45-lecie Ursynowa. UCK zaprasza na festiwal Barei i
spotkania z jego aktorami!
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Weekend będzie należał do Barei! W Ursynowskim Centrum Kultury w sobotę i niedzielę
ciekawe spotkania poświęcone filmom i serialom reżysera, który rozsławił Ursynów. Gośćmi
będą aktorzy Barei: Krystyna Tkacz, Stanisław Tym, Krystyna Podleska oraz Jacek
Fedorowicz.
UCK zafunduje nam sentymentalną podróż w przeszłość - w czasy głębokiego PRL, gdy rosły bloki
Ursynowa, wprowadzali się pierwsi mieszkańcy. Filmy Stanisława Barei - "Poszukiwany,
poszukiwana", "Miś" czy "Nie ma róży bez ognia" - są doskonałymi portretami Polski lat 70. i 80.
Opisują ówczesne społeczeństwo, pokazują absurdy i niedomagania ówczesnego systemu, ale też
uroki życia w tamtych czasach.

Bareja na 45-lecie, czyli zobaczmy to jeszcze raz!
Festiwal Filmów Stanisława Barei jest częścią obchodów 45-lecia dzielnicy Ursynów. Rozpocznie się
w sobotę o godz. 16 spotkaniem z aktorką Krystyną Tkacz, która w "Alternatywy 4" zagrała żonę
dźwigowego Kołka. Podobnie jak w cyklicznych spotkaniach "Jak u Barei" tak i tym razem nie
zabraknie wspomnień i anegdot o "ursynowskim" serialu!
O 19 rozpocznie się seans legendarnego filmu "Miś" z 1981 roku. A zaraz po nim spotkanie ze
Stanisławem Tymem, odtwórcą głównej roli i współscenarzystą, oraz Krystyną Podleską, która

wcieliła się w postać kochanki Ochódzkiego.
W niedzielę, drugi dzień Festiwalu Filmów Stanisława Barei rozpocznie komedia z 1974 roku o
problemach mieszkaniowych tamtych czasów - "Nie ma róży bez ognia". Początek seansu o godz. 14,
a po nim spotkanie z Jackiem Fedorowiczem, aktorem i satyrykiem, odtwórcą głównej roli w tym
filmie.

"Mój mąż z zawodu jest dyrektorem"
O godz. 17 UCK zaprasza na spotkanie z Rafałem Dajborem, autorem książki "Mój mąż z zawodu jest
dyrektorem, czyli Jak u Barei 2". To najnowsza opowieść o świecie Barei, tym razem o kobietach,
które u niego zagrały. Dajbor wtajemnicza czytelników w kulisy życia Zofii Czerwińskiej, Barbary
Rylskiej, Hanny Skarżanki i innych współpracowniczek króla polskiej komedii. Niektóre z nich
zostały już zapomniane, inne wciąż cieszą się niesłabnącą sympatią widzów.
Festiwal zakończy pokaz kultowego filmu "Poszukiwany, poszukiwana" z 1972 roku w Wojciechem
Pokorą w roli głównej. Seans poprzedzi prelekcja Rafała Dajbora.
Na wszystkie wydarzenia weekendu z Bareją wstęp jest wolny. W recepcji UCK można
odbierać bezpłatne wejściówki, które można także zarezerwować na stronie biletyna.pl.
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