
do 31 grudnia  -  HISTORIA AKTEM PISANA  
wystawa fotografii Szymona Cydzika 

Szymon Cydzik to na co dzień nauczyciel języka angielskiego oraz tłumacz. W wolnych chwilach szlifuje
swój  fotograficzny  warsztat,  poszukuje  własnego miejsca  w świecie  obrazów,  rozwijając  tym  samym
swoje fotograficzne "ja". Do tej pory utrwalał  m.in. zwierzęta, czy krajobrazy, aktualnie skupia się na
tworzeniu kobiecych aktów i portretów. "Obecnie w fotografii istotna dla mnie jest historia człowieka,
jego piękno oraz emocje, które wywołuje." - mówi Cydzik.
Niedawno podjął próbę połączenia aktu z fotoreportażem, starając się poprzez zdjęcia ukazać historię
osoby fotografowanej, jej problemy oraz emocje. Doskonałym przykładem owego "nagiego reportażu"
jest  cykl  zdjęć  pod  tytułem  "Tryptyk  Tragiczny".  Prowadząc  rozmowę  z  modelką,  fotograf  zamyka
w kadrach  krótkotrwałe  układy  ciała,  mimikę  i  gestykulację  odpowiadającą  danemu,  poruszanemu
właśnie  przez  rozmówców,  tematowi.  Kolejne  zdjęcia  cyklu  są  więc  niejako  następującymi  po  sobie
filmowymi klatkami, z których wynurza się historia pewnej rozmowy, pewnego życia, pewnych emocji.
Fragmenty "Tryptyku Tragicznego" zostały włączone do wystawy pt. "Historia Aktem Pisana", stanowiąc
podstawę do jej interpretacji.
Dodatkowo na wystawę składają się  różnorakie akty  kobiet,  ukazujące całą paletę emocji.  Wszystkie
niosą  ze  sobą  to  samo  przesłanie  -  z  jednej  strony  są  próbą  podjęcia  dialogu  między  fotografem,
a widzem, z drugiej – swoistym peanem na cześć kobiet. "Jest to nie tylko zapis pewnych historii, które
każdy może interpretować w inny sposób, ale również zachwyt nad kobiecością jako taką." - dopowiada
sam autor.

-   WSTĘP WOLNY   -

piątek 11 grudnia  -  godzina 20:00  
koncert zespołu NIELOJALNI 

Zespół NIELOJALNI powstał  w 2014 roku, jednak sami muzycy grają od wielu lat.  Leszek Chrabański,
pomysłodawca projektu, autor tekstów oraz muzyki, wcześniej współpracował z Tarnogórskim zespołem
bluesrockowym Arsenau, z którym to miał okazję dać sporo koncertów nie tylko na Śląsku ale również
poza  granicami  kraju;  w  Niemczech  i  Holandii.  Nielojalni  to  projekt  zupełnie  odmienny.  Znakiem
charakterystycznym  składu  są  proste,  melodyjne  utwory  z  łatwo  wpadającymi  w  ucho  refrenami
autorstwa Chrabańskiego,  wzbogacone  o  świetne  partie  gitarowe młodego gitarzysty  Damiana  Szali.
Początkowo zespół koncertował jako duet, jednak szybko dołączyli do nich Rafał Kowalik (gitara basowa)
oraz  Michał  Marusiński  (perkusja).  Koncerty  grupy,  osadzone  w  romantyczno-satyrycznym  klimacie,
potrafią  skłonić  słuchacza  do  refleksji,  a po  chwili  nieźle  rozbawić...  Kolejne  występy  Nielojalnych
gromadzą  coraz  większą,  żywiołowo  reagująca  publiczność,  co  niewątpliwie  motywuje  muzyków  do
jeszcze  większego  zaangażowania.  Zespól  Nielojalni  zdobył  2  miejsce  na  tegorocznym  przeglądzie
zespołów amatorskich w Piekarskim klubie Andaluzja. Można było ich posłuchać podczas tegorocznych
dniach Piekar Śląskich. POSŁUCHAJ ZESPOŁU: http://sciagara.pl/search/?link=nielojalni

