organizatorzy: www.szewskapasja.com.pl + www.emsarelacje.pl

Wydarzenie: „SPLOT SZEWSKA” edycja pierwsza
Termin: 18 XII 2010 r. godz.11-22
Miejsce: Wrocław Szewska (wystawa uliczna: między Nożowniczą i Kotlarską)
Formuła: splot partnerskich uliczno-lokalowych wydarzeń kulturalno-handlowych
Idea: aktywizacja ulicy Szewskiej z udziałem zlokalizowanych przy niej podmiotów gospodarczych i
instytucji publicznych oraz partnerów spoza Szewskiej, tj. artystów z Akademii Sztuk Pięknych
Organizator: „Galeria Szewska Pasja” + „eMSA Inicjatywa Edukacyjna”
Kontakt: Galeria Szewska Pasja: Julia Janowska julia@szewskapasja.com.pl 605690204
eMSA Inicjatywa Edukacyjna: Anna Rumińska emsa.relacje@gmail.com 660968363

PROGRAM:
1. Wydarzenia na ul. Szewskiej:
• „Sztuka z Pasją” g.11-16: prezentacje kulturalne na stanowiskach w pasie chodnika
pomiędzy ul. Nożowniczą i Kotlarską; prezentacje artystyczne, księgarskie i etniczne z
możliwością sprzedaży
• „Prezent Samoróbka” g.11-16: stanowiska edukacyjnie z upominkami własnej roboty prezentacja MDK Śródmieście, Fundacji Ekorozwoju, studentów etnologii i artystekamatorek
• „Szewsking Lojalka” g.11-22: z kartą rabatową „splotową lojalką” zapraszamy do
szewskiego clubbingu kulturalnego, czyli odwiedzin partnerów Splotu - lokali na
Szewskiej, u których - tylko z lojalką - rabaty na usługi i produkty
• „Granie na Polanie” g.11-22: rozgrzany ogródek w środkowej strefie Szewskiej
naprzeciwko lokalu Szewska Pasja - miejsce zabaw z udziałem przechodniów: recital
zespołu Los Dos (standardy świąteczne), zbiorowe śpiewanie Wrocławian, budowanie
Drzewka Życzeń, poczęstunek ziołowy dla wystawców i przechodniów, „Granie na
Polanie” czyli planszówki na śniegu i wiele innych
• „Los Dos”: standardy świąteczne z Polski i z zagranicy
• „Zima na Kółkach” g.11-20: zabawy ruchowe, promocja rowerów, osprzętu i odzieży
rowerowej z udziałem Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej
• „No co za historia!” g.18: historyka sztuki, Krzysztofa Zientala, oprowadzenie po
wystawie nt. historii ulicy Szewskiej

Prezentacje (12 stanowisk pod 12 parasolami):

patronat medialny:
1

organizatorzy: www.szewskapasja.com.pl + www.emsarelacje.pl

1-2 nr stanowiska
literackoartystyczne
MBP
Kasia Witke
Tosia Joszczuk

3-4
artystyczne

5-6
artystyczne

7-8
edukacyjne

9-10
artystyczne

11-12
artystyczne

Ania Kisiel
Basia Śniegula
Agata Radomska

Renata BonterJędrzejewska
Kasia Brzezińska
Beata&Roman
Szynol

Dorota
Gawarkiewicz
Dorota Kalicińska
Kasia Gawrońska
Pracownia
Ceramiki Doroty

Karolina Gorska
Karolina
Drapiewska
Agata&Jacek
Śliwowscy

Damian&Sylwia
Wierzbowscy
Asia ChomkaJaworska

ceramika art.
ceramika art.
ceramika art.

ceramika art.
ceramika art.

Korzeniewskiej

książki
szkło art.
szkło art.

szkło art. + biżu
ceramika art.
ceramika art.

ceramika art.
ceramika art.
ceramika art.

