
Noc Pragi
10 czerwca 2011 r.

 
W programie:

Praga lubi Pragę, czyli artystyczny desant znad Wełtawy:  
Koncert Plastic People (Koneser, godz. 22.00),

  wernisaże: wystawy twórców Czeskiej Groteski  
(Koneser, galerie: Klimy Bocheńskiej i Sygnatura, godz. 20.00)  

oraz Króla Czeskiego Komiksu, Kai Saudka (Galeria Nizio)
Praha gra po czesku! Maraton filmowy (NoveKino Praha, od godz. 20.00)

Superpokaz laserowy sprzed CH Warszawa Wileńska, godz. 22.30

Scena w Koneserze:
koncert grupy Administrator, godz. 19.00  

oficjalne rozpoczęcie Nocy Pragi, godz. 20.00  
koncert zespołu Limboski, godz. 20.15

koncert zespołu Plastic People, godz. 22.00

Co, gdzie, kiedy – dowiesz się też w naszych  
punktach informacyjnych: 

• Centrum Handlowe Warszawa Wileńska (ul. Targowa 72) 
• ul. Ząbkowska 1  
• Koneser, ul. Ząbkowska 27/31 
(wszystkie czynne 10.06.2011 r. od godz. 18.00).

www.praga-pn.waw.pl, www.nocpragi2011.pl  
www.nocpragi2011.eu

 
  
 Moda, design i zakupy

Antykwariat Warszawski – Koneser, ul. Ząbkowska 27/31, www.antykwariat.waw.pl  
– czynny przez całą noc 

Centrum Handlowe Warszawa Wileńska – ul. Targowa 72  
– Praska Noc Zakupów (wyprzedaże w godzinach 21.00 – 1.00), 21.00 – koncert zespołu  
Strefa 50, 22.30 – multimedialny pokaz laserów

D kwadrat – ul. Wileńska 37/39 lok. s2, www.dkwadrat.pl, www.dobrydesign.pl  
– designerskie meble i wyposażenie wnętrz – tej nocy rabat na zamówienia 15%  
oraz konkurs, w którym będzie można wygrać oryginalną designerką lampkę!

Pentagram – ul. Białostocka 5  
do 24.00 – wystawa prac malarskich profesjonalistów i amatorów oraz wyrobów artystycznych 
(malowany jedwab, biżuteria, wyroby zdobione metodą decoupage, itp.). 

Szuflada, ul. Kawęczyńska 4  
wystawa malarstwa Tomka Dominika, kawiarenka telewizyjna z lat pięćdziesiątych,  
rzeźby Leszka Puchalskiego, anioły, aniołki, kapelusze, biżuteria i superciuchy! 

Scena w Koneserze 
koncert grupy Administrator 
oficjalne rozpoczęcie Nocy Pragi  
koncert zespołu Limboski 
koncert zespołu Plastic People

Lokale i imprezy klubowe

Sztuka

Moda, design i zakupy



 
 Lokale i imprezy klubowe
 
Decoteria Cafe, ul. Ząbkowska 16 
21.00 – start imprezy, a w niej: projekcja filmu Krzysztofa Kownasa „Inna strona miasta” 

Czarny Motyl, ul. Ząbkowska 2 
Wystawa fotografii autorstwa Rafała Gonta pt. „Moje miasto”. Muzyka na żywo i pyszne jedzenie.

Dada – salon twórczości swobodnej & Mucha nie siada, ul. Ząbkowska 38  
20.00 – pokaz ogniowych umiejętności kuglarskich grupy Alterceultur (jazda na monocyklu, 
żonglerka, poi) oraz warsztaty cyrkowe przy wykorzystaniu rozmaitych sprzętów. 

Hydrozagadka, Zwiąż mnie, ul. 11 listopada 22 
18.00 – Wielkie poprawiny Urodzin Pragi. W programie m.in. występ grajka praskiego,  
tańce przy praskich szlagierach, gra w kapsle, gra w 3 karty i inne zabawy, wybory Praskiego 
Cwaniaka, moc konkursów z wiedzy o praskiej gwarze i historii, występ Pana Ząbka Iluzjonisty.  
21.00 – koncert November Project +Praski Dansing (Panowie z Twardej), wstęp 10 zł.

