
agroda w kategorii „De 
Luxe“ za książkę-obraz, została 
przyznana za oprawienie tek-
stu Marka Twaina „Pamiętniki 
Adama i Ewy”. Praca została 
wydrukowana na na specjal-
nych żeberkowanych papierach 
i oprawiona w unikatową skórę. 
Oznacza to, że każdy z 20 nume-
rowanych ręcznie egzemplarzy 
jest zaprojektowany i wykonany 
tylko jeden, niepowtarzalny raz. 

Książka umieszczona jest w spe-
cjalnym etui, z którego potrafi 
ją wyjąć tylko wtajemniczony 
przez twórców właściciel. Ca-
łość przymocowana do passe 
partout mieści się w ramie. Po-
mysłem wydawnictwa było, aby 
artystyczną oprawę można było 
eksponować we wnętrzu tak, jak 
malarstwo czy grafikę i powiesić 
oprawioną w ramy książkę na 
ścianie.                                        kg
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Urszula Kurtiak z nagrodzoną książką

Koszalińskie wydawnictwo „Kurtiak i Ley“ otrzymało iii nagrodę
podczas największych w europie Środkowej targów reklamy

„RemaDays“.

Tajemnicza książka

N

poty reklamowe „Presti-
żu“ wyświetlały się na bandach 
diodowych ustawionych wokół 
parkietu, a także na telebimach 
w hali sportowo – widowiskowej 
Gdynia. Komplet publiczności 
oglądał niesamowite 
show z mnóstwem 
atrakcji. Dzięki po-
kazom showmenów 
z grupy Slam Nation, 
publiczność w Gdyni 
mogła na żywo zoba-
czyć jedną z najtrud-
niejszych koszykar-
skich ewolucji – Guy 
Dupuy, uważany przez 
internautów za jedne-
go z najlepszych dun-
kerów świata, przeskoczył nad 
zaparkowanym pod koszem ka-
brioletem BMW, przełożył sobie 
piłkę między nogami i zapako-
wał ją do kosza. Nikt inny wcze-
śniej tego nie dokonał, a próbo-
wało wielu. Swój premierowy 
program pełen zapierających 
dech w piersiach koszykarskich 

tricków zaprezentował także 
Antoine Jehanne. Największy 
aplauz wzbudził trick, w którym 
Francuz zakręcił aż sześć piłek 
w pozycji siedzącej – po dwie na 
stopach, kolanach i palcach dło-

ni. Sam mecz był pokazem ko-
szykarskich fajerwerków i efek-
townych zagrań pod publiczkę, 
jak na przykład wsad do kosza 
w wykonaniu Amerykanki Sylvii 
Fowles. Z kronikarskiego obo-
wiązku odnotujmy, że drużyna 
Reszty Świata pokonała Europę 
116:88.                                           jj

w akcji najlepsze koszykarki świata, magiczne popisy dunkerów, 
niezapomniane show cheerleaderek, a wszystko wobec ponad stu 

akredytowanych dziennikarzy i kompletu publiczności, wśród której 
nie zabrakło najwyższych władz światowej koszykówki – tak wyglądał 

euroleague women All Star Game w Gdyni. Patronem imprezy był 
magazyn „Prestiż“.

Mecz Gwiazd z „Prestiżem“

S

ultowy broadwayowski 
musical z librettem Joe Maste-
roffa, tekstami piosenek

Freda Ebba i muzyką Johna 
Kandera zaistniał na ame-
rykańskiej scenie w 1966 
roku i odniósł ogromny 
sukces. W 1972 roku po-
wstała pamiętna filmowa 
wersja dzieła z oscaro-
wymi kreacjami Lizy 
Minnelli i Joela Grey`a. 
Najnowsza polska insce-
nizacja musicalu doszła 
do skutku dzięki współ-
pracy „Teatru Nowego” w Słup-
sku i „Teatru Variete Muza” 
w Koszalinie. Na scenie pojawi 
się kilkudziesięciu wykonawców, 

wyłonionych w castingach.
Spektakl wyreżyserował An-

drzej Maria Marczewski, a kie-
rownictwo muzyczne objął Ja-

rosław Barów. Oprócz Słupska 
i Koszalina, widowisko będzie 
można obejrzeć w kilku innych 
miastach.                                      kg
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Słynny musical „Cabaret” miał premierę na deskach „Teatru Variete 
Muza”.

Jak na Broadwayu

K

Prestiż partnerem Meczu Gwiazd


