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XViii MiĘDzynARODOWy MistRzOWsKi
WROcŁAW, 19-29 sieRPniA

KieROWnictWO ARtystyczne i ORgAnizAcyjne KuRsu –
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne we Wrocławiu są organizowane corocznie od 1993r.
przez Towarzystwo im. F. Liszta. Cieszą się one znaczną międzynarodową renomą, uczestniczyło w nich ponad 500 pianistów z 26 krajów w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Celem tych spotkań, przeznaczonych
dla zaawansowanych już pod względem profesjonalnym młodych artystów, jest możliwość dalszego doskonalenia swoich umiejętności pod kierunkiem najwybitniejszych pianistów-pedagogów. Niejednokrotnie taka
forma kształcenia, ma bardzo duże (czasem nawet decydujące) znaczenie dla rozwoju osobowości artystycznej i profesjonalnych umiejętności młodych muzyków. Uczestnicy mogą zgłosić dowolny repertuar solistyczny, lub w zakresie duetów fortepianowych.
W tym roku pianiści pracować będą pod kierunkiem Aleksieja Orłowieckiego – wybitnego pianisty i pedagoga z Sankt Petersburga, który m.in. prowadził już w naszym kraju ponad 30 kursów pianistycznych
i był jurorem 10 konkursów. Wykłady na temat gry á vista oraz roli prawidłowego przygotowania instrumentu w dydaktyce i wykonawstwie pianistycznym wygłosi Juliusz Adamowski, a w problematykę akustyki sal
koncertowych i techniki nagrań oraz percepcji dźwięku wprowadzi dr Maurycy Kin.
Otwarte zajęcia kursu odbywać się będą codziennie od 19 sierpnia w Klubie Muzyki i Literatury (pl. Kościuszki 9) według ogłoszonego na początku kursu szczegółowego harmonogramu.

uczestnicy KuRsu:

Al Bahair FAisAL

Dorota BAJAN

kacper BAJAN

Michał BŁAsZCZYk

Marta CZECH

Michał FERBER

Martyna GąsiEwskA

Alicja GutowskA

Anna LiPiAk

Michał MĘDZkiEwiCZ

sandra PERisA

Justyna PHiLiPP

Paweł PoPko

Piotr ŚwitoŃ

Laura ŻYBuRA

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

KuRs PiAnistyczny
2011

961- 962 Wieczory lisztowskie

ALEXEY KOMAROV – fortepian (Moskwa)

– juliusz ADAMOWsKi
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 15 pianistek
i pianistów z trzech państw. Łącznie uczestnicy
kursu są laureatami kilkudziesięciu nagród i wyróżnień na różnych konkursach muzycznych.
KOnceRty uczestniKóW KuRsu:
19 sierpnia, godz. 19.30
WROCŁAW, KMiL (recital Piotra Świtonia)
26 sierpnia, godz. 18.00
BRZEg, Zamek Piastów Śląskich
27 sierpnia, godz. 19.30
DUSZNIKI ZDRóJ, Dworek im. F. Chopina
28 sierpnia, godz. 18.00
WROCŁAW, Filharmonia
29 sierpnia, godz. 19.30
WROCŁAW, Klub Muzyki i Literatury
Koncert połączony z wręczeniem dyplomów i spotkaniem kończącym kurs.

PROfesOR KuRsu:
aleksiej oRłoWiecki

Juliusz ADAMowski

Maurycy kiN

WyKŁADOWcy KuRsu:

Kurs organizowany jest przez Towarzystwo im. Ferenca
Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
przy współpracy organizacyjnej Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, Filharmonii Wrocławskiej, Klubu Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz przy pomocy Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Realizacja Kursu jest możliwa dzięki dofinansowaniom
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa Dolnośląkiego oraz Związek Artystów
Wykonawców STOART.
www.cojestgrane.pl

TiFL

6 sierpnia, godz. 20.00 – WłoszakoWice
Pałac sułkowskich ul. k. kurpińskiego 29

koncert zatytułowany „w rytmie walca” – jest muzyczną opowieścią o walcu zawierającą wielkie bogactwo stylizacji, najbardziej popularnego tańca wieku XiX,
obecnego do dzisiaj w życiu towarzyskim i na estradach.

PIOTR ŚWITOŃ – fortepian
Recital inauguracyjny XViii-ego Międzynarodowego Mistrzowskiego kursu pianistycznego we wrocławiu.
19 sierpnia, godz. 19.30 – Wrocław
klub Muzyki i Literatury, pl. T. kościuszki 9
Program: J. Brahms – klavierstücke op. 118, B. Bartok
– improwizacje op. 20, L. van Beethoven – sonata f-moll
op. 57 „Appassionata”, F. Liszt – Dolina obermana.
koncerty prowadzi Juliusz adamowski.
aLeXeY koMaRoV – absolwent
konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie po studiach (łącznie ze studiami podyplomowymi)
pod kier. profesora Jurija slesariewa.
Doskonalił się też w Accademia Pianistica Incontri col Maestro w imoli
(włochy) u Lazara Bermana i u Borisa Petrushansky`ego. Zachwycił swoją wirtuozerią wrocławskich melomanów podczas i Międzynarodowego konkursu Pianistycznego im. F.
Liszta 1999 r. oraz podczas występów 2001 i 2010 r. Jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów pianistycznych.
koncertuje jako solista (recitale i koncerty symfoniczne) w Japonii, kazachstanie, Niemczech, Polsce, Rosji, słowenii i we
włoszech. Juror konkursów dla młodych pianistów Chopin's
Golden Ring w Radovljicy (słowenia – 2005, 2006).
PioTR ŚWiToń ur, we wrocławiu
w 1984 r. Naukę grę na fortepianie
rozpoczął w osM i i ii st. im k. szymanowskiego we wrocławiu, gdzie
jego nauczycielkami były Alicja
Blachno-kisiel i Marianna Nykiel-krakowczyk. Jest absolwentem AM
w Poznaniu po studiach pod kier. prof. waldemara Andrzejewskiego. Następnie studiował na Universität der Künste
Berlin u prof. Reinera Beckera oraz w Hochschule für Musik
Carl Maria von Weber Dresden u prof. Petera Rösel'a. Piotr
Świtoń jest laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych. koncertował m.in. w Niemczech, Japonii, Polsce,
szwajcarii i we wloszech. Pomimo młodego wieku poświęca wiele czasu pedagogice. Prowadził kursy pianistyczne
w Polsce, Niemczech i Japonii. Był wykładowcą Letnich kursów Pianistycznych organizowanych corocznie przez Musik
und Kunstschule Berlin.
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PREMIERY SEZONU 2011/2012

11, 12, 13, 18, 19, 20 KNIAŹ IGOR ALEKSANDER BORODIN
XI 2011
KIEROWNICTWO MUZYCZNE EWA MICHNIK
HALA STULECIA

REŻYSERIA LACO ADAM IK

MEGAWIDOWISKO OPEROWE

PUŁAPKA
17, 18
XII 2011

ZYGMUNT KRAUZE

KIEROWNICTWO MUZYCZNE TOMASZ SZREDER
REŻYSERIA EWELINA PIETROWIAK

OPERA WROCŁAWSKA

PRAPREMIERA ŚWIAT OWA
NA PODSTAWIE DRAMATU TADEUSZA RÓŻEWICZA

CÓRKA ŹLE STRZEŻONA

4, 5
II 2012
OPERA WROCŁAWSKA

FERDINAND HEROLD, JOHN LANCHBERY
CHOREOGRAFIA GIORGIO MADIA

PREMIERA BALETOWA

SAMSON I DALILA

18, 19, 21
II 2012
OPERA WROCŁAWSKA

CAMILLE SAINT-SA NS

KIEROWNICTWO MUZYCZNE CHIKARA IMAMURA
DYRYGENT TADEUSZ ZATHEY
INSCENIZACJA I REŻYSERIA MICHAŁ ZNANIECKI

WZNOWIENIE
OTELLO

14, 15, 22
IV 2012

GIUSEPPE VERDI

KIEROWNICTWO MUZYCZNE EWA MICHNIK

OPERA WROCŁAWSKA

BAL MASKOWY

STADION OLIMPIJSKI

Po urlopowej przerwie, opera wrocławska rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu artystycznego 2011/2012. Pracujemy intensywnie
nad spektaklami premierowymi (obok prezentujemy tytuły i terminy) oraz repertuarowymi.
w sierpniu nasz zespół po raz kolejny wystąpi gościnnie na Festiwalu w Xanten (Niemcy) prezentując
wielotysięcznej widowni zgromadzonej w pięknym,
rzymskim amfiteatrze, „Carmen” G. Bizeta w reżyserii Adama Frontczaka oraz koncert „Viva la opera”,
w którego programie umieściliśmy fragmenty oper:
G. Pucciniego, G. Verdiego, M. Musorgskiego
i J. offenbacha.
opera wrocławska 8 września zainauguruje nowy
sezon artystyczny (66 w powojennej historii wrocławia) spektaklem „Don Giovanni” w. A. Mozarta
w reżyserii Mariusza trelińskiego i pod batutą
Bassema Akiki. w partii tytułowej wystąpi Mariusz
Godlewski. ogromnie się cieszymy, że „Don Giovanni”, ostatnia premiera minionego sezonu (maj br.)
spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem publiczności oraz krytyków muzycznych.
ten spektakl jak i kolejne: „opowieści Hoffmanna”
J. offenbacha (9 września), „król Roger”
k. szymanowskiego (10 września), „Borys Godunow” M. Musorgskiego (11 września) prezentować
będziemy w dniach, w których wrocław będzie
miejscem obrad Europejskiego kongresu kultury.

