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Kontrastowe granieSztuka niejedno  
ma imię

xL
ES

ZE
K 

W
YP

YC
H

 T
R

IO

Nr 12 (111) 16 czerwca 2020 roku

Adres redakcji:
Sochaczewskie Centrum Kultury
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83
Kontakt:
e-mail: iza.strzelecka.sck@gmail.com
tel: 886 626 747

Redaguje:
Iza Strzelecka
Rozwój infrastruktury kultury w Socha-
czewskim Centrum Kultury realizowany 
jest z udziałem środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

MINISTERSTWO  
KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO.

Uwaga konkurs!

Od końca kwietnia, co dwa ty-
godnie Sochaczewskie Cen-
trum Kultury serwuje nam 
smakowite porcje muzyki z 
Klubu Kontrast. W co drugą 
sobotę na fanpage’u na Face-
booku oraz na kanale Klubu 
Kontrast na YouTube prezen-
towane są koncerty w konwen-
cji post live. Dzięki temu pro-
jektowi mamy możliwość 
słuchania świetnych muzy-
ków, bez wychodzenia z domu. 

Jako pierwszy wystąpił ze-
spół Łęczycki Jazz Trio. Zagra-
li świetni muzycy polskiej, i nie 
tylko, sceny jazzowej: Bartosz 
Łęczycki (harmonijka chro-
matyczna), Adam Lewandow-
ski (perkusja) oraz Jacek Proko-
powicz (organy Hammonda). 
Trio zachwyciło doskonałym 
brzmieniem, popartym energe-
tycznymi solówkami każdego z 
muzyków. Warto zaznaczyć, że 
Bartosz Łęczycki to jeden z naj-
lepszych i najbardziej wszech-
stronnych harmonijkarzy w 
Europie, wielokrotnie uznawa-
ny za najlepszego w Polsce. 

Drugi koncert to ekspresyj-
ny występ zespołu Moonrivers, 

który zagrał standardy jazzowe. 
Muzycy zaprezentowali ciekawe 
aranżacje takich utworów jak: 
„And I love her” zespołu The Be-
atles, „The Man I love” George’a 
Gershwina”, czy „Isn’t she lovely” 
Stevie Wonder’a, nadając im cał-
kiem „nowe życie”. Zespół wy-
stąpił w składzie: pianista Piotr 
Rola-Podczaski, basista Jakub 
„Sista” Gawrych oraz grający na 
perkusji Mateusz „Niedźwiedź” 
Pachecka.   

Była też mała odskocznia 
od jazzu. Pod koniec maja mo-
gliśmy posłuchać zespołu Gra-
photype - power trio z Warsza-
wy, którego muzyka oscyluje 
wokół garage/rock’a i blues/roc-
k’a. Piotr Witkowski (bass), Hu-
bert Skiba (perkusja) i Anton 
Zhivanov – gitara/wokal, za-

serwowali nam solidną dawkę 
mocnego brzmienia. 

Dwa tygodnie później mo-
gliśmy ponownie posłuchać jaz-
zu. Tym razem w wykonaniu trio 
Gawęda/Święs/Dobosz. To do-
świadczeni i utytułowani muzy-
cy sceny jazzowej, którzy zapre-
zentowali powszechnie znane i 
lubiane standardy w ich własnych 
nietuzinkowych aranżacjach.

Przed nami ostatni przed 
wakacjami klubowy koncert 
post live. 27 czerwca o godz. 
19.00 na kanale Klubu Kon-
trast na YouTube i na fanapa-
ge’u na Facebooku udostępnio-
ne zostanie nagranie koncertu 
zespołu Leszek Wypych Trio – 
instrumentalnej formacji, obra-
cającej się w takich gatunkach  
jak rock, blues, country, pop 

czy jazz. Jest to autorski projekt 
Leszka Wypycha, absolwenta 
Szkoły Muzyki Rozrywkowej i 
Jazzu. Ogromna muzyczna wy-
obraźnia pozwala mu tworzyć i 
grać z wieloma zespołami, czę-
sto występuje jako akompa-
niator. W trio towarzyszą mu 
przyjaciele: Damian Szajkowski 
– perkusista, absolwent Akade-
mii Muzycznej w Katowicach  
oraz Piotr Pawęska – basista,  
fan syntezatorów i brzmień ro-
dem z lat 80-tych. Czym nas za-
skoczą? Przekonajmy się wspól-
nie w ostatnią sobotę czerwca. 

