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KONCERTY, INSTALACJE
Na scenie pojawią się artyści tej klasy co: Włodzimierz Kinior-
ski, Dariusz Makaruk, Mamadou Diuof, Marcin Krzyżanowski,
Paweł Sala, Krzysztof Ścierański, Andrzej Chyra i Tosia Tur-
nau, a także Jakub Lech z zespołem The Jazz Statues i obra-
zem Ucieczka ze szklanej kuli, Centrala 57, a w finale Atom
String Quartet i Orkiestra YanTa. Dariusz Makaruk zaprezen-
tuje również dwie instalacje interaktywne, które będą udostęp-
nione w Bibliotece Pod Atlantami dla festiwalowych widzów.

SLAM POETRY
Wałbrzyski Hyde Park, to przestrzeń dla słowa i muzyki.
Scena slamu poetyckiego w Wałbrzychu zagości nie tylko
jako redefinicja przestrzeni miejskiej, ale przede wszystkim
jako próba przybliżenia społeczności lokalnej (i nie tylko)
stosunkowo młodej w Polsce, prężnie rozwijającej się kul-
tury słowa, jaką jest slam. Wśród gości pojawią się m.in.
Jakub Grzybek, Jaś Kapela, Tomek Lipski, Patryk Zimny,
Bujakasza! Słowo wzmocnią dźwiękami: Marcin Gęba
Gęborek i Adam Dąbek.

WARSZTATY I SPOTKANIA
Z TWÓRCAMI
Zaplanowaliśmy warsztaty muzyczne z Konradem Rogiń-
skim, warsztaty animacji z Maciejem Karwasem, a dla naj-
młodszych spotkanie z Elą Kutelą pt. Jak się robi bajkę?
Zapraszamy też na promocję książki Jasia Kapeli pt. Jak
odebrałem dzieci Terlikowskiemu z udziałem autora.

wwwwww..ffeess ttiiwwaallzzwwiiaass ttuunnooww..ppll

PARTNERZY

Zwia stun – na tręt na „re kla mów ka” fil mu czy mi nia tu ro wych
roz mia rów dzie ło sztu ki fil mo wej? Zwia stu nem – re kla mą
i zwia stu nem – dzie łem sztu ki zaj mie my się na 4. już Fe sti -
wa lu Zwia stu nów Fil mo wych, któ ry od bę dzie się w Wał brzy -
chu. Zwia stun to pro duk cja z po gra ni cza sztu ki i re kla my.
Je go za da nie jest czy sto mar ke tin go we – ma za chę cić wi dza
do przyj ścia do ki na na kon kret ny ty tuł. Dla te go ich pro duk -
cją zaj mu ją się naj lep sze agen cje re kla mo we, a przy ich two -
rze niu bie rze się pod uwa gę ba da nia na uko we do ty czą ce
ludz kiej per cep cji. Wszyst ko prze liczo ne na zysk. Ale – wi dza
nie da się oszu kać. Kar mio ny w ki nach, w In ter necie, w te -
le wi zji ty sią ca mi zwia stu nów fil mowych do sko na le zna
wszyst kie re kla mo we sztucz ki ich twór ców. By go uwieść
– trze ba go za sko czyć, za chwy cić, wzru szyć. Chwy cić za ser -
ce, i za to ser ce – przy cią gnąć do ki na. Kon ku ren cja jest bar -
dzo sil na. Do bre rze mio sło już nie wy star czy…

PRZE GLĄD I KON KURS
Z bie giem lat for mat, któ ry na po cząt ku był trak to wa ny czy -
sto utylitarnie – urósł do ran gi sztu ki. Po ety ka zwia stunów
fil mo wych dy na micz nie się zmie nia, do sto so wu jąc się
do re aliów współ cze sne go świa ta. Bę dzie my mie li oka zję
prze śle dzić hi sto rię te go ga tun ku od zwia stu nów przed wo -
jennych po naj nowsze pro duk cje. Zwia stun fil mo wy to le -
it mo tiv na szej im pre zy. Dla te go głów nym punk tem
pro gra mu Fe sti wa lu jest Kon kurs na Naj lep szy Zwia stun
Filmowy. Kon kurs roz pi sa ny jest na kil ka ka te go rii, a oce -
niać walory zwia stu na bę dą: specjalnie do te go powołane
jury, dzien ni ka rze, oraz pu blicz ność.

KRÓT KIE FOR MY FIL MO WE I FILM
Jak się oka zu je, wy znacz ni ki re ali za cji zwia stu na fil mo we go
mają co raz więk szy wpływ na ję zyk fil mu. A po nie waż film
jest sztu ką, w ob rę bie któ rej wszyst kie for my gra ją ze so bą
i z sie bie wza jem nie czer pią – po każe my rów nież in ne krót-
kie for my – pro dukcje stu den tów pol skich szkół fil mowych,
fil my rekla mo we, do ku men ty, wi de okli py i ani ma cje. Z te go
konglo me ra tu form wy łoni się wi zja ki na, na któ re nie ustan -
nie wpły wa współ cze sna nam rze czy wi stość. A jak wpły wa
– zasta no wi my się wspól nie pod czas projek cji or ganizo wa -
nych w róż nych prze strze niach Wał brzy cha, miej scach chwi -
la mi za ska ku jących, spe cjal nie do te go ce lu za adop towa -
nych, w któ rych film w tak in ten syw nej for mie za go ści po raz
pierw szy. W tych nie zwy kłych dla ki na re aliach ze sta wi my
ze sobą to, co skraj nie róż ne – naj nowsze zwiastu ny fil mo -