INSCENIZACJA I REŻYSERIA MICHAŁ ZNANIECKI

PREMIERA OPEROWA

15, 17
VI 2012

eWa Michnik
zaPRasza

GIUSEPPE VERDI

serdecznie zapraszam wrocławian i uczestników
kongresu do opery wrocławskiej.
ewa Michnik
dyrektor naczelny i artystyczny opery Wrocławskiej

KIEROWNICTWO MUZYCZNE TOMASZ SZREDER
INSCENIZACJA I REŻYSERIA MICHAŁ ZNANIECKI

MEGAWIDOWISKO OPEROWE

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

w w w. o pe r a . w r oc la w. pl

GODZINY PRACY KASY OPERY WROCŁAWSKIEJ W SIERPNIU 2011
8-12 sier pnia, w godz. 13.00-17.00 | 13-15 sierpnia KASA NIECZYNNA
16-31 sier pnia, w godz. 12.00-18.00 (od poniedziałku do piątku)
Kasa opery, ul. Świdnicka 35, tel.: 71 370 88 18
INF O RM AC JA I RE Z E RWA C J A B IL E T Ó W
Dział promocji i organizacji widzów:
tel: 71 370 88 80, 71 370 89 48 tel/fax: 71 370 88 81

oŚRoDek
kULTURY i szTUki
we Wrocławiu

akTUaLnoŚci kULTURaLne okis

SI E RP I E N´ 20 11

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: igor wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

Rynek-Ratusz 24, 50-101 wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

IGORWÓJCIK
MALARstwo
Malarstwo igora wójcika to płynna koegzystencja wybranych stylistyk
i struktur. konstruktywistyczny porządek przenika się z surrealistycznymi skojarzeniami.
twarde, racjonalne podziały geometryczne przeplatają się z formami biologicznymi i organicznymi. wójcik
zestawia mięsiste i fakturowe płaszczyzny z secesyjnymi liniami. wycyzelowane po mistrzowsku powierzchnie łączą się z ekspresyjnymi
i spontanicznymi gestami.
ta wielowarstwowość stylistyczna i znaczeniowa, pokazuje artystę,
który prowadzi intelektualną grę
z konwencjami, zadaje sobie i odbiorcom pytanie, na które nie ma prostych odpowiedzi.
Jego pluralistyczny i pytający świat
malarski to swoiste zwierciadło rzeczywistości. Rzeczywistości równoległych, wielorakich i przenikających
się enklaw mentalnych i kulturowych.
Wernisaż 4 sierpnia, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 15 września br.
Galeria Dolnośląsiego centrum
informacji kulturalnej – okis
Rynek-Ratusz 24, Wrocław

WADIMJURKIEWICZwYstAwA MoNoGRAFiCZNA
Na ekspozycji zaprezentowanych zostanie kilkadziesiąt czarno-białych fotografii, przede wszystkim z lat 50. i 60. Monograficznej wystawie wadima Jurkiewicza towarzyszyć będzie album dokumentujący jego dokonania artystyczne.
Wadim Jurkiewicz (ur. 08.08.1911) – choć jego twórczość i osoba są dziś
nieco zapomniane i niedoceniane – był postacią niezwykle barwną. Z wykształcenia lekarz, z zamiłowania artysta. Jeszcze w czasie studiów na wydziale Lekarskim uniwersytetu wileńskiego zainteresował się malarstwem.
oddał się tej pasji bez reszty, co nie znaczy, że bezkrytycznie podchodził
do swojej twórczości. Był człowiekiem niezwykle wymagającym względem
siebie i w przypływie zwątpienia zniszczył wszystkie swoje rysunki i akwarele. Po tym incydencie nigdy już nie powrócił do malarstwa.
od 1952 r. należał do Związku Polskich Artystów Fotografików. w roku 1957
rozpoczął działalność fotograficzną wraz z Bożeną Michalik, Zbgniewem staniewskim i Edmundem witeckim w ramach twórczych poszukiwań wrocławskiej grupy „Podwórko”. Założeniem programowym tej niezwykle
interesującej grupy było szukanie nowych środków wyrazu w fotografii,
przy zachowaniu odrębności indywidualnej poszczególnych autorów. Pierwsza wystawa „Podwórka” z udziałem wadima Jurkiewicza miała miejsce we
wrocławskim pawilonie ZPAP w roku 1958. Pokazano ją również w warszawie w starej Galerii. od tamtej pory wadim Jurkiewicz prezentował swoje
prace między innymi w Anglii, Brazylii, indiach, Meksyku, stanach Zjednoczonych i byłym Związku Radzieckim. wadim Jurkiewicz zginął tragicznie rażony prądem w swej ciemni fotograficznej 15 maja 1962 roku.
Wernisaż 5 sierpnia, godz. 17.00. Wystawa potrwa do 1 października br.
DcF „Domek Romański”, pl. bpa nankiera 8, Wrocław

MARCINMIERZICKI– HiGH DEFiNitioN
w twórczości artysty punktem wyjścia był obraz, a raczej przekraczanie medium
malarskiego w kierunku akcentowania jego materialności. obecnie artysta porusza się w obszarze działań site specific, często z zastosowaniem nie tylko obiektów, ale również dźwięku. Jego prace nie istnieją bez odbiorcy. Prawie zawsze ich
sens krystalizuje się w momencie zajęcia określonych pozycji w przestrzeni.
Wystawa potrwa do 21 sierpnia br. Galeria sztuki Wozownia, ul. Ducha Św. 6, Toruń

W numerze wakacyjnym (lipiec-sierpień) miesięcznika oD Ra:
Ra skalski o politycznym przednówku · kozielecki o przewodnikach duchowych · Rozmowy z Markijanem Trofimiakiem, Mirko Demiciem i Wiesławem saniewskim · Wiersze: sexton, Vukanović i Mikołajewski · Relacja
z festiwalu w cannes · Marai i esterhazy · Urbanek o Broniewskim, Taranczewski o nowosielskim, koronkiewicz o Ważyku

GIUSEPPEAMADEIReciTaL FoRTePianoWY
Giuseppe Amadei włoski pianista urodzony w 1968 r.
studia muzyczne odbywał z wyróżnieniami w konserwatoriach w Bolzano i Florencji, a także w koloni w Musikhochschule i usA Hartt school of Music. Laureat
licznych konkursów m.in. drugie miejsce ConcoursMusicaldeFrancew Paryżu w 2011 r. Nagrywał dla RAi
(włochy), Deutsche welle (Bonn) i Hartford Late Night
(usA). od roku 1998 uczy gry na fortepianie oraz prowadzi działalność koncertową. występował z orkiestrą lub
jako solista we włoszech, w Austrii, w szwajcarii, w Hiszpanii, w stanach Zjednoczonych i w Polsce.
w programie utwory J. s. Bacha, F. Chopina i F. Liszta.
6 sierpnia, godz. 17.30, kMiL, pl. kościuszki 9