Wszystkie  klubowe kon-
certy w konwencji post live do-
stępne są na kanale YouTube: 
Klub Kontrast SCK. Zaprasza-
my do oglądania, słuchania i 
subskrypcji.

Dziesięcioro artystów po-
kazało swoje prace na wy-
stawie „We are art”, której 
wernisaż odbył się 5 czerw-
ca w Sochaczewskim Cen-
trum Kultury przy ul. 15 
Sierpnia 83. Emilia Zieliń-
ska, Jadwiga Orczyk-Mi-
ziołek, Hanna Pietrzak, 
Zuzanna Niewiadomska, 
Maja Ryż, Monika Boruta-
-Sałacińska, Julia Sałaciń-
ska, Rafał Sałaciński, Ga-
mid Ibadullayev i Zdzisław 
Chlebowski zaprezentowa-
li swoją twórczość na wy-
stawie zbiorowej w Galerii 
ZeDeK. Każdy pokazał to, 
co najbliższe jego sercu.

Wśród twórców dobrze już 
w Sochaczewie znanych, 
pojawili się też nowi, mło-
dzi, dobrze rokujący. Dzię-
ki nim na wystawie moż-
na obejrzeć m.in. ciekawe 

projekty architektoniczne 
oraz nietuzinkowe komiksy 
i grafiki. Nie zabrakło prac 
malarskich, które zachwy-
cają zarówno treścią, jak i 
formą. Jest też unikatowa 
ceramika. 

Wszystkie prace przy-
kuwają precyzją wykona-
nia i dbałością o szczegó-
ły. Widać w nich doskonały 
warsztat artystyczny auto-
rów. Dodatkowym walo-
rem ekspozycji jest różno-
rodność pokazanych na niej 
prac, co potwierdza tezę, że 
sztuka niejedno ma imię.

Ci, którzy nie mogli 
przybyć na wernisaż, wciąż 
mają szansę obejrzeć wysta-
wę „We are art”. Ekspozy-
cja dostępna jest dla zwie-
dzających w Galerii ZeDeK 
w każdy piątek czerwca w 
godzinach 18.00 – 20.00. 
Wstęp wolny.

Sochaczewskie Centrum Kul-
tury zaprasza do wzięcia 
udziału w konkursie „Wyglą-
dasz znajomo”, który skiero-
wany jest zarówno do małych, 
jak i starszych miłośników 
twórczej zabawy.  Dla zwycięz-
ców przewidziane są nagrody. 

- Wybierz idola, do którego 
chcesz się upodobnić. Niech to 
będzie realna osoba ze świata ar-
tystycznego, którą cenisz (pio-

senkarz, aktor, tancerz, poeta, 
artysta malarz etc.) bądź postać 
z filmu/bajki, która jest Ci bliska. 

- Ucharakteryzuj się przy 
pomocy tego, co posiadasz w 
domu (dobierz odpowiednie 
ubranie, dopasuj fryzurę/maki-
jaż, wykorzystaj dodatkowe ga-
dżety, które są znakiem rozpo-
znawczym Twojego idola itp). 

- Uwiecznij swoją meta-
morfozę na zdjęciu. Może być 
to „selfie”, bądź zdjęcie, które 

zrobi Ci któryś z domowników. 
- Prześlij efekt swojej meta-

morfozy w postaci dobrej jako-
ści zdjęcia w formacie jpg wraz ze 
zdjęciem osoby/postaci, na któ-
rej się wzorowałeś/-aś na adres: 
konkursy.sck@gmail.com w ty-
tule maila wpisując hasło   "Wy-
glądasz znajomo". Akceptujemy 
tylko maile zawierające (oprócz 
zdjęć) wypełnioną kartę zgłosze-
nia i podpisaną klauzulę RODO .

Prace można przesyłać do 

19 czerwca 2020 roku. 
Ogłoszenie wyników kon-

kursu nastąpi 22 czerwca br. 
na stronie internetowej Socha-
czewskiego Centrum Kultury 
oraz na fanapage'u na Facebo-
oku. 

Szczegółowy regulamin 
konkursu dostępny jest na stro-
nie internetowej: sck.socha-
czew.pl (kalendarium i zakład-
ka konkursy)


