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W poniedziałek 24 października 2011 odbył się wernisaż prac malarskich i rzeźby Piotra Butkiewicza.
Zapewne byłoby to wydarzenie jakich wiele we Wrocławiu, gdyby nie wyjątkowe miejsce w jakim się
odbyło.  To  prywatne  mieszkanie  Izy  Duchnowskiej  przy  ul.  Chrobrego,  w  którym  właśnie
zainaugurowała otwarcie Galerii “Chrrr”.
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W każdym z pokojów zawisły więc obrazy i lampy, po mieszkaniu rozstawione zostały stoliki i leżanki, 
a  w głównym salonie  także  rzeźby i  “Transatlantyk”  –  zestaw siedmiu  luster  w drewnie  (Piotr
Butkiewicz zajmuje się także projektowaniem mebli i sztuką użytkową). Do oglądania zebrali się goście
ze świata sztuki i muzyki, znajomi, przyjaciele z dziećmi oraz – oczywiście – sąsiedzi 

Wernisaż uświetniły występy duetu jazzowego w składzie: Asia Hendrich (vocal) i  Damian Borowiec
(piano). Spontanicznie dołączyły się też  wokalistki Dominika Darowska i Marzena Wojak. Obalone
zostało  przy  okazji   ludowe  porzekadło,  że  “dzieci  i  ryby  głosu  nie  mają”.  Juti  Duchnowska
zaśpiewała  “W  lunaparku”  (W.  Lutoslawskiego  w  opr.  Cezarego  Duchnowskiego),  a  następnie
młodociane trio wokalne: Mela, Bianka i Wercia wystąpiło w piosence własnego autorstwa “Chłopcy z
3a”  oraz  w piosence  “Dźwięki  z  odzysku”  z  akompaniamentem Michała  Litwińca  na  gitarze  i
Klaudiusza Pomykały na darabuce.

(h;p://wroclawkosmos.files.wordpress.com/2011/10/dsc_2147.jpg)
Joanna Hendrich i Damian Borowiec

Hit wieczoru zaserwował jednak Dr Majk, który jak miejska wieść niesie, potrafi zagrać na każdym
instrumencie.  Usadowił  się  zatem w łazience,  w saunie  z  roślinami tropikalnymi,  gdzie  wykonał
ekskluzywną  pranajamę  na  kij  eukaliptusowy  i  żabę.  Był  to  koncert  połączony  z  technikami
świadomego,  rytmicznego  oddychania.  Zgromadzeni  w  łazience  goście  ochoczo  włączyli  się  do
udziału,  przygrywając  na czym kto miał możliwość  -   klaszcząc w dłonie,  uderzając  dźwięcznie  w
kieliszek, czy ugniatając  plastikową butelkę. Rozpływająca się  w powietrzu para wytworzyła klimat
zwrotnikowej Australii, w której  samym środku Dr Majk, czyli Michał Litwiniec, niczym prawdziwy
aborygen odegrał rytualną melodię na swoim didgeridoo.
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To wyjątkowe w skali naszego kraju wydarzenie zapewniło wiele emocji przybyłym gościom. I to nie
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jest  koniec!  Organizatorka,  Iza  Duchnowska,  zapowiada  następne  wydarzenia  w  swojej  galerii.
Najbliższe  już  27  listopada,  organizowane  pod  godłem  festiwalu  Jazztopad.  Będzie  to  jazzowy
“prywatny” koncert podczas 24-godzinnego maratonu jazzowego  “What’s in the fridge?”. Tego dnia
jazz będzie  obecny zarówno w przestrzeniach publicznych,  jak i domach prywatnych,  a  po całym
Wrocławiu będą przemieszczać się muzycy i fani jazzu. Zapowiada się niesamowity miks jazzowych
wydarzeń.

Prywatki  wracają!  Razem  z  ponczem  i  paluszkami,  lecz  w  zdecydowanie  bardziej  otwartej  i
artystycznej formie.

Prace Piotra Butkiewicza można oglądać w Galerii Chrrr. do polowy grudnia 2011 r., w poniedziałki,
między godziną 17.00 a 19.00, po wcześniejszym umówieniu się z właścicielką galerii.
Adres: izabela.duchnowska@gmail.com (mailto:izabela.duchnowska@gmail.com)
Więcej  informacji  znajdziecie  na  fun  page  galerii  na  portalu  Facebook  (h;ps://href.li/?h;p:
//www.facebook.com/kinga.rekawiczna#!/ChrrHomeGallery)

Kinga Rękawiczna

zobacz  fotoreportaż  z  wernisażu  (h;p://wroclawkosmos.wordpress.com/2011/10/31/wernisaz-
w-galerii-chrrr/)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kulturalności, Miejsca z klimatem, Społeczne i oznaczony tagami

chrr, dr majk, iza duchnowska, joanna hendrich, malarstwo, michał litwiniec, obraz, piotr butkiewicz, rzeźba,

sztuka, wernisaż, wystawa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
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