Jedyne wyjście, ul. Inżynierska 3, Inauguracja klubu! 
20.00 – wspólne tworzenie ściennej mapy-murala pod okiem artystki Olgi Sienkiewicz 
21.00 – Elektroniczna Noc Pragi (Leve Uho – tech house mash-ups piosenek warszawskich,  
Green Jesus – d'n'b remix szlagierów praskich, Matemito – Visual).

Kawiarnia Stara Praga, ul. Targowa 18, paw. 33  
18.00 – zespół „Flow Dance” oraz „Hip-hopowe panny młode” – zespół „Chocolate Dance”  
19.00 – Breaking Session (break dance) – One Girl Arni z dzieciakami 
20.00 – Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu (światowa czołówka w grze w „zośkę”) 
21.00 – „Kontrasty” – pokaz Beatboxu połączonego z kontastowym RAP'em (19 Sound Studio  
– Difel, Sajmon, Pan Borman, Mad Majk, Kacezet), set koncertowy (Słowak + Difel i Sajmon). 

Klubokawiarnia 4 pokoje, ul. Wileńska 19 
Degustacja najlepszych kaw z różnych zakątków świata – pokaz kunsztu Mistrza Baristów,  
projekcja filmu o kawie i Festiwal Ciast. Specjalne drinki na tę noc.

Łysy Pingwin, ul. Ząbkowska 11  
od 20.00 – Dj Varjat

NoveKino Praha, ul. Jagiellońska 26  
od 20.00 – nocny maraton filmowy – Praha gra po czesku!  
Sala nr 2  
20.00 – „Opera żebracza”, reż Jiří Menzel,  
21.40 – „Anatomia gagu”, reż. Josef Abrhám mł,  
22.00 – „Perły na dnie”, reż. Věra Chytilová, Jaromil Jireš, Jiří Menzel, Jan Němec, Edvald Schorm, 
23.45 – „Obsługiwałem angielskiego króla”, reż. Jiří Menzel,  
Sala nr 3  
23.00 – „Obywatel Havel podtacza”, film dokumentalny, reż. Jan Novák, Adam Novák,  
22.00 – „Miloš Forman”, film dokumentalny, reż. Martin Šulík.

Po drugiej stronie lustra i klub 3 Kolory, ul. Ząbkowska 5 
20.00 – start sceny, 22.00 – koncert zespołu Projekt Warszawiak (nowe aranżacje starych,  
miejskich przebojów), 23.00 – koncert artysty Piwnicy pod Baranami, Andrzeja Słabiaka

Sen Pszczoły, ul. Inżynierska 3  
22.00 – spektakl „O innych sposobach spędzania wolnego czasu”, wyst. A. Kaźmierowska, Robert Lipka,  
A. Szawiel (reż.). Wstęp wolny – podwórko. Poziom górny „Sound/Vision” – wieczór z wyjątkowymi 

doznaniami muzyczno-wizualnymi. Projektory zamienią wnętrze klubu w migotliwy  
i wielowymiarowy show, a z głośników będzie lecieć miksowana na żywo muzyka generalicji  
tajemniczych DJ-ów! Poziom dolny – koncert Delhy Seed (połączenie etniki, psychodelii, 
szamańskich, transowych rytmów oraz klasycznego hard rocka lat 60/70 z użyciem unikalnego 
instrumentarium). After party – Fifty Gra Stare Piosenki.

Wystawa ASP (podwórko) 
Multimedialne prace studentów ASP z pracowni prof. Włodzimierza Szymańskiego na ASP.  
Wszystkie powstawały w relacji ze specyfiką praskiego podwórka. Instalacje, performansy i wideo.  

SensNonsensu, ul. Wileńska 23  
Wystawa prac K. Wyrzykowskiego i S. Zajączkowskiego z komiksu „Wyzwolenie 1945?”,  
21.00-24.00 – koncert zespołu „Bartek Kalicki Trio” (amerykański jazz z lat 30. i 40.).  
Promocje w barze!

