KONCERT
Iwo Orłowski - Międzynarodowej klasy Tenor, solista scen muzycznych, śpiewak i aktor o niebywale charyzmatycznej osobowości. Wspaniała barwa
głosu i doskonała dykcja uczyniły go odtwórcą wielu niezapomnianych ról operetkowych i musicalowych. To o nim Wiesław Ochman powiedział,
że jest uznany w Polsce za najlepszego odtwórcę roli Księcia Orłowskiego w Zemście Nietoperza. Szarmancki, energetyczny i bezpośredni w kontakcie z publicznością. Wspaniały showman i prezenter. Swoją zagraniczną karierę rozpoczął od dwóch premier w roli Che Guevary w musicalu
Andrew Loyda Webbera p.t. Evita w sali wiedeńskiego Konzerthausu. W październiku 2011 roku Iwo Orłowski został mianowany Mecenasem
Akademii Muzyki przy Klubie Integracji Europejskiej należącym do Europejskiego Forum Przedsiębiorczości.
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WYSTAWA RZEŹBY
Leszek Puchalski - Absolwent Państwowego Liceum Technik Teatralnych (1964-1969). W 1979r. ukończył z wyróżnieniem Wydział Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie otrzymał również Nagrodę Rektorską. Jego pracę dyplomową stanowiło trzydzieści pięć rzeźb figur ludzkich naturalnej wielkości, przedstawiających postacie przedwojennej warszawskiej ulicy. Kompozycja nosiła tytuł: “Ta ostatnia niedziela”.
W latach 1979 - 1991 pracował w warszawskiej ASP w pracowni rzeźby na Wydziale Architektury Wnętrz awansując do stopnia adiunkta. Przez
cały czas, aż do chwili obecnej, jest aktywny twórczo, budując w technice papier-mâché swoje rzeźby, obiekty i kompozycje. Już ponad 40 lat Leszek
Puchalski kreuje swój “prywatny teatr plastyczny”, pozostając konsekwentnie przy swojej ulubionej technice - papier-mâché. Artysta ma na swoim
koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Współpracował ze znanymi reżyserami teatralnymi, takimi jak Adam Hanuszkiewicz, Helmut Kajzer, Wojciech Siemion (teatr “Stara Prochownia”), Jolanta Lothe i Piotr Lachmann (teatr “Poza”) oraz filmowymi jak Andrzej
Wajda (“Katyń”), Jerzy Kawalerowicz (“Quo Vadis”), Roman Polański (“Pianista”), Maciej Wojtyszko (“eM - 20-stka”), Tom Tykwer (“Pachnidło”),
Olivier Hirschbiegel (“Upadek”). Miał swój spektakl autorski w teatrze dziecięcym “Guliwer“. Prace Leszka Puchalskiego znajdują się w zbiorach
Muzeum Karykatury w Warszawie i w Muzeum Sztuki Współczesnej Wojciecha Siemiona w Petrykozach oraz w bardzo wielu zbiorach prywatnych.
W 2007r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Leszkowi Puchalskiemu roczne stypendium twórcze.

IMPRESJE FILMOWE
Jan Sumikowski - Absolwent Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim, kierunek operatorski. Od 1986r. na stałe mieszka w Paryżu. Tam
pracował jako designer biżuterii i flakonów do perfum i jako fotograf dla czołowych domów mody Haute – Couture jak Thierry Mugler, J.P. Gaultier,
Christian Lacroix, Givenchy, Paco Rabanne, Chanel. Obecnie zajmuje się głównie realizacją wideo-clipów i filmów o sztuce. Ostatnio nawiązał wiele
kontaktów z czołowymi polskimi artystami - malarzami, muzykami, kompozytorami – i o nich realizuje filmy.