KONCERTORATORYJNY
J. a. hasse – oRaToRiUM nawrócenie św. augustyna
iwona Leśniowska-Lubowicz – sopran
alin Deleanu – kontratenor; Piotr olech – kontratenor
Max ciolek – tenor; henryk Boehm – bas
wRoCŁAwskA oRkiEstRA BARokowA
Jarosław Thiel – dyrygent
Podczas wieczoru zaprezentowane zostanie wokalno-instrumentalne dzieło Johanna Adolfa Hasse (1699–1783),
kompozytora, który był w swych czasach uważany
za jednego z największych kompozytorów niemieckich.
wrocławska orkiestra Barokowa oraz soliści-śpiewacy
z Polski, Niemiec i Rumunii zaprezentują oratorium „Nawrócenie św. Augustyna”. Dzieło to, które stanowi wczesnoklasyczną kontynuację wielkich barokowych
kompozycji religijnych jak np. „Mesjasz” Händla, zostało po raz pierwszy wykonane w Niedzielę wielkanocną
w 1750 r. na dworze saskim w DreĽnie. Ze względu
na powiązania dworu z Polską podczas prawykonania
tekst oratorium podawany był także w języku polskim.
koncert wrocławskiej orkiestry Barokowej poprzedzi
prezentację tego utworu podczas tegorocznego festiwalu uckermärkische Musikwochen w Niemczech.
12 sierpnia, godz. 19.00, sala koncertowa
Filharmonii Wrocławskiej, ul Piłsudskiego 19

fot. P. kozioł

MUZYKAW OGRODZIESTAROMIEJSKIM!
5 sierpnia, godz. 16.30 – GitARowY PikNik
Podczas koncertu na scenie Letniej wystąpią znakomici
artyści – gitarzyści klasyczni, jazzowi i flamenco: krzysztof Pełech, Leszek Potasiński i Robert Horna, kameralista Antonello Lixi, gitarzysta jazzowy Marcin olak,
finalista programu Must be the Music – Piotr Restecki
oraz artyści flamenco – gitarzysta kuba Niedoborek
i Agata teodorczyk z grupą tancerek. Bilety: 25 zł
19 sierpnia, godz. 20.00 – CABAREt LA BoCA
Autorskie dzieło Ariela Ramireza – przeniesie Państwa
w lata 20. i 30. ubiegłego wieku do kabaretów Buenos
Aires, gdzie narodziło się argentyńskie tango i gdzie królowali wielcy bandoneoniści – muzycy, śpiewacy i tancerze, mistrzowie „smutnej myśli, którą się tańczy”, jak
nazwał tango poeta Enrique santos Discèpolo.
wystąpi Ariel Ramirez tango Quartet w składzie: Ariel Ramirez – bandoneon /Darek samerdak – fortepian / Joao
de sousa – wokal / Dominika Białostocka – gitara.
koncert dopełnią występy znakomitych wrocławskich par
tanecznych, nauczyciele i popularyzatorzy tanga argentyńskiego: Agata i tomasz kozłowscy; Elżbieta Jankowska
i krzysztof Perdek; katarzyna Press i ireneusz Michalewicz.
słuchacze koncertu usłyszą m.in. utwór „wrocław Gris”,
skomponowany przez Ariela Ramireza na cześć wrocławia.
ariel Ramirez jest jednym z najsłynniejszych światowych
bandoneonistów. Naukę gry na bandoneonie rozpoczął
w wieku trzynastu lat. Jest laureatem licznych festiwali
folklorystycznych, grał w najlepszych argentyńskich zespołach tango. koncertuje z wieloma uznanymi muzykami
m.in. w Chile, Brazylii, Peru, Boliwii i urugwaju. Jest wnukiem jednego z najsłynniejszych kompozytorów argentyńskich, twórcy mszy kreolskiej – Ariela Ramireza
Bilety w kasie teatru lalek (w godz. 15.00-19.00) w cenie od 60 do 30 zł (miejsca przy stolikach kawiarnianych)
ogród staromiejski, Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

ZAREZERWUJCZASWEWRZEŚNIU!
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scena LeTnia centrum inicjatyw artystycznych (cia)
ul. siENkiEwiCZA 8a (Bilety: 10 – 20 zł)
5 sierpnia, godz. 20.30 – „44”
idea spektaklu wynika z naszej potrzeby przybliżenia widzom tematyki cierpienia kobiet w obliczu zagłady. o nich
jest ten spektakl. Reżyseria: praca zbiorowa.
7 sierpnia, godz. 20.30 – oDCiNEk, kAMiEŃ, Mu
oDCiNEk – solo taneczne. Epizod z życia człowieka.
kAMiEŃ – tak dobrze mi było, tak bezpiecznie.
ukryta w chłodnym kamieniu, (...) byłam wolna.(...)
Mu – w języku japońskim oznacza pustkę. Pustka powstaje w ciszy, w braku, w bezradności... Reż.: E. staroń
12 sierpnia, godz. 20.30 – sąsiADki, cz. i-V
Cykl komediowy, którego bohaterkami są dwie znudzone
życiem kobiety – sąsiadki próbujące w różnorodny (często zabawny) sposób urozmaicić przytłaczające je bezsens i rutynę egzystencji. oprac. tekstu, reż.: Marta kwiek
14 sierpnia, godz. 20.30 – PtAki
Luźna adaptacja starożytnej komedii – Ptaków Arystofanesa. Przedstawienie, w humorystyczny sposób, opowiada o – znanej od wieków – tendencji ludzi do manipulacji
i chęci podporządkowania sobie innych. spektakl jest
uwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy amatorskiej Grupy
teatralnej Dla Dorosłych w CiA. Reżyseria: Marta kwiek
18 sierpnia, godz. 20.30
Program kabaretowo-teatralny grupy wiNEGREt z pogranicza pantomimy, burleski oraz komedii wizualnej.
19 sierpnia, g. 20.30 – MuskAJąC AksAMit
opowieść jest manifestem przeciw utraconej miłości,
krzykiem kobiety, westchnieniem, łzą (...)
koCHANkA – studium przypadku. opowieść o miłości
i zdradzie... Na podst. opowiadania Janusza wiśniewskiego. Reżyseria: Ewa staroń.
20 sierpnia, godz. 20.30 – sYstEM
Art Fundacja & teatr Ad spectatores zapraszają na spektakl teo Dumskiego „sYstEM!”
Rzecz o tym jak system wrasta w nas i mami, jak dalece
jesteśmy nim, jak i dlaczego musimy tak żyć. o kwadratowych żarówkach, o wieszaniu na telefonie, wyborach
prezydenckich, matkach pijaczkach i ogrodowych krasnalach. umarł Prezydent, niech żyje Prezydent!
Reżyseria: theodore wy-Dumski
26 sierpnia, godz. 20.30 – CiAŁo
''kiedy byłam małą dziewczynką, wszyscy pytali mnie,
kim chcę zostać kiedy dorosnę. Chcę być doskonała – odpowiadałam. (...) Przecież bycie doskonałym jest o wiele
trudniejsze niż bycie lekarzem, astronautą czy ratownikiem. (...)” Eve Ensler. Reżyseria: Ewa staroń
28 sierpnia, godz. 20.30 – tAM DokąD JADą iNNi...
Na motywach „orkiestry titanic” Christo Bojczewa
Reżyseria: ola Pejcz
www.cojestgrane.pl

PREMIERA:

MIKROKOSMOS
REŻYSERIA: KONRAD DWORAKOWSKI

PREMIERA: 2 września, godz. 19.00

3, 4 września, godz. 18.00

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04
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Maciej Hoffman
Reverse perspective

JOURNEYLINE
nicoLa TUckeR
MacieJ hoFFMan
JanUsz GoLik
Prace artystów tworzą całość
odwołując się do tragicznych
losów narodu żydowskiego
podczas ii wojny Światowej.
wystawa, na którą składa się
kilkanaście malowideł, rzeźb
i instalacji przestrzennych, złożonych m.in. z drutu kolczastego czy torów kolejowych,
pokazana została już w oxfordzie i w Barry (walia), gdzie
wzbudziła żywe zainteresowanie. w 2012 odwiedzi również
Londyn i Cardiff (z okazji Holocaust Memorial Day). tytuł
wystawy jest metaforą obrazującą tragiczne losy ofiar Holocaustu – linią, zerwaną tak jak
dramatycznie przerwane zostało ich życie.
wrocław, jako kolejny przystanek tej wędrującej ekspozycji,
wybrany został nieprzypadkowo. Bogata historia miasta,
ogromna rola jego społeczności żydowskiej w przedwojennym życiu publicznym, artysty
cznym i naukowym, jeszcze
bardziej wzbogaca wymowę
wystawy. wrocław, jako miasto podkreślające swoją dziejową wielokulturowość, jak
mało które miejsce stwarza
okazję do zwrócenia uwagi odbiorcy wystawy na potrzebę
tolerancji między ludźmi
wszystkich ras i wyznań.
Wernisaż 3 sierpnia,
godz.17.00 w starym Ratuszu

Rothernburg,Niemcy

DOLNOŚLąSKIESTOWARZYSZENIEARTYSTÓWFOTOGRAFIKÓW
I TWÓRCÓWAUDIOWIZUALNYCh–ZAPRASZA
KANAKONOChI
DEREKMATThEWSLATTERY
Artystka przyleciała z sapporo na zaproszenie DsAFitA
i podczas pobytu będzie fotografowała nasz kraj.
w Dusznikiach Zdrój podczas Festiwalu Chopinowskiego otworzy wystawę
kANAko NoCHi: sPoJRZENiE NA JAPoNiĘ pokazującą
kraj rodzinny autorki w jej interpretacji artystycznej. Plonem podróży po Polsce
będzie wystawa, którą stowarzyszenie zaprezentuje
w galeriach fotografii w
Polsce. Zapraszam 10 sierpnia na wystawę pt. MoJE
PoDRÓŻE Po EuRoPiE oraz
spotkanie z autorką.
Zbigniew stokłosa
prezes DsAFitA
Wernisaż 10 sierpnia
godz. 17.00
Galeria aRT-G GaLLeRY
ul. Grochowa 8, Wrocław