Skład Butelek, ul. 11 listopada 22  
od 19.00 – w ogródku Składu muzyka na żywo – zagrają Hipolit Woźniak, Adam Świtała, Karol 
Szaltis plus „piwo Składowe“ po promocyjnej cenie, 20.00 we wnętrzu klubu pokazy multimedialne 
Rymka Błaszczaka (zdjęcia) i Sylwka Łuczaka (wizualizacje statyczne), 21.00 – pod hasłem „Praga 
na Pradze“ zagra Dj Wojcio – muzyczny mix czesko-ukraińsko-rosyjsko-bałkańsko-cygański! 

Winowajca, ul. Inżynierska 1 
„Prowansja na Pradze”: degustacja win z Doliny Rodanu, prelekcja pt. „Historia i teraźniejszość 
produkcji wina w Prowansji”, spotkanie z prowansalską artystką Mathilde Papapietro, francuska muzyka, 
porady dotyczące win, promocyjne ceny degustowanych win.

W oparach absurdu, ul. Ząbkowska 6  
od 18.00 – kino offowe o Pradze, spotkania z reżyserami: T. Karpowiczem, M. Kanafą, Z. Bieniakiem, 
P. Głowaczem, teledyski zespołów Imish oraz Yokashin, „Chodź na Pragę” – finał konkursu wiedzy  
o Pradze, 21.00 – zespół Balkandra (bałkańskie rytmy rodem z filmów Kusturicy).

Zwiąż mnie, ul. 11 listopada 22 
21.00 – vAnguard Project. Dj Jungle Feelings – muzyczna wycieczka po Warszawie. Odkopiemy 
dawne przeboje, ale zrobimy też przegląd młodych artystów, którzy w swojej twórczości odwołują się 
do klimatu i historii stolicy. Wstęp: 5 zł

  Sztuka

Asocjacja Praskich Pracowni Artystycznych – ul. Ząbkowska 1 i 4, Brzeska 17a 
18.00-24.00 – Proces Kaffki, ((luźne nawiązanie do mieszkającego w Pradze czeskiej Franza Kafki  
i jego słynnego dzieła), czyli zamiast procesu sądowego, proces parzenia kawy (owej Kaffki)  
połączony z procesem twórczym: klient zamawia kawę w Galerii Praga del Arte, wędruje do Pracowni 
Praga del Arte, gdzie otrzymuje kawę. Akcja Proces Kaffki ma miejsce pomiędzy Pracownią Jacka 
Schmidta i Galerią Praga del Arte na ul. Ząbkowskiej oraz na ul. Brzeskiej pomiędzy Pracownią 
Rzeźby Zosi  i Janka Kubickich oraz Pracownią Malarstwa i Rysunku Stefana Sławińskiego.  
Akcji Proces Kaffki będą towarzyszyć następujące wystawy: portrety praskich osobistości  
i osobliwości – Jacek Schmidt (Praga del Arte), fotografie „Psychologia Głębi: Anja Szmid  
(Pracownia Praga del Arte), wystawa gwaszy „Koty Praskie” – Katia Sokolowa-Zyzak,  
Rzeźby Zofii  i Jana Kubickich w ich pracowni na Brzeskiej, Grafiki i obrazy Stefana Sławińskiego  
w jego pracowni na Brzeskiej. Dla odważnych portretowa sesja fotograficzna w wannie!  
(w pracowni Praga del Arte)

Bochenska Gallery – Koneser, ul. Ząbkowska 27/31 

20.00 – wernisaż wystawy wybitnych przedstawicieli Czeskiej Groteski (Jiri Sopko, Michael 
Rittstein, Boris Jirku, Henia Hoffmeister), wystawa będzie czynna 4 tygodnie.

Centrum Kulturalno-Konferencyjne „Wypieki Kultury” – ul. Stolarska 2/4 
20.00 – wystawy: fotografii „Praskie serce” i „Warszawa  Praga” oraz liczne niespodzianki,  
21.00 – projekcja filmu Grzegorza Skurskiego „Na Pradze” (1979), 22.00 – potańcówka przy 
akordeonie, 24.00 – projekcja filmu Tadeusza Makarczyńskiego „Praskie pożegnania" (1976).

