
tworzeniu palmy wielkanoc-
nej, a także do czego – w 
przededniu świąt - wykorzy-
stać można technikę zdo-
bienia, jaką jest decoupage. 
Dla najmłodszych przygoto-
wano gotowe do pomalowa-
nia gipsowe zajączki. Dzieci 
mogą im nadać takie barwy, 
które dla tych zwiastunów 
Wielkanocy wydają się naj-
właściwsze.

1.04 /niedziela/, 
godz. 11.00 - 14.00
Willa Caro,
Wstęp wolny.

Muzeum 
w Gliwicach

NIEDZIELA POD ZNAKIEM 
ZAJĄCZKA
Muzeum w Gliwicach zapra-
sza starszych i młodszych 
na poszukiwania pisanek w 
ogrodzie Willi Caro. Znaleźć 
będzie można nie tylko upo-
minki, ale także świąteczny 
nastrój, w który wprowadzą 
wielkanocne opowieści, kro-
szonkarskie pokazy, nauka 
zdobienia i przygotowania 
tradycyjnych palm wielkanoc-
nych.
 
Niedziela pod znakiem zającz-
ka  rozpocznie się poszukiwa-
niem ukrytych w ogrodzie Willi 
Caro gipsowych pisanek -  ich 
znalazcy otrzymają nagrody. 
O godzinie 12.00 do bajko-
wego  świata zdobionych jak 
drogocenne klejnoty jajek 
zaproszą kroszonkarze, a to-
warzyszyć im będzie Stefania 
Grzegorzyca. Ślązaczka Roku 
i poetka z Knurowa, która na 
tę wyjątkową okazję założy 
strój ludowy.  W wygłoszoną 
gwarą opowieść „Jak to było 
we Wielkanoc” wplecie wspo-
mnienia z własnego dzieciń-
stwa. Na  wszystkich, którzy 
nasycą się opowieściami i 
feerią kroszonkowych barw, 
na piętrze Willi Caro czekać 
będą warsztaty. Ich uczest-
nicy dowiedzą się, że bazie, 
borowina, jałowiec i czerwone 
wstążki to punkt wyjścia przy 

KULTURALNA ŚCIĄGA

Niedziela pod znakiem zajączka
w Willi Caro

będzie można oglądać do 20 
kwietnia.

Laubsch to znamienity portre-
cista. Jego prace nagradzane 
były wielokrotnie na między-
narodowych konkursach. 
Urodził się w Polsce, ale od 

JEDYNA 
TAKA WYSTAWA

 
Galeria Art-Studio zaprasza 
na wystawą fotografii Grego-
ra Laubsch - “AUTO/POR-
TRET”. Wernisaż odbędzie 
się 30 marca o godz. 18.00. 
Jest to pierwsza w Polsce wy-
stawa prac tego artysty. Au-
tor zdecydował się pokazać 
swoje zdjęcia w kilku grupach 
tematycznych. Obok autopor-
tretów będziemy mogli zoba-
czyć również akty, zdjęcia z 
cyklu “Woman”, “Man” oraz 
portrety dzieci. Ekspozycję 

Gregora Laubsch - AUTO/PORTRET

ponad dwudziestu lat miesz-
ka w Berlinie.
Artysta rozpoczął przygodę 
z fotografią od portretu, i 
można powiedzieć, że pozo-
stał mu wierny, skupiając się 
na doskonaleniu warsztatu. 
Uważa, iż to portret daje mu 
największe możliwości wyra-
zu. Ludzka twarz jest nośni-
kiem wszystkich emocji, sta-
nowi nieograniczone pole pra-
cy dla fotografa, nie wymaga 
prawie żadnych dodatkowych 
środków, by pokazać to co 
najistotniejsze.
Gregor Laubsch fotografuje 
zarówno analogowo jak i cy-
frowo.

30.03 /piątek/ 
godz. 18.00. 
Galeria Art-Studio 
ul. Kaczyniec 26.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KOWALEWSKI 
I OGÓREK 

NA PRIMA-APRILIS

1 kwietnia kino Amok zapra-
sza na kolejną już projekcję 

filmu w ramach cyklu Kino 
RP. Na ekranie widzowie zo-
baczą film w reżyserii Stani-
sława Bareji - „Co mi zrobisz, 
jak mnie złapiesz”. 

Gośćmi specjal-
nymi będą: aktor, 
odtwórca głównej 
roli w prezento-
wanym filmie - 
Krzysztof 
Kowalewski 
i satyryk 
- Michał Ogórek. 
W ramach cyklu Kino RP 
prezentowane są arcydzieła 
polskiej kinematografii, filmy 
największych mistrzów, które 
dzięki nowoczesnym techni-
kom cyfrowym, możemy oglą-
dać w najlepszej jakości. 

1.04 /niedziela/ 
godz. 16.00, 
Kino Amok,
ul. Dolnych Wałów 3,
cena 7 zł.