PoRtREtY LuDZi ŚwiAtA
Artysta fotografik, anglik, mieszkający w szwajcarii, członek Światowego stowarzyszenia Artystów Fotografików
i twórców Audiowizualnych, Honorowy członek Dolnośląskiego stowarzyszenia Artystów Fotografików i twórców Audiowizualnych. Fotografią zajmuje się od 1949
roku, kiedy to fotografował dla Brytyjskiej Armii działania
wojenne w korei. ulubionymi tematami fotograficznymi
Dereka jest człowiek, życie dzikich zwierząt, dla których
najczęściej odwiedza kenię. Posiada najwyższy tytuł
nadawany przez Międzynarodową Federację sztuki Fotograficznej, z siedzibą w Luksemburgu, Master international Federation of Photographic Art.
od dwudziestu lat odwiedza Polskę, a głównie wrocław,
który upodobał sobie najbardziej. Jest członkiem honorowym największych i najprężniej działających stowarzyszeń Fotograficznych na Świecie. Za działalność
artystyczną oraz społeczną na rzecz Dolnośląskiego stowarzyszenia Artystów Fotografików i twórców Audiowizualnych został odznaczony przez polskiego Prezydenta
ZŁotYM kRZYŻEM ZAsŁuGi a przez Ministra kultury
odznaką Zasłużony dla kultury Polskiej.
Wernisaż 1 sierpnia, godz. 17.00
Galeria Fotografii DsaFiTa, ul. Włodkowica 31, 1 – piętro

ANNA
WAWRYKOWICZ

OJCIECI SYN
ThEODORI MARCUSVONGOSEN

BALoNEM NAD kAPADoCJą

Na wystawie pokazanych jest ponad 50 prac theodora von
Gosena: rzeźb, medali, modeli z gipsu i wosku oraz rzemiosło artystyczne. Ekspozycję uzupełnia około 85 prac,
głownie grafik i rysunków, Markusa von Gosena i 6 gobelinów wykonanych przez jego żonę, Hedwig von Gosen.
Prace pochodzą z kolekcji muzealnych (m. in. Muzeum
Miejskie wrocławia, Muzeum Narodowe w warszawie
i wrocławiu) oraz prywatnych, w tym z prywatnego zbioru rodziny von Gosen. wystawie towarzyszy katalog uzupełniony o archiwalne zdjęcia i projekty.

wystawa zdjęć hispanistki
i podróżniczki zajmującej się
fotografią 20 lat. Pani Anna
przez wiele lat zajmowała się
głównie fotografią reportażowo-dokumentalną, obecnie fotografuje przede
wszystkim przyrodę i ludzi.
Wystawa trwa do 31 sierpnia
MBP Filia nr 57
ul. szewska 78
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Wystawa czynna do 31 sierpnia br.
Muzeum historyczne, Pałac królewski, ul. kazimierza Wlk 35
www.cojestgrane.pl

czynne: Poniedziałek nieczynne. wtorek 11.00-17.00. Środa 10.00-16.00. Czwartek 12.00-19.00. Piątek, sobota, Niedziela 11.00-17.00

ARChITEKTURAINSTYTUTÓW I KLINIKMEDYCZNYCh
DWUsTULecie MeDYcYnY UniWeRsYTeckieJ We WRocłaWiU 1811-2011
Jak zmieniał się przez ponad 100 lat kompleks dawnych
klinika Chorób Dziecięcych w zespole dawnego wydziału
budynków Akademii Medycznej we wrocławiu? Jak zmieMedycznego uwr.
niała się architektura i funkcje zabytkowych obiektów?
Jak wyglądały XiX-wieczne narzędzia chirurgiczne?
Na wszystkie te pytania odpowiada wystawa w Muzeum
Architektury, poświęcona zespołowi budynków instytutów i klinik dawnego wydziału Medycznego, usytuowanego przy ul. tytusa Chałubińskiego. ta wyjątkowa
realizacja architektoniczna i urbanistyczna, planowana jako swego rodzaju pomnik postępu medycyny, powstała
w ostatnim ćwierćwieczu XiX i pierwszym dziesięcioleciu XX. Do dziś zachowana właściwie w niezmienionym
stanie jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych
Wystawa czynna do 27 listopada 2011 r.
tego typu założeń w Europie.

W ŚWIECIEKONSTRUKTORÓW–WAKACJEDLADZIECIW MUZEUMARChITEKTURY
tematem przewodnim wakacyjnych zajeć edukacyjnych
dla najmłodszych będą konstrukcje architektoniczne.
Dzieci dowiedzą się, co to są prefabrykaty, jak działają śluzy wodne, jak konstruuje się estakady i przykrywa wielkie
powierzchnie – hale. wszystko to w przystępnej formie,
połączone z warsztatami, dzięki którym łatwiej będzie
dzieciom zrozumieć zagadnienia ze świata techniki.
Zajęcia odbywają się we wtorki od 10 do 12 w Muzeum
Architektury. Zapisy obowiązkowe: edukacja@ma.wroc.pl
lub (71) 344 82 79 wew. 33. wstęp 5 zł.
2 i 23 sierpnia – PREFABRYkAtY
16 i 30 sierpnia – JAk PRZYkRYć PoMiEsZCZENiE?

DAGARAMA.POWRÓTDO PRZYSZłOŚCI
FutuRYstYCZNE PRoJEktY JANA GŁusZAkA
Poeta i filozof, wizjoner architektury, marzyciel
i idealista. Na swoich rysunkach „wyczarowywał”
futurystyczne wyobrażenia miast przyszłości,
inspirowane kształtami zaobserwowanymi w naturze i wynalazkami technologicznymi początku
lat 60. XX wieku. Po ponad 40 latach od jego
pierwszej monograficznej wystawy projektów,
wrocławskie Muzeum Architektury powraca
do ówczesnych wizji geniusza z tarnowa.

Zespół jednostek wysokich
1964 r.

Wystawa czynna do 11 września 2011 r.

JERZEGOWOłOSZYNOWICZA
PIęKNYWROCłAWwYstAwA PokoNkuRsowA
Wystawa czynna do 28 sierpnia 2011 r.
NIEISTNIEJąCEMUZEUMWYOBRAźNI
Wystawa czynna do 28 sierpnia 2011 r.
GaLeRia JeDneGo PRoJekTU
BOżEMłYNYkrzyże i kapliczki przydrożne
Pracownia WXca. Muzeum wojska Polskiego
na pograniczu kudowsko-nachodzkim.

w obrębie Cytadeli warszawskiej

Wystawa czynna do 11 września 2011 r.

Wystawa czynna do 11 września 2011 r.

www.ma.wroc.pl

SPOJRZENIATRZY
towarzystwo Miłośników wrocławia zaprasza do swojej
galerii na wystawę, w której udział biorą: Dana saga To- Żywa rzeźba. Performance
trwałości… w procesie i, 2010,
MaszeWska – GLiNA; Paweł M. FaLcMan – Foto- 52 Biennale weneckie 2007
fotografia, druk solwentowy
GRAFiA; Waldemar DĄBRoWski – MALARstwo.
MEtA PRZEMiANA i
Do 28 sierpnia br. Galeria MałGosia, ul. odrzańska 39/40

ANDRZEJDUDEK-DÜRERŻYwA RZEźBA
w ramach projektu prezentacja wybranych realizacji: fotografie, grafiki, obiekty oraz wybrane prace video. idea wystawy to ukazanie procesu przemiany, transformacji
wynikających z bardzo subiektywnych doświadczeń- świadomość reinkarnacji jak i obiektywnych, śmierci ojca i brata. Jedno i drugie doświadczenie ukazują ciągły proces
w realizowanych projektach artystycznych Dudka-Dürera,
poprzez poszukiwania w dziedzinie grafiki, fotografii jak rówDROGA IV
wystawa prac dyplomowych absolwentów stu- nież w nowych technologiach cyfrowych zarówno w kompodiów i i ii stopnia oraz studentów ii roku studiów licencjac- zycjach muzycznych, jak i realizacjach video. w Jego
kich uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; twórczość pojawia się nieustanna refleksja nad czasem,
wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w kaliszu – Pracow- trwaniem i przemijaniem, materialnością i duchowością.
nia tkaniny Artystycznej pod kierunkiem prof. Ewy Marii Po- wystawie towarzyszy autorska muzyka grana na wielu inradowskiej – werszler. Uczestnicy: sylwia Leśniewicz, strumentach /sitar, fortepian, instrumenty elektroniczne/.
dyplom mgr sztuki; krystyna Jesariew, dyplom licencjacki; andrzej Dudek-Dürer – performer, artysta sztuki mediów,
Beata sidor, dyplom licencjacki; Paula Lis, ii rok studiów li- kompozytor i muzyk, mieszka i pracuje we wrocławiu. wierzy w reinkarnację, jest wcieleniem Albrechta DÜRERA.
cencjackich; Marta suwara, ii rok studiów licencjackich.
Wystawa czynna od 18sierpnia do 9 września br. Galeria
Tkacka na Jatkach, ul. stare Jatki 19-23

Wernisaż 5 sierpnia, godz. 18.00, Ratusz Wrocławski - Patio
Wystawa czynna jest do 30 sierpnia br.