Creative Hub Misie, al. Solidarności 53 lok. 26  
– prezentacja prac 25 mistrzów grafiki, akcja „zaklep biurko za dychę”. 

Creative Hub Targowa, ul. Targowa 46 lok. 5  
prezentacja prac 25 mistrzów fotografii, akcja „zaklep biurko za dychę” 

DK Praga, ul. Dąbrowszczaków 2  
21.00 – „PentheMurder” – monodram, adaptacja „Penthesilea“ wg Heinricha von Kleista.  
Twórcy: Marek Brodzki, Jolanta Juszkiewicz. Sala koncertowa, spektakl w języku angielskim.

Dorum Art – Koneser, ul. Ząbkowska 27/31, www.dorumart.pl  
wystawa niespotykanych, podświetlanych dzieł Katarzyny Czajka i fotografii Michała Czajka.

Galeria 9 Oprawca – ul. Białostocka 108, galeria9oprawca@gmail.com 
do 03.00 – podróż po rynku malarstwa w Polsce, jak oprawić obraz – pokaz, spotkanie  
ze znanym antykwariuszem, Karolem Michałem Dunin Rostockim. 

Galeria Fundacji Artbarbakan N’69 – ul. Tarchomińska 9 
19.00-24.00 – „Nocny przegląd magazynu II” – malarstwo i grafika, artyści: K. Barczewska, 
S. Blatton, P. Cabanowski, M. Grabowski, Z. Gręziak, J. Lassota, M. Długosz-Miron.

Galeria Nizio – ul. Inżynierska 3, www.nizio.com.pl 
21.00 – „Retrospektywa twórczości Kai Saudka” – wystawy Czeskiego Króla Komiksu, brata 
bliźniaka słynnego fotografa Jana Saudka. Wystawa czynna do 10.07.2011 r.

Galeria Sygnatura – Koneser, ul. Ząbkowska 27/31 
20.00 – wystawa przedstawicieli Czeskiej Groteski (Karel Misek, Oldrich Kulhanek, Antonin Strizek).

Klitka – ul. Ząbkowska 12  
Całonocna sesja aktów – Naga Klitka 2! Zamiast ubierać, Klitka rozbiera! Zobacz swoje piękno! 
Promocja: zdjęcie (akt), 15x21 – 50 zł, 20x30 – 60 zł.

Omnimodo – ul. Nieporęcka 10 lok. 26  
ok. 17.00 – happening (przybliżenie uczestnikom historii Nowej Pragi od powstania Konopacczyzny 
do czasów współczesnych, m.in. akcja lepienia praskiego trójkąta „z dobrej gliny”),  
pokaz multimedialny i wystawa prac plastycznych pt. „Szemrany Trójkąt” (do 30.06.).  
Osoby prowadzące: Dorota i Leszek Gęsiorscy.

Otwarta Pracownia Twórcza Kubiccy – ul. Brzeska 17a  
19.00 – wystawa obiektów i biżuterii w stylu steampunk (czynna do 30.06.) – prezentacja 
multimedialna na ścianie budynku dawnego szpitala kolejowego przy ul. Brzeskiej.

Po prawej stronie Wisły, ul. Konopacka 15/1a  
od 18.30 m.in.: film Ewy Bielskiej „Galeria” przy pysznej kawie i herbacie z cynowego czajniczka.

Warszawa. Lubię to, mikwegpol@interia.pl 
19.00-21.00 – wycieczka z przewodnikiem po Pradze (w ramach obchodów 5. rocznicy  
powstania „Warszawkii” – internetowej encyklopedii wiedzy o Warszawie).  
Start ul. Floriańska przy Pomniku Kapeli Praskiej. 

TWA – pracownia plastyczna Magdaleny Hajnosz – ul. Folwarczna 5 lok. 35  
– wystawa fotografii 

Organizatorzy Patroni Honorowi 

Ambasador Republiki Czeskiej

Partnerzy Patroni medialni