MDK/Kołłątaja
do kultury
rowerem: WIR
biżu filc
biżu różna
biżu różna
ceramika
osprzęt, odzież

2. Wydarzenia w Galerii „Szewska Pasja”
• „Światło i Geometria”: wystawa mozaiki szklanej wrocławskiego artysty, Dominika
Mysiaka
• „Splotowe granie”: deejay Sysło - funky, mush up, acid jazz, house, disko70
• „Opowieści z Mali”: projekcja zdjęć i opowieść etnologa, Łukasza Brauna
• „Szewska. Placemaking”: projekcja antropolożki kultury, Anny Rumińskiej
• „etnoSZU”: studentki etnologii UWR o etnologii i o Szewskiej - projekcja z opowieścią:
Kasia Pilarczyk, Asia Lewińska, Sylwia Śmigiel
• „Etniczne Improwizacje”: Michał Szczypek, Krzysztof Grudziński, Przemek Taborski: djembe, darabuka, przeszkadzajki, didgeridoo
• „eMSA Makieta”: budowanie dziecięcej makiety ulicy Szewskiej
• „EKO-splot”: Fundacja Ekorozwoju i warsztat decoupage’u
• „Powieść w wydaniu splotowym”: Tomasz Kwietko-Bębnowski czyta bestsellera - tytuły
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Antykwariatu Naukowego
• „Most Grunwaldzki 1910 -2010”: prezentacja albumu autorstwa Leszka Budycha
• „Zapach książki”: czym różnią się książki nowe od starych, jakie pozycje można
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•
•
•
•
•

odnaleźć na antykwarycznych półkach i inne tajemnice Antykwariatu Naukowego
„Rozgrzewka”: arabski taniec brzucha w wykonaniu studentki etnologii UWR, Katarzyny
Gielec
„Zagraj ze mną w te klocki”: darmowe granie przy kawie (gry z Centrum Gier i nie
tylko)
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa: dyskusja nt. roweryzacji w mieście, szczególnie
zimą
„Miedziany Świat”: prezentacja biżuterii z miedzi i kamieni szlachetnych autorstwa
Kasi Sobockiej
wnętrzowa prezentacja ceramiki artystycznej - wrocławskie artystki-ceramiczki:
Barbara Śniegula, Renata Bonter-Jędrzejewska, Joanna Chomka - Jaworska, Katarzyna
Brzezińska

3. Wydarzenia w lokalach podmiotów partnerskich przy ul. Szewskiej:
• Centrum Gier BARD: Kurs „Rodzina w Grze” (nauka gier), WMF czyli Warsztaty
Malowania Figurek (gry strategiczne), splotowy rabat 10% na produkty
• Miejska Biblioteka Publiczna Filia: kiermasz taniej książki, projekcja podróżnicza, 2x
zwiedzanie ulicy Szewskiej z przewodniczką, wspólne śpiewanie
• Apteka: „Zioła z Pasją” (poczęstunek ziołowy), wybrane usługi medyczno-pomiarowe na
miejscu, karty stałego pacjenta do rozdania, bezpłatne badanie ciśnienia, indywidualny
dobór dermo kosmetyków, wykonamy kremy dla osób z alergiczną skórą, dobór rajstop
i podkolanówek przeciwżylakowych, przygotujemy apteczki do zakładów pracy, pełny
asortyment ziół Herbapolu wrocławskiego, miodów, olejów, nalewek, soków, zioła w
kubeczku do zaparzenia w Szewskiej Pasji
• Salon Fryzjerski Iwona Gawron: splotowy rabat 10% na wszystkie usługi fryzjerskie:
strzyżenie damskie i męskie, trwała ondulacja, styling, baleyage
• Mexicana: koncert muzyki meksykańskiej, splotowy rabat 10% na wybrane dania
• Antykwariat z Kotem: splotowy rabat 10% na zakup książek
harmonogram godzinowy - w odrębnym pliku na www.emsarelacje.pl i facebook
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