WYSTAWYWKLUBIEŚLąSKIEGOOKRęGUWOJSKOWEGO
Galeria 7 ddc, ul. Pretficza 24. Wystawy czynne do końca września br.

JANZAGRODZKIMALARstwo
Artysta malarstwem interesował się od lat młodzieńczych,
lecz realia życia i rzeczywistość spowodowały, że dopiero
po przejściu na emeryturę mógł się nim zająć w większym
stopniu. Dorobek 10 lat pracy malarskiej to 460 prac, są to
przeważnie kopie dzieł znanych mistrzów. Do oryginałów
należy niewielka ilość kwiatów i portertów. większość
z tych prac ma swoich nabywców w kraju i za granicą.
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ANDRZEJJURKOWSKIFotoGRAFiA
„wieczny zachwyt nad pięknem naszego świata i próba
dokumentowania chwil złapanych w słońcu, które pozwalają wracać do nich w codziennej szarości” – tak o swojej
pasji mówi autor wystawy. tematy prezentowane na wystawie to: NieustannepieknoOstrowaTumskiego–jesieniąi zimą| MasywŚnieżnika–pięknolasówjesiennych
| Zapiskiz wyprawydo płd-zach.Francji| Kwiatywiosny.
www.cojestgrane.pl

k. Miller

M. wesołowski

PRZESTRZEŃPRYWATNA
Niniejsza wystawa tworzy panoramę fotografii, które są wyrazem postaw artystycznych wybranych członków okręgu Śląskiego ZPAF w odniesieniu
do tematu Przestrzeń prywatna. w efekcie stworzono świat będący sumą subiektywnych wypowiedzi, w których autorzy w sposób szczególny przyglądają się swojemu najbliższemu otoczeniu.
Autorzy biorący udział w projekcie: MiCHAŁ CAŁA; RYsZARD CZERNow;
PAwEŁ JANCZARuk; MAREk kARAŚ; ANtoNi kREis; kRZYsZtoF LisZkA;
kAtARZYNA ŁAtA-wRoNA; BEAtA MENDREk-MikuLskA; stANisŁAw MiCHALski; kRZYsZtoF MiLLER; JANusZ MusiAŁ; MACiEJ stoBiERski;
MAREk wEsoŁowski; MiECZYsŁAw wiELoMski; JÓZEF woLNY.
Wernisaż 9 sierpnia, godz 18.00. Galeria zPaF – za szafą, ul. św. Marcina 4

MIChAłSTASZCZAKARtEFAktY

Wrocław
ul. Kuźnicza 25
tel. 071 343 24 86
www.okul arydani luk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800
sobota 1100 − 1400
Ko mp u te r o we
b a d a ni e wz r o k u
Soczewki kontaktowe

social_network

skraplacz

Michał staszczak pracuje metodą asamblażu. kolekcjonuje elementy rzeczywistości – stare klucze, trybiki, części maszyn, guziki, kawałki kory, kraniki, i rekompiluje je w nowe obiekty, które następnie odlewa z metalu. Choć można
w pracach rozpoznać znajome elementy, wyglądają jakby pochodziły z innej
czasoprzestrzeni. to właśnie metamorfoza trywialnego w niezwykłe jest dla artysty najważniejsza. „obiekty, które tworzę, paradoksalnie nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości, choć są skonstruowane z jej elementów”
Michał staszczak (ur. 1979) absolwent rzeźby wrocławskiej Akademii sztuk Pięknych, dyplom w 2005 roku. obecnie pracownik dydaktyczny tej samej uczelni
w pracowni małej formy rzeźbiarskiej i pracowni odlewniczej prof. Jacka Dworskiego. w październiku 2010 otworzył przewód doktorski. Autor statuetki wrocławskiej Nagrody Poetyckiej silesius. Prowadzi warsztaty i pokazy odlewnictwa
artystycznego. Jest współorganizatorem wrocławskiego Festiwalu wysokich
temperatur. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Wernisaż 5 sierpnia, godz. 18.00, Galeria sztuki w LeGnicY

PIęKNOKAMIENNYChŚWIATÓW
wystawa prezentuje różnorodne znaczki przedstawiające minerały i dobra z nich
wytworzone oraz obrazujące sposób w jaki świat kamieni wpływał na rozwój cywilizacji. ubogacają ją duże fotografie prezentujące piękno i wielość barw minerałów oraz kamieni szlachetnych, a także prezentacja multimedialna. Dociekliwi
będą mogli zobaczyć prawdziwy minerał pod mikroskopem.
Do 31 sierpnia br., Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. krasińskiego 1
www.cojestgrane.pl

Duży wybór opraw i szkieł
Naprawy okularów
wszelkiego rodzaju
Usługi na recepty NFZ
krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800
sobota 1100 − 1400

PRZETRZYJOCZY
Z kolekcji WERNERANEKESA

RUChFOTOGRAFICZNY
W BOLESłAWCU 1945-2011

wystawa Przetrzyj oczy. Z kolekcji wernera Nekesa towarzyszy przeglądowi twórczości niemieckiego filmowca na 11. MFF Nowe Horyzonty we wrocławiu. to także
pierwszy w Polsce pokaz wyjątkowych zbiorów artysty,
który od lat kolekcjonuje obiekty związane z eksperymentami wizualnymi, poprzedzającymi erę kinematografii. kolekcja Nekesa obejmuje zarówno dzieła sztuki, jak
i efektowne prezentacje naukowych odkryć, wojerystyczne machiny oraz wizualne zabawki, które służyły niegdyś
jako atrakcja salonów, spotkań tajnych stowarzyszeń, ilustracje wykładów i zabaw towarzyskich, a w wersji bardziej popularnej – cyrków i wesołych miasteczek.
kuratorka: katarzyna Roj. (www.bwa.wroc.pl)

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wraz z członkami stowarzyszenia Fotograficznego „Camera” zaprasza do udziału
w projekcie poświęconym działalności fotograficznej w Bolesławcu w latach 1945-2011. Zakończeniedziałań przewidziano na początek października 2011.
w związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o udostępnienie zdjęć, katalogów, wycinków prasowych, pamiątek oraz innych materiałów związanych z tym
zagadnieniem. Prosimy także osoby, które były związane
z działającymi w Bolesławcu stowarzyszeniami fotograficznymi o dzielenie się wspomnieniami dotyczącymi członków
oraz działalności ruchu – wystaw, konkursów, plenerów etc.
Prosimy o wypożyczenie bądź możliwość skopiowania dokumentów, fotografii oraz wszelkich pamiątek.

Wystawa czynna do 28 sierpnia br.
BWa awangarda,ul. Wita stwosza 32
BWa Design, ul. Świdnicka 2-4

Muzeum ceramiki w Bolesławcu, Dział historii Miasta
ul. kutuzowa 14, tel. 75 644 22 00 (muzeum. boleslawiec. net)

wROCKforFreedom-LEGENDYROCKANA ZAKOŃCZENIEWAKACJI!

Po sukcesie zeszłorocznego koncertu Legendy Rocka we
wrocławskiej zajezdni MPk, organizatorzy postanowili cyklicznie kontynuować muzyczne zakończenie wakacji
pod nazwą wRoCk for Freedom – Legendy Rocka.
w tym roku zagrają legendy polskiej i światowej sceny
rockowej. klasyczne już piosenki, nowe aranżacje i niespotykane dotychczas duety, zabrzmią w niezwykłym
miejscu, w zajezdni autobusowej, gdzie 31 lat temu powstała wrocławska solidarność.
Do klasyków polskiej sceny rockowej z pewnością zalicza się t. Love. Grupa powstała w 1982 roku „w mieście
świętej wieży”. Największe przeboje zespołu, jak „warszawa”, czy „Na bruku” pokrywają się z początkami przemian demokratycznych w Polsce, ale zespół jako jeden
z niewielu potrafił utrzymać swoją popularność również
współcześnie, o czym świadczą ostatnie płyty zespołu:
„Model 01” i zdecydowanie wracający do punkowych korzeni „i hate rock & roll”.

