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Widowiska i wystawy w ramach Festiwalu 

 

Niezwykłymi wydarzeniami Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI 2008 będą spektakle teatralne. 

Jest nam bardzo miło, iŜ podczas Festiwalu będziemy mogli gościć formację Karbido Stolik, 

nagrodzoną TUKANEM OFF dla najlepszego przedstawienia nurtu OFF 27. Przeglądu Piosenki 

Aktorskiej we Wrocławiu. Formacja zaprezentuje bardzo oryginalny projekt pod tytułem 

„Szmeroszepty klonowe, czyli partytura na czterech panów i stół”. Przestrzeń muzyczna, w której tym 

razem spotykają się muzycy zespołu Karbido, zawęŜona została do jednego przedziwnego instrumentu, 

jakim jest stół. Nie jest to jednak zwykły mebel, ale specjalnie wykonany obiekt muzyczny, wyposaŜony 

w aparaturę wychwytującą najmniejszą amplitudę drgań. KaŜdy z grających transponuje na stół partie 

wykonywane dotąd na zwykłym instrumencie. Ów swoisty teatr dźwięku jest niezwykłą, psychologiczną 

i pełną kulturowych odniesień opowieścią „siedzącego przy stole”. 

Będzie to niecodzienne wydarzenie, poniewaŜ Karbido Stolik bardzo rzadko koncertuje w Polsce. 

Zapraszamy do uczestnictwa w tym niespotykanym wydarzeniu, które odbywać się będzie 5 sierpnia w 

Domu Architekta na Kazimierskim Rynku. 

Spektakle zagoszczą równieŜ w hotelu Król Kazimierz. Zobaczymy tam  „Erę Wodnika” – projekt 

autorski Bogny Woźniak i Sambora Dudzińskiego, którzy zaprosili do współpracy Michała Litwińca i 

Filipa Danielaka, „Etno Funky Show”, którego pomysłodawcą jest równieŜ Sambor Dudziński - to 

zabawa dźwiękami i świetne porozumienie na scenie. Projekt powstał we współpracy z wybitnie 

uzdolnionymi muzykami, którzy razem tworzą wielką siłę i przekazują ją publiczności w formie 

niezwykle pozytywnej energii. Repertuar jest szerokim wachlarzem, na którym moŜemy znaleźć funky, 

jazz i etno z elementami orientu. 
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Podczas koncertu widzowie usłyszą świetny wokal, ciekawą i dobrą muzykę, oraz rzadkie instrumenty 

takie jak: didgeridoo, berimbao, kalimbę, chalomeau i wiele innych. Widzowie wezmą teŜ czynny udział 

w koncercie poprzez muzyczne zabawy z zespołem. 

W kościele św. Anny odbędzie się widowisko „Bruzda”, przygotowane przez Leszka Mądzika z 

zespołem Sceny Plastycznej KUL. 

Podczas festiwalowych dni będzie moŜna równieŜ obejrzeć wystawy prac znanych artystów. Po 

Janowieckiej stronie gościć będzie Wystawa Plakatów Filmowych i Teatralnych Jana Lenicy, która 

zorganizowana będzie we współpracy z Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Nadwiślańskim Spółki 

„Prom” (miejsce: Zabytkowa Stodoła obok Zamku).  W zamkowych kazamatach zaprezentowana 

zostanie wystawa fotografii Janusza Szyndlera. 

Po Kazimierskiej stronie będzie jubileuszowo. W Galerii Letniej zaprezentowana zostanie wystawa prac 

Jarka Koziary – ukoronowanie 20-lecia pracy artystycznej. W Galerii na Plebanii natomiast zobaczyć 

będzie moŜna wystawę prac Leszka Mądzika – 40-lecie działalności twórczej. 

Na DWÓCH BRZEGACH gościć będzie równieŜ Galeria Bezdomna oraz wystawa prac 

fotograficznych Janusza Gajosa, który zainicjuje cykl spotkań „I Bóg stworzył aktora”. Nieopodal 

Kazimierza Dolnego, w Męćmierzu, pokazane zostanie wystawa „Na płocie”. 

Zapraszamy na stronę www.dwabrzegi.pl. Szczegóły będziemy nadsyłać newsletterem. 

Zapraszamy do jego subskrypcji! 

www.dwabrzegi.pl 