-   WSTĘP WOLNY   -

czwartek 17 grudnia – godzina 20:00  
JAM SESSION Z BRONIXEM

Bronix Music Studio oraz klub Brama mają zaszczyt zaprosić na comiesięczne Jam Sessions. Zachęcamy
do udziału muzyków - wokalistów i instrumentalistów – oraz wszystkich, którym bliska jest idea "muzyki
blisko ludzi". Scena otwarta dla wszystkich chętnych. Każda edycja Jam Session podzielona będzie na
dwie  części.  Pierwsza  dedykowana  będzie  jednemu  tematowi  muzycznemu,  proponowanemu  przez

http://sciagara.pl/search/?link=nielojalni


znakomitego, bytomskiego gitarzystę Bronisława "Bronixa" Lewandowskiego. Druga część Jam Session
opierać będzie się na powszechnych zasadach improwizacji oraz propozycjach uczestników. 
Bronisław "Bronix" Lewandowski to bytomski gitarzysta, kompozytor i aranżer, od ponad dwudziestu lat
prężnie działający na ogólnopolskiej  scenie muzycznej.  Współtworzył takie zespoły jak Oberschlesien,
Finsky, Nieznani Sprawcy. Występował również z Michałem Jelonkiem, czy Bartoszem Urbanowiczem.
Aktualnie usłyszeć można go w zespole De Press, zespole Ciężko Powiedzieć oraz bytomskich składach:
Orkiestra  Męska  i  Łagiewniki  Blues  Band.  Lewandowski  od  lat  prowadzi  warsztaty  muzyczne,  ściśle
współpracując  z  instytucjami  kultury  na  terenie  całego  Śląska.  Jest  też  założycielem  i  dyrektorem
prywatnej  szkoły  muzycznej  dla  dzieci  i  dorosłych Bronix Music  Studio w Bytomiu.  Więcej  na temat
sylwetki Bronixa oraz Bronix Music Studio w artykule na łamach portalu www.naszemiasto.pl:
http://bytom.naszemiasto.pl/artykul/bytom-bronislaw-lewandowski-byly-gitarzysta-
oberschlesien,2455675,artgal,t,id,tm.html

Patroni medialni cyklu: 
Bytomskie Centrum Kultury (www.becek.pl),
Metropolia Silesia (www.pelniakultury.pl), 
Mój Bytom (www.mojbytom.pl),
Bytomski (www.bytomski.pl), 
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (www.cku.bytom.pl)

-   WSTĘP WOLNY   -

czwartek 24 grudnia  - piątek 25 grudnia  - sobota 26 grudnia  
ŚWIĘTA W BRAMIE

Zachęcamy do spędzenia świąt Bożego Narodzenia w przytulnym wnętrzu klubu Brama! 
24 grudnia od godz.21:00 zapraszamy na klubową Pasterkę – przytulna atmosfera i znakomita muzyka to

gwarancja udanego wieczoru w gronie znajomych! Dla naszych Gości drobne upominki.
25 oraz 25 grudnia klub będzie czynny od godz.17:00.

czwartek 31 grudnia  -  godzina 20:00
SYLWESTER Z MUZYKĄ RETRO

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sylwestrową klubu. Będziemy bawić się przy największych hitach
minionych dekad. Cena obejmuje bogaty "szwedzki stół", ciepłu posiłek oraz alkohol. Szczegóły oferty
dostępne pod adresem www.klub-brama.pl (zakładka 'imprezy') oraz w serwisie Facebook.

-   WSTĘP 250 zł od pary   -

w każdą sobotę 
Polecamy  Old's  Cool  Party -  najlepsze  imprezy  taneczne  w  Bytomiu!  Bawimy  się  wyłącznie  przy
najlepszych hitach lat 1960-2000. Stary, dobry twist, rock'n'roll, disco lat '70, pop lat '80, nowa fala lat
'90, przeboje latino i wiele innych! Startujemy o godz.21:00.

Klub Brama - ul. Chrobrego 1 -  41-902 Bytom
tel. (32) 745 42 23
www.klub-brama.pl
www.facebook.com/bramabytom
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