kolejną legendą polskiej sceny muzycznej, jest bez wątpienia tsA. Zaliczani do prekursorów heavy metalu
w Polsce, od początku czerpali inspiracje z takich gwiazd
jak AC/DC, czy wczesne dokonania Led Zeppelin. ich nagrania w latach 80. cieszyły się ogromną popularnością,
sprzedając się w kilkusettysięcznych nakładach. tsA ma
również wielu fanów dziś, co potwierdzają sukcesy zespołu po reaktywacji grupy w 2004 roku. Płyta „Proceder” uzyskała nominację do nagród Polskiego Przemysłu
Fonograficznego Fryderyki i dotarła do drugiego miejsca
na liście sprzedaży oLis.
Z niecodziennych występów natomiast, będziemy świadkami pierwszego w swoim rodzaju wykonania największych klasyków w wykonaniu Budki suflera i Raya
wilsona. Jeden z przedstawicieli brytyjskiej grupy wszech
czasów, spotka się na scenie z polską żywą legendą. Były wokalista Genesis Ray wilson oraz krzysztof Cugowski wykonają wspólnie przeboje obu zespołów w nowych
aranżacjach. usłyszymy również pełne koncerty Budki
suflera oraz Raya wilsona z zespołem stiltskin.
kolejnym ważnym gościem będzie ELo, czyli Electric Light orchestra, tym razem w wersji ELo klassik z towarzyszeniem the Berlin string Ensemble. Przeboje
popularnego w latach 70 i 80 nietuzinkowego zespołu
Electric Light orchestra zabrzmią w symfonicznych aranżacjach w wykonaniu Phila Batesa – wokalisty i gitarzysty,
byłego muzyka ELo ii i the orchestra. utwory zespołu
wzbogaci swoim brzmieniem kwartet smyczkowy the
Berlin string Ensemble. Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe hity grupy, takie jak „Evil woman”,
„Don’t Bring Me Down”, czy „Mr Blue sky”.
www.wrockfest.pl

Bilety: normalne – 60 zł (do 26.08), 70 zł (wdk); ulgowe – studenci i uczniowie 40 zł (do 26.08), 50 zł (wdk)
27 sierpnia, godz. 15.00 zajezdnia MPk, ul. Grabiszyńska 184
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www.cojestgrane.pl

ZAREZERWUJCZASWEWRZEŚNIU!

koncert polonijnego zespołu Pieśni i Tańca

iii MięDzYnaRoDoWY FesTiWaL

SYBERYJSKIKRAKOWIAK

MIęDZYWSChODEMA ZAChODEM

z krasnojarskiego kraju
Zespół „syberyjski krakowiak” powstał jesienią 1997 roku, składa się z grup dziecięcej i młodzieżowej oraz grupy dorosłych. wykonuje tradycyjne pieśni i tańce polskie.
Co rok zespół poszerza swój repertuar z którym regularnie występuje w Polsce i Rosji. Do wrocławia „syberyjski krakowiak” przyjedzie na Letni Festiwal kultury
– Polonia Cantans. wstEP woLNY!
1 sierpnia, godz. 15.00, stary Ratusz, Rynek

EThNOJAZZFESTIVAL 2011

V. Miller

s. kochetov

M. kruglov

7 wRZEŚNiA – 30 PAźDZiERNikA
Festiwal jest imprezą interdyscyplinarną, łączącą
wschodnią i zachodnią tradycję cywilizacyjną i kulturową.
Elementem łączącym wszystkie wydarzenia odbywające
się w ramach Festiwalu od momentu jego powstania są
prawosławne korzenie prezentowanych dzieł, programów i prezentacji. impreza służyć ma poznaniu szeroko
rozumianej kultury wschodu oraz jej podobieństwami
i odmiennościami w stosunku do kultury Zachodu.
TRzY BasY PRoFUnDo

wśród imprez festiwalowych polecamy koncert trzech
pochodzących z syberii basów profundo – VLADiMiR
MiLLER, MikHAiL kRuGLoV i sERGEi koCHEtoV.
Artyści pokażą absolutnie nowe i niezwykłe cechy swoich
talentów – artystyczną błyskotliwość oraz niezwykłą
wirtuozerię, tworząc niepowtarzalny basowy chór.
Bilety: w kasie okis, Rynek-Ratusz 24, w kancelarii
Diecezjalnej, ul. św. Mikołaja 40.

eRYkah BaDU to niezwykłe zjawisko muzyczne. Piękna,
utalentowana, charyzmatyczna wokalistka, obdarzona zniewalającym głosem. w muzyce soul obecnie nie
ma sobie równych. Ma na swoim koncie 6 solowych albumów i wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym
aż 4 statuetki Grammy!
Bilety: siedzące: 180 i 150 zł,stojące: 130 zł

10 września, godz. 16.00 - oratorium Marianum

The sisTeRs oF sheYnViLLe – żeński sekstet wokalny z kanady uznany za najlepszą grupę wokalną roku 2008 przez Canadian Folk Music Awards zaśpiewa
żydowskie piosenki w synagodze pod Białym Bocianem.

MUzYka ŚWiaTa
W sYnaGoDze PoD BiałYM BocianeM
w ramach ethno Jazz Festival 2011
YasMin LeVY – gwiazda world music z izraela.

7 sierpnia, godz. 19.00, Wyspa słodowa

31 sierpnia, godz. 20.00, synagoga pod Białym Bocianem

WROCLOVEREGGAESTATION

wykonuje przede wszystkim muzykę sefardyjską, inspirowaną flamenco. w swoim głębokim i przejmującym stylu
śpiewania zachowuje i wskrzesza najpiękniejsze utwory
dziedzictwa żydowsko-hiszpańskiego ladino, zapomnianym języku hiszpańskich Żydów.
Bilety: od 150 do 90 zł; 60 zł – wejściówki
25 września, godz.19.00, synagoga, ul. Włodkowica 7
www.cojestgrane.pl

LUciano – legendarny, uznawany za jednego z najważniejszych artystów reggae, zainicjuje nowy cykl koncertów pt. wrocLove Reggae station. Artysta, podczas
swojej europejskiej trasy koncertowej promuje album
„Rub-a-Dub Market” Bilety: w psp: 38 pln; wdk: 50 pln
25 sierpnia, godz. 20.00
klub eter, ul. kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
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BLUESNADBOBREM

KRZYżOWA 1-8SIERPNIA 2011
w ramach imprezy odbywają się warsztaty gitary klasycznej (prowadzone przez najwybitniejszych dydaktyków
i wirtuozów z Polski i zagranicy), gitary akustycznej (w tym
także gitary fingerstyle), elektrycznej, jazzowej, basowej,
flamenco, a także… tańca flamenco. stałym punktem programu festiwalu są prezentacje DVD, wykłady oraz wystawy gitar i akcesoriów muzycznych oraz koncerty.
 2 sierpnia, godz. 19.30, MDsM krzyżowa
„Monet Gitary” ŁukAsZ kuRoPACZEwski
klasyka w najlepszym wydaniu.
krytycy pisali: Fenomen! Muzyk niespotykanego kalibru.
Gitarzysta szczególnie subtelny.
 3 sierpnia, godz. 19.30, MDsM krzyżowa
„Mistrzowskie kreacje” MARCiN DYLLA
Zwycięzca 19 największych międzynarodowych konkursów gitarowych na świecie. Najbardziej utalentowany gitarzysta naszej planety – the washington Post.
 4 sierpnia, godz. 19.30, MDsM krzyżowa
„Poeta Gitary z wenecji” ANDREA VEttoREtti
wybitny gitarzysta włoski, szkolił się m.in. u Mścisława
Rostropowicza i Alicji de Larrocha.
 5 sierpnia, godz. 16.30, Wrocław – Teatr Lalek
GitARowY PikNik w PARku stARoMiEJskiM.
orkiestra gitarowa, taniec flamenco, rumba, rock-jazz,
funky i dużo dobrej zabawy. Głównym punktem wydarzenia będzie koncert wybitnych artystów: Antonello
Lixi, kuba Niedoborek, Robert Horna, krzysztof Pełech,
Agata teodorczyk z grupą tancerek flamenco, Marcin
olak, Leszek Potasiński, Piotr Restecki.
 6 sierpnia, godz. 19.30, MDsM krzyżowa
„wieczór Jazzowy” MARCiN oLAk tRio
 7 sierpnia, godz. 19.30, MDsM krzyżowa
koNCERt FiNAŁowY
wystąpią uczestnicy i wykładowcy festiwalu, m.in.
Antonello Lixi, Piotr Restecki, Robert Horna, Leszek
Potasiński, kuba Niedoborek oraz tancerki flamenco.
wieczorami wykładowcy i uczestnicy warsztatów spotykają się w „Piwnicy Dżemowej” w Pałacu. to raj dla
wspólnego muzykowania, doskonalenia sztuki improwizacji i... ogólnie tworzenia. scena w Pałacu udostępniana jest każdego wieczoru wszystkim, bez względu
na wiek i umiejętności. Zawsze pod kontrolą odpowiedzialnych opiekunów!
Bilety na koncerty: 25 zł (www.sklep.gitara.wroclaw.pl)
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kliczków
8-15 sierpnia 2011r.
to już XXi edycja imprezy, która mimo upływu lat wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród fanów bluesa i nie tylko.
wszystko zaczęło się od koncertu w małym amfiteatrze
na Bulwarze nad Bobrem. Z inicjatywy sławka Zimkiewicza, muzyka z Bolesławca, wystąpił zespół obstawa Prezydenta i muzycy z wołowa. Zainteresowanie przerosło
oczekiwania organizatorów i tak bluesowy festiwal
wszedł na stałe do kalendarza nad bobrzańskich imprez.
W tym roku pięknej scenerii Borów Dolnośląskich wystąpią między innymi: krystyna Prońko, Marek napiórkowski i Wojtek Pilichowski.
wARsZtAtY MuZYCZNE im. wojtka seweryna. Największe w Polsce: 19 klas, w tym m.in. 6 klas gitary elektrycznej, 3 harmonijki – najwybitniejsi muzycy polscy.
12 sierpnia 2011r. godz. 19.00
koncert live zespołu „Pilichowski Band” wraz z sesją nagraniową płyty DVD na dziedzińcu głównym to wydarzenie specjalne. Projekt zwieńczy trasę koncertową
promującą płytę „Noise live – koncert w trójce”.
13 sierpnia 2011r. godz. 19.00
Msza w oprawie bluesowej – Parafia pw. Najświętszego
serca Pana Jezusa (kościół na os. kwiatowym) w Bolesławcu. Po mszy koncert Dominiki Michalak.
14 sierpnia 2011r. godz. 15.00
XViii Przegląd Zespołów Bluesowych im. tadeusza Nalepy – Zamek kliczków – mały dziedziniec. Po przeglądzie koncert finałowy, a w nim między innymi zespoły
Hard times, Driftin sheep i Amnezja.
codziennie od godz. 21.00
JAMEs sEsioNs na dziedzińcu zamkowym, występy
profesjonalistów i młodzieży uczącej się na warsztatach.
www.bluesnadbobrem.pl

