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ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA – Jak czytać zdjęcia? –
2
spotkanie

Luty

czwartek
18:00

Fascynująca podróż po świecie fotografii i jej interpretacji.
O sztuce uważności i o tym „czego na zdjęciach nie widać”
opowiedzą m.in. Joanna Kinowska, Agnieszka Rayss, Paweł Żak.
Prowadzenie: Monika Szewczyk-Wittek. 1
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ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA
1

2017

16:30–18:00 Kolekcjonerzy – spotkanie
Rozmowa z kolekcjonerami fotografii prywatnej, rodzinnej.
Porozmawiamy o zbiorach, sposobach patrzenia na fotografię
prywatną, poszukiwaniu zdjęć i wykorzystywaniu kolekcji.
Goście: Jacek Dehnel, Filip Ćwik, Ewa Meissner, Rafał Siderski.
Prowadzenie: Monika Szewczyk-Wittek.
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18:00–20:00 Jak czytać zdjęcia? – spotkanie
Fascynująca podróż po świecie fotografii i jej interpretacji.
O sztuce uważności i o tym „czego na zdjęciach nie
widać” opowiedzą m.in. Wojciech Nowicki, Karolina Sulej.
Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska.

wtorek
18:00

Opowieści z Kresów
WSTĘP WOLNY

Dąbrowszczacy 1936–39. Ochotnicy wolności?
Punktem wyjścia do dyskusji będzie najnowszy numer
kwartalnika „Karta”, w którym – poprzez osobiste zapisy
i fotografie – przedstawiono losy Dąbrowszczaków,
polskich uczestników wojny w Hiszpanii. Goście: prof.
Andrzej Chojnowski, prof. Marcin Kula, Olga Johann,
wiceprzewodniczaca Rady m.st. Warszawy, Maciej Sanigórski,
współautor materiału w „Karcie”, organizator Stowarzyszenia
„Ochotnicy Wolności”. Prowadzenie: Dominik Czapigo,
redaktor „Karty”. Organizatorzy: Ośrodek KARTA i DSH. 1
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FOTOGRAFOWIE KRESÓW – Wilhelm Russ. Klisze pachnące
naftą
Drugie spotkanie z cyklu „Fotografowie Kresów” poświęcone
będzie Wilhelmowi Russowi – wybitnemu dokumentaliście
Drohobycza i Zagłębia Borysławskiego z końca XIX i początku
XX wieku. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in.
pamiątki po fotografie zachowane przez jego wnuczkę Annę
Russ-Łanczont. Prowadzenie: Tomasz Kuba Kozłowski. 1
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sobota
16:00

Legenda
Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20 1
Schody Ruchome przy Trasie WZ 2

KAROWA 20 CAFE

pyszne kawy i herbaty, domowe ciasta

księgarnia XX wieku
2000 tytułów – bestsellery, nowości,
publikacje naukowe
Dom Spotkań z Historią, instytucja kultury m.st. Warszawy
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa, tel. 22 255 05 00
wtorek–niedziela 12:00–20:00
www.dsh.waw.pl

Studia polonoznawcze. Dialog i współpraca historyków
polskich i niemieckich
W ramach dyskusji panelowej z udziałem historyczek
i historyków z Polski i Niemiec przedstawionych zostanie kilka
przykładów z badań naukowych nad Polską, prowadzonych
poza jej granicami, m.in. pracownicy Centrum Studiów
Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera w Halle/Jenie
zaprezentują aktualne projekty badawcze i profil studiów
polonoznawczych w Halle i Jenie. Spotkanie poprowadzi prof.
Jerzy Kochanowski. Organizatorzy: Centrum im. Brücknera
w Halle, DSH. 1
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środa
18:00

1

„Żołnierze wyklęci” – historia, polityka i popkultura
W dyskusji na temat wizji współczesnej historii Polski i polskiej
pamięci udział wezmą Zbigniew Gluza (Ośrodek KARTA), dr
Tomasz Łabuszewski (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej
IPN w Warszawie), dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet
Lubelski). Dyskusję poprowadzi Marek Zając, dziennikarz
i publicysta, związany m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym”.
Organizatorzy: kwartalnik WIĘŹ, DSH. 1
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WARSZAWSKI BZIK – Tłusty czwartek z kuchnią warszawską
Co wyróżniało flaki po warszawsku, gdzie można było
zjeść najlepsze pyzy, od kiedy w Warszawie jemy wuzetkę?
Zapraszamy na spotkanie poświęcone stołecznej kuchni,
podczas którego opowiemy o dawnych kultowych lokalach
i przedstawimy receptury warszawskich przysmaków. Na
koniec słodka niespodzianka. Gość: Karolina Głowacka,
dziennikarka „Skarpy Warszawskiej”. 1

środa
18:00

ALBUM RODZINNY: SPOJRZENIA
1

niedziela
13:00–15:00 Fotograficzny detektyw – warsztaty
Zabawa w detektywa dla dzieci i ich opiekunów. Odkryj
z nami tajemnice fotografii prezentowanych na wystawie.
Prowadzenie: Agnieszka Pajączkowska. Zapisy: recepcja@
dsh.waw.pl. W treści maila należy podać termin warsztatów,
imię, nazwisko i numer telefonu. Szczegółowe informacje
prześlemy drogą mailową. Liczba miejsc ograniczona.

