Miejsce: MAL, Warszawa - Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 20/1
Dzień Kobiet 8 marca 2019 roku to szczególna okazja,
aby poprzez kontakt ze sztuką przybliżyć kobiecą stronę życia.
Zapraszamy KOBIETY I MĘŻCZYZN - wszystkich, dla których KOBIECOŚĆ jest ważna.
Wspólnie przyjrzymy się temu, co nas wzrusza, zachwyca, ciekawi, niepokoi w kobietach.

„Obrazy poruszone słowami” to zaczerpnięte z niedawno wydanej
książki Alicji Kuczyńskiej-Kraty malarskie symboliczne portrety kobiet,
widziane oczami współczesnego artysty malarza Mariusza Zdybała.
Alicja zaprezentuje wybrane obrazy,
przedstawi inspirowane nimi własne wiersze.
Janusz Litwiniec zagra na gitarze i zaśpiewa utwory
z repertuaru różnych twórców,
które z jego perspektywy dopełnią te artystyczne wizje.
Tak przygotowany literacko-malarsko-muzyczny program będzie zachętą do porozmawiania
tego wieczoru o wartości, roli i znaczeniu kobiecości dzisiaj.

Spotkanie poprowadzi:

Alicja Kuczyńska-Krata
pomysłodawczyni i realizatorka projektu SENSytywni.pl – Rozmawiamy!, którego celem jest
wspieranie wrażliwości i świadomości ludzi poprzez rozmowy oparte na dialogu;
poetka kochająca malarstwo, metafory i symbolikę, łącząca słowo z obrazem w dialog inspirujący
ludzi do poznawania i wyrażania siebie; autorka poetyckiego albumu „Obrazy poruszone
słowami” (Wydawnictwo Difin, 2018 rok);
mediator, trener/superwizor, terapeuta relacji, pasjonatka pokojowego rozwiązywania konfliktów;
wielokrotny gość audycji radiowych i telewizyjnych, autorka licznych publikacji w zakresie
komunikacji w związkach, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów i mediacji;
założycielka i Prezes Zarządu Fundacji MEDIARE: Dialog-Mediacja-Prawo.

Z poezją śpiewaną wystąpi:

Janusz Litwiniec
wieloletni pasjonat fotografii uwieczniającej piękno dzikiej przyrody;
artystyczna dusza - amatorsko gra na gitarze i śpiewa piosenki z Krainy Łagodności, czyli z gatunku
poezji śpiewanej, organizuje własne koncerty i wieczory, na które zaprasza też innych twórców;
entuzjasta wspólnych działań - inicjuje spotkania łączące obie swoje pasje i talenty innych ludzi;
animator działań wspólnotowych - zachęca do grupowego oglądania prezentacji fotograficznych
połączonych z podkładem muzycznym, jak też do wspólnego muzykowania i śpiewania mniej lub
bardziej znanych melodii.

Wydarzenie realizowane jest dzięki zaproszeniu i we współpracy
z Miejscem Aktywności Lokalnej Warszawa-Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 20/1,
w ramach projektu Fundacji MEDIARE: SENSytywni.pl
www.fundacjamediare.pl
https://www.facebook.com/SENSytywni/

Osoby, które mają życzenie i mogą wesprzeć realizację projektu edukacyjno-wydawniczego
SENSytywni.pl darowizną (w kwotach 50 – 100 zł. lub więcej), otrzymają poetycki album Alicji
Kuczyńskiej-Kraty „Obrazy poruszone słowami”. Zamówienia przyjmujemy na adres email:
kontakt@fundacjamediare.pl , lub pod numerem telefonu: +48 609 537 807.