www.cojestgrane.pl

Wydawnictwo NASZAKSIęGARNIA
serdecznie zapraszamy do słuchania fragmentów audiobooków: „w Dolinie Muminków”, „opowiadania z Doliny Muminków”, „Lato Muminków” i „Zima Muminków”
w mistrzowskiej interpretacji krzysztofa kowalewskiego.
codziennie od 1 do 26 sierpnia o godzinie 19.00 na antenie
Programu 1 Polskiego Radia, w audycji „Radio Dzieciom”

WAKACJEZUNIVERSYTETEMŚWIATA
Muzeum narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5
6 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
koCioŁEk ZE stRusiEGo JAJA
i iNNE stARoDAwNE PRZEDMiotY
6 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
LustRZANE EksPERYMENtY
13 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
tAJEMNiCE PowstAwANiA ksiąŻECZEk
13 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
ZostAŃ twÓRCą ksiąŻki!
oD ZwoJu Do koDEksu
20 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
PRZYGoDY CZERwoNEGo kAPtuRkA
20 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
JAN MAtEJko i tAJEMNiCE
NAJwiĘksZEGo oBRAZu w MuZEuM
27 sierpnia (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
RYCERskiE oBYCZAJE
27 sierpnia (sobota), godz. 12.30 (6-12 lat)
tRoPEM CZAsZEk i sZkiELEtÓw
Rezerwacja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziecko
+ 5 zł bilet wstępu do Muzeum. Rodzice – wstęp wolny!

kreatywne działania dla młodzieży w wieku 12-16 lat
01.08.11-05.08.11, godz. 10.00-18.00 / grupa B
08.08.11-12.08.11, godz. 10.00-18.00 / grupa C
W programie: capoeira, warsztaty plastyczny i charakteryzatorski, improwizacja teatralna, liga laserowego paintballa, gry planszowe, fabularne... Zajęcia prowadzone będą
przez niezależnych artystów, instruktorów, pedagogów
i animatorów sztuki. Gwarantujemy wszechstronny rozwój oraz dobrą zabawę. koszt: 450 zł + obiad: 15 zł/dzień),
lub zapewnienie suchego prowiantu i napoju.
organizatorzy: www.cia.wroclaw.pl, 48 666 533 665
www.kwateraglowna.pl, www.wielosfer.pl
centrum inicjatyw artystycznych – cia
ul. sienkiewicza 8a / wjazd od ul. Świętokrzyskiej
www.cojestgrane.pl

GRAMYDLAWASWSIERPNIU!
Dzieci, które spędzają lato w mieście, zapraszamy na najpopularniejsze spektakle wrocławskiego teatru Lalek.
och, eMiL – 7, 21 sierpnia, godz. 15.00
Pełen muzyki i śmiechu spektakl na motywach uwielbianej przez dzieci powieści Astrid Lindgren. Dowcipna opowieść o Emilu – chłopcu, który pragnie zostać „kimś
najważniejszym na świecie”.
caLineczka – 13 sierpnia, godz. 15.00
Jedno z najpopularniejszych przedstawień wrocławskiego
teatru Lalek, niejednokrotnie grane na specjalne zamówienie naszych najmłodszych widzów z przedszkoli i szkół.
Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4
www.teatrlalek.wroclaw.pl

WAKACJEW OSSOLINEUM
RZut kostką PRZEZ PoLskiE DZiEJE – gra planszowa
sprzed 100 lat! Zabawa dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Zajęcia prowadzi: Aldona Fąfara. (ok. 1,5 godz.)
11 sierpnia, godz. 12.00

ossoLiŃskiE ABC – spotkanie dla dzieci w wieku 7-12
lat, które przybliży bogate zbiory i niezwykłe historie.
Zajęcia prowadzi: teresa sokół. (ok. 1 godz.)
4 sierpnia, godz. 12.00

obowiązuje rezerwacja 71 33 564 85; edukacja@znio.pl
zakład narodowy im. ossolińskich, ul. szewska 37

WAKACJEw ŚWIATOWIDZIE
Pięciodniowe turnusy rekreacyjne dla dzieci w wieku
7-10 lat. w programie są zarówno gry, zabawy jak
i warsztaty oraz wycieczki. TeRMinY: 1-5 i 8-12 sierpnia.
Zajęcia prowadzą instruktorzy oDt; cena za jedno dziecko to 250 zł (wliczone są tu koszty zajęć, wycieczek,
przejazdów, biletów na wyjścia oraz obiadów i napojów).
Zapisy: p. 203 i piętro, tel. 71 348 30 10 w. 37
oDT Światowid, ul. sempołowskiej 54a

WAKACJEZ MDKFABRYCZNA
BEZPŁAtNE zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne
i sportowe dla wszystkich chętnych. Będzie można poznać specyfikę poszczególnych kół, spróbować czegoś
nowego, porozmawiać z instruktorami i po prostu miło
spędzić czas. odbędą się także wycieczki (m.in. na kąpielisko, do muzeów, do parków wrocławskich). Nie ma
potrzeby wcześniejszych zapisów na zajęcia. koszt biletów ponoszą opiekunowie dzieci.
Harmonogram: www.mdk.wroc.pl, oraz tel. 71 78 50 920
MDk Fabryczna, osiedle nowy Dwór, ul. zemska 16 a
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NALANDAwYBRANE ZDARZENiA w siERPNiu
1-31 sierpień 2011
uŚMiECH o tYsiąCu twARZY – fotografie z Azji Południowo wschodniej – wystawa Błażeja Dzieduszyckiego
1 i 22 sierpnia, poniedziałek, godz 18.00-20.00
RYtuAŁY tYBEtAŃskiE – ćwiczenia które odmłodzą w tobie ciało i ducha. warsztaty obejmują: rytuały tybetańskie
(teoria i ćwiczenia); medytacja tęczowego światła (wprowadzenie i ćwiczenia); ćwiczenia oddechowe trzech części;
extra bonus – ćwiczenie relaksacyjne Jacobsona.
Prowadzący: Arkadiusz kościuch od kilkunastu lat interesuje się medycyną naturalną, a od 6 lat systematycznie medytuje podążając ścieżką buddyjską i prowadzi warsztaty. Jest
dyplomowanym bioenergoterapeutą. rytualytybetanskie.pl.
koszt 20 zł, konieczne zapisy.
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia, środa, godz. 18.00-20.00
MEDYtACJE w RuCHu wg osHo i tantryczne ćwiczenia.
Medytacja składa się z początkowej części dynamicznej
i spokojnego zakończenia. wybrane ćwiczenia tantryczne dopełniają te relaksująco-rozwojowe spotkania.
koszt 25 zł, pary 45 zł. konieczna rezerwacja mailowa lub
telefoniczna, którą potwierdzamy zwrotnie ze względu
na ograniczona ilość miejsc w salce warsztatowej Nalandy.
Zajęcia prowadzi jak zwykle Beata Vetulani.
4 sierpnia, czwartek, 18.30-20.00
LECZNiCZA kąPiEL w dźwiękach mis tybetańskich i gongów
w wykonaniu Agaty Białoszewskiej – masażystki dźwiękiem,
trenerki oddechu, absolwentki szkoły Rani spets Prana Vision. koszt 30 zł. Przed i po koncercie degustacja chleba
na zakwasie z wegańskimi pastami.
11 i 25 sierpnia, czwartek, 19.00-21.00
tANtRA w FiLMiE – film Błogostan – terapeutyczna, poruszająca, dotycząca każdego z nas historia odkrywania swoiCH tAJEMNYCH GŁĘBi i rozwoju. w Nalandii wersja bez
cenzury z polskimi napisami przygotowanymi przez absolwentów szkoły tantry:)ś¬ś 30 minut przed projekcjami prezentacja najlepszych wydawnictw w języku polskim o tantrze
serca i mini-wykład/rozmowa dla zainteresowanych.
27 sierpnia, sobota, 17.00-20.00
warsztat sPACER Po wEwNĘtRZNEJ MitoLoGii – rytuał
przejścia na nowe ścieżki. Pozbawieni rytuałów wyraźnie oddzielających sakrum od profanum, to czym jesteśmy od tego
czym nie jesteśmy, mamy tendencję do identyfikowania się
z społecznymi wzorcami i oczekiwaniami. Głównym tematem
będzie zmiana. Będziemy na nowo wyznaczać Nasze granice
tożsamości, żegnać przeszłość, budować nowy mit. odblokowanie Naszych źródeł mocy oznacza uwolnienie od starych
przekonań. Prowadząca ANNA RAtAJ - trener rozwoju osobistego, astrolog, antropolog kulturowy, badacz mitów. www.mitycznaprzestrzen.pl. koszt: 30 zł, konieczne zapisy.
informacje i zapisy: nalandaksiegarniovegekawiarnia@gmail.com oraz telefonicznie: 696 350 815
księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia naLanDa
Plac kościuszki 12; www.nalanda.pl