Album rodzinny: SPOJRZENIA.
Fotografie z Archiwum
Historii Mówionej – wystawa
i wydarzenia towarzyszące

Al .
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sobota
16:00

sobota
12:00–18:00 Kiermasz kolekcjonerski
Okazja, żeby porozmawiać o fotografii rodzinnej
z antykwariuszami, wzbogacić się o nowe zdjęcia i przyjrzeć się
prywatnym zbiorom kolekcjonerskim.

7
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FILMOWA HISTORIA WŁOCH, cz. 2 – Włochy po II wojnie
światowej – Salvatore Giuliano (1962, 123’),
reż. Francesco Rosi
Głośny film mistrza włoskiego kina politycznego, Francesco
Rosiego, nagrodzony w 1962 roku Srebrnym Niedźwiedziem
za reżyserię na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Berlinie, a rok później trzema Srebrnymi Wstęgami (nagroda
Włoskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych)
za reżyserię, zdjęcia i muzykę.
5 lipca 1950 roku w Castelvatrano na Sycylii znaleziono
ciało Salvatore Giuliano – legendarnego sycylijskiego
„Robin Hooda”, dyktatora, obrońcy i pogromcy ludu
w jednej osobie. Giuliano stanął na czele ugrupowania będącego
zbrojnym ramieniem ruchu separatystycznego Sycylii.
Kiedy w 1946 roku wyspa uzyskała autonomię, podziemna
armia rozwiązała się, a Giuliano związał się z mafią. Reżyser
kręcił film w miejscach prawdziwych zdarzeń i z udziałem
m.in. członków bandy Giuliano. Prowadzenie: Leszek Kazana.
Organizatorzy: Włoski
Instytut Kultury, DSH. 1

FILMOWA HISTORIA WŁOCH, cz. 2 – Włochy po II wojnie
światowej – Tacy byliśmy zakochani (1974, 119’),
reż. Ettore Scola
Bohaterami filmu Scoli są: proletariusz Antonio, komunista
Nicolo i bogaty liberał Gianni. Reżyser przygląda się ich życiu
na przestrzeni kilkudziesięciu lat (od lat trzydziestych do lat
sześćdziesiątych XX wieku). Historia mężczyzn jest w ciekawy
sposób powiązana z panoramą losów kraju, opatrzona
uwagami o zmianach w mentalności społecznej. W filmie
wykorzystano materiały dokumentalne z lat powojennych,
a także prawdziwe wątki z życia włoskich artystów tamtych
lat. Prowadzenie: Leszek Kazana. Organizatorzy: Włoski
Instytut Kultury, DSH. 1
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OPOWIEŚCI Z KRESÓW – Polacy z Małego Wiednia. Casus
Kochanowskiego z Czerniowiec
środa
117. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba
12.00 i 18.00 Kozłowski poświęci polskim śladom i dokonaniom Polaków
w stolicy Bukowiny – Czerniowcach, nazywanych z racji bogactwa
miasta i jego architektury „mały m Wiedniem”. 1

czwartek
18:00
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WARSZAWSKI BZIK MUZYCZNIE – zabawa karnawałowa
Zapraszamy do spędzenia z nami ostatniej soboty karnawału
sobota
w stylu retrowarszawskim. Będzie można potańczyć, posłuchać
19:00–0:00 stołecznych szlagierów, nauczyć się tańca shimmy, poznać
gry i zabawy karnawałowe „trochę wczorajsze”, a także
popróbować specjałów kuchni warszawskiej. Stylizacja na lata
20. lub 30. mile widziana. 1
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wtorek
18:00

„Historie bez granic” – spotkanie z Michałem Olszewskim
i Pawłem P. Reszką
Ryszard Kapuściński, który zmarł dziesięć lat temu, w marcu
2017 roku obchodziłby swoje 85. urodziny. W cyklu „Historie
bez granic”, który będzie się odbywał przez cały rok,
z dotychczasowymi laureatami, finalistami i nominowanymi do
Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki
będziemy rozmawiać o problemach Polski i świata, które
próbują opisać i zrozumieć autorzy wyróżnionych książek.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie z Michałem Olszewskim
(Najlepsze buty na świecie, wyd. Czarne) i Pawłem P. Reszką
(Diabeł i tabliczka czekolady, wyd. Agora). 1

Wystawy
29.11.2016 – 19.03.2017
Album rodzinny: spojrzenia.
Fotografie z archiwum historii
mówionej domu spotkań z historią
i ośrodka karta
Organizatorzy: Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią
i Ośrodka KARTA. 1

5.01-28.02
NA NOWO. WARSZAWIACY 1945–55

Po raz pierwszy w galerii przy trasie W-Z prezentujemy wystawę
Domu Spotkań z Historią. Są to wybrane fotografie z wystawy
jubileuszowej Na nowo. Warszawiacy 1945–55 przygotowanej
wspólnie z Polską Agencją Prasową. Zdjęcia pokazują odradzającą się
z ruin Warszawę i jej mieszkańców.
Prawie 40 fotogramów o odbudowie miasta i życia można oglądać w dolnej
części budynku, na górze przedstawiamy fotoreportaż z budowy trasy W-Z.
Miejsce: gabloty w budynku schodów ruchomych przy trasie W-Z. 2

KARTA

społeczne

Fundacja Ośrodka
Największe
Archiwum historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej

www.karta.org.pl
przekaż 1%

na historie, które domagają się opowiedzenia KRS 000119146

