAJKOWANIE: 

warsztaty dla dzieci

godz: 13.30
BZIK ZA BZIKA: 
Polowanie na 

truskawki

godz: 18.00
MIGAWKI: 

spotkanie autorskie 
i przegląd portfolio, 

Mikołaj Długosz

godz: 18.00
VIDEONOTACJE: 

spotkanie redakcji

godz: 18.00
VIDEONOTACJE: 

spotkanie redakcji

godz: 18.00
MIGAWKI: 

spotkanie otwarte 
i przegląd portfolio, 

Kobas Laksa

godz: 18.00
 MIGAWKI: 

spotkanie otwarte, 
Jan Dziaczkowski

godz: 19.00 
FOTOPREZENTACJE: 

„WIOSNA”
Michał Łuczak 

Michał Dąbrowski 
wernisaż wystawy

godz: 18.00
ANIMATOR IN RESIDENCE: 

akcja niespodzianka

godz: 18.00
MIGAWKI: 

debata o młodej fotografi i

godz: 19.30
MIGAWKI: 

wernisaż wystawy

godz: 14.00
IMIENINY POLSKI:

piknik Pole Mokotowskie 

godz: 18.00
MIGAWKI: 

spotkanie autorskie 
i przegląd portfolio, 

Michał Łuczak

godz: 18.00
VIDEONOTACJE: 

spotkanie redakcji 
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Klub Sportów 

Miejskich „Skarpa”
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Klub Sportów 

Miejskich „Skarpa”

godz: 12.00
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