Joanna Żak-Bucholc

DUSZAGÓRY
Poznaj świat piękna i harmonii zaginionej europejskiej cywilizacji.
Powieść o świecie utraconego piękna i harmonii, codziennego
obcowania
z bogami, cudownymi mocami i niezwykłymi opowieściami. Autorka zabiera
czytelnika w magiczną podróż pełną słońca, błękitu morza, górskich szczytów, zapachu cedrów, ale przede wszystkim mitów i symboli,
do rzeczywistości, w której swoje korzenie mają powszechnie znane mity greckie, wciąż silnie zakorzenione
w naszej kulturze. ten świat kiedyś istniał, stworzyli go
Minojczycy, a później został zapomniany, mimo że jego
ślady do dziś odnajdujemy na wyspach greckich, a przede
wszystkim na krecie, licznie odwiedzanej przez turystów.
Pisząc historię Lorein i Arawana, autorka oddaje hołd tej
prastarej pierwszej cywilizacji europejskiej. Zadaje
przy tym ważne pytanie: jak potoczyłyby się dzieje naszej
cywilizacji, gdyby przypadek nie odebrał Minojczykom
szansy na współtworzenie losów świata? inne równie
istotne pytania, wciąż aktualne dla każdego z nas – o przeznaczenie i ślepy traf, wybór i konieczność, znajdzie Czytelnik na kartach tej ujmującej historii, której nikt, jak
dotąd, w literaturze nie opowiedział.
oficyna Wydawnicza aTUT, Wrocław 2011
Jacek Gutorow

KSIęGAZAKłADEK
seria: sZkiCE
Jest to zbiór błyskotliwych
tekstów opolskiego krytyka, który tym razem pisze
m.in. o witoldzie Gombrowiczu, Andrzeju sosnowskim, Marcinie Świetlickim
i Eugeniuszu tkaczyszynie-Dyckim. „Czasem nazywam te teksty pastorałkami, czasem, parafrazując Noblistę, widzeniami nad rzeką odrą,
a czasem wydmuszkami. Zamieszczone w książce interpretacje są osobiste. to tylko ja. Aparat najczęściej zostawiam w domu” – mówi autor.
Wydawnictwo BiURo LiTeRackie

ALTERGODZINA
AuDYCJA sPoŁECZNiE ZAANGAŻowANA
w każdą środę o godz. 21.00 w działającym przy Politechnice wrocławskiej Akademickim Radiu LuZ, we wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w internecie
(www.radioluz.pwr.wroc.pl).

® Nr 103265. wydawca: Co Jest Grane Agencja wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr. poczt. 1007,
50-950 wrocław 68. Redaktor naczelny: GrażynaMigniewicz, tel. 666 878 930, grazyna.migniewicz@cjg.pl internet: www.cojestgrane.pl, redakcja@cojestgrane.pl. Druk – Print. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. sprawy sporne rozpatrywane są przez sąd właściwy dla wydawcy.

NIETYLKOBIBLIOTEKA
ogólna charakterystyka zbiorów ossolineum
w czasie prelekcji zostaną zaprezentowane „skarby” ossolińskie przechowywane m.in. w. Dziale Rękopisów, starych
Druków, Gabinecie Grafiki. Zwiedzanie wystawy dotyczącej
zbiorów ZN im. ossolińskich, która mieści się w dawnej letniej prałaturze, czyli letniem mieszkaniu mistrza zakonu
krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.

Dyrektor Andrzej Białas

SIERPIEŃ 2011

2 sierpnia, godz. 12.00
zakład narodowy im. ossolińskich, ul. szewska 37
wejście od zaułka ossolińskich (www.oss.wroc.pl)

VIII LETNIESPACERYZ PRZEWODNIKIEM
koło Przewodników Miejskich oddziału wrocławskiego
Pttk zaprasza do bezpłatnych wędrówek po mieście
w każdą sobotę i niedzielę aż do 11 września br.
spotkanie o godz. 10.00 pod iglicą na pl. solnym.
W sierpniu w niedzielę zapraszamy także na spacer
z przewodnikiem po ostrowie tumskim – spotkanie
przed katedrą o godz. 15.00 (dwie alternatywne trasy:
standardowe zwiedzanie katedry i druga – dla koneserów
– w każdą niedzielę poświęcona innemu tematowi).
tematy wycieczek: historia, zabytki architektury i przestrzeń
kulturowa miasta oraz biografia osób związanych z wrocławiem. w tym roku poświęcimy uwagę 770. rocznicy najazdu mongolskiego na wrocław oraz 200-leciu sekularyzacji
pruskiej i utworzeniu państwowego uniwersytetu. Lista tematów wycieczek dostępna jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału wrocławskiego Pttk Rynek-Ratusz 11/12
www.kpm.wroclaw.pl | www.rekreacja.wroc.pl

AUTA 2

WTOREK PO ŚWIĘTACH

KAREN PŁACZE
W AUTOBUSIE

LARRY CROWN

W LEPSZYM ŚWIECIE

NIEBO NAD SAHARĄ

PARKING KRÓLÓW

STREFA X

WęDRUJ I ZWIEDZAJZ NAMI
zapraszają przewodnicy z klubu Turystów Miłośników
Wrocławia TMW oraz klubu Przewodników „oskar”
7 sierpnia, g. 10.00 – spacer po wrocławiu; 10 sierpnia,
g. 7.00 – *karpacz – Śnieżka (św. wawrzyniec); 26-28
sierpnia, g. 7.00 – *Berlin – Noc muzealna
Zgłoszenia na wycieczki „Przewodnik czeka” (*) na
spacerze, spotkaniu klubowym lub tel. 661 70 11 76;
71 357 01 19 wieczorem; wyjazdy z Placu solidarności.

REJSSTATKIEMPOODRZE
Jesteś siNGLEM i chcesz przeżyć niezapomnianą przygodę, poznać nowych ludzi i miło spędzić wieczór?
zapisy: www.expressrandka.com. Bilety: 59 zł

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefonicznie
w kasach kin oraz na stronie internetowej www.odra-film.wroc.pl

17 sierpnia, godz. 19.00

zapraszamy do naszych kin

rozmowki-polsko-czeskie.pl; ceskatelevize.cz/hranicedokoran

TVP WRocłaW – każda nieDzieLa o godz. 17.00
PowtÓRki w ŚRoDY o 18.00
TVP kraków, TVP opole: środa, godz. 19.30
ČT24: niedziela, godz. 11.05
Formuła programu to: „Polska oczami Czechów, Czechy
oczami Polaków”. każdy odcinek programu, utrzymany jest
w formie magazynu i poświęcony innemu zagadnieniu.

Wrocław

Wałbrzych

WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

APOLLO tel. (074) 847 89 71

Głogów

LOT tel. (075) 76 76 370

Jelenia Góra

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica

Świdnica

PIAST tel. (076) 721 86 04

GDYNIA tel. (074) 852 52 19

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl
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W I E C Z O RY
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