we mię dzy na ro do wych agen cji re kla mo wych i wiel kie dzie -
ła ki na nie me go. 3. Po mię dzy mul ti plek sem i ma łym ki nem
stu dyj nym, mię dzy ki nem nie mym a fil mem re kla mo wych
pro duk cji 2012, jest prze cież nie pod da jąca się du cho wi czas
część wspól na – nie okre ślo na „ma gia ki na”, i wła śnie jej bę -
dzie my po szu ki wać na 4. Fe sti wa lu Zwia stu nów Fil mo wych
w Wał brzy chu. Za pra sza my! 

Robert Baliński – dyrektor artystyczny
Sławomir Fijałkowski – dyrektor programowy
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13 LIP CA, PIĄ TEK – CINEMA CITY

18.00 BEZ WSTYDU reż. Filip Marczewski
Pokaz przed pre mierowy
19.30 Spotkanie z twór ca mi fil mu 

KI NO NA ŁÓŻ KACH – PLE NER – Pań stwo wa Wyż sza Szko -
ła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ)
21.00 Otwarcie 4. Fe sti wa lu Zwiastunów Filmowych.
21.30 Koncert Usta Adeli

14 LIP CA, SO BO TA
PWSZ – Sala Audiowizualna

11.00 Warsz taty animacji z Ma ciejem Karwasem
14.00 Euroshorts Smile, 90”
17.30 Euroshorts Comment, 87”
19.00 Zemsta dr La Morte – reż. A. Tom czak, po kaz spec.

PWSZ – Sala warsztatowa

10.00 Off, jak gorąco, part I, 161”
13.00 Chłopak kumpeli – reż. P. Młyń czyk, 26”
13.30 Ło dzią po Wi śle – fil my lau re atów fe sti wa lu edy -
cji 2004-11, 210”
17.00 Se-ma-for prezentuje, 105”
18.30 Euroshorts Adult and kids, 87”

TEATR LAL KI I AK TORA – Sce na Głów na

Pokaz archiwalnych zwiastunów filmowych:
12.00 Blok I, 112”; 14.00 Blok II, 110”; 16.00 Blok III, 150”
18.30 NOISE AND RESISTAN CE, reż. Julia Ostertag, Fran-

cesca Araiza Andrade. Pokaz specjalny plus benefit, 87”

TEATR LAL KI I AK TORA – Scena Ka me ral na

11.00 Jak się ro bi baj kę? Warsz ta ty z ani ma cji dla dzieci, 90”
13.00 Szkoła Waj dy prezentuje, 160”
15.00 Euroshorts Think, 87”
16.30 Łodzią po Wi śle, laureaci edycji 2012, 167”

RY NEK

12.00 Koncert I SLAM PO ETRY
20.00 Ar ty stycz na pro ce sja pro wa dzą ca do sce ny głów nej. 

KINO NA ŁÓŻ KACH – PLE NER – PWSZ

21.00 Kon cert mu zy ki na ży wo do fil mu w wy ko na niu: Wło -
dek Kiniorski, Darek Makaruk i Ma ma dou Dio uf.
22.30 Pokaz konkursowy zwiastunów filmowych.

15 LIP CA, NIE DZIELA
PWSZ – Sala audiowizualna

10.30 Warsz ta ty animacji z Ma ciejem Karwasem
13.30 BLOGERSI, reż. J. Rybus, 20”
14.00 AVA TA RY JA KO PRO STY TUT KI, reż. P. Ko pik, 51”
15.00 WIRTUALNA WOJ NA, reż. J. Bławut, 70”
16.30 SALA SAMOBÓJCÓW, reż. J. Komasa, 120”
18.30 SZTUCZKI, reż. A. Jakimowski, 95”
20.30 Ucieczka ze szklanej kuli

PWSZ – Sala warsztatowa

10.00 Off, jak gorąco, part II, 90”
11.30 Off, jak gorąco, part III, 91”
13.00 Łodzią po Wi śle, lau re aci edy cji 2012, 167”
16.00 Euroshorts – Think, 87”
17.30 War szaw ska Szko ła Filmowa prezentuje, 120”

TEATR LAL KI I AK TORA – Sce na Głów na

WŁADCA PIERŚCIENI, reż. P. Jack son
12.00 Drużyna Pier ście nia, 178”; 15.00 Dwie wieże, 179” 
18.00 Powrót króla, 218”

TEATR LAL KI I AK TORA – Sce na Ka me ralna

11.00 Jak się robi bajkę?
Warsz taty animacji dla najmłodszych, 90”
12.30 The best of II Se -ma -for Film Fe sti val, 156”
15.30 Euroshorts Smi le, 90”
17.00 Euroshorts Adult and kids, 87”
18.30 Euroshorts Comment, 87”

RY NEK

12.00 Koncert I SLAM PO ETRY

KINO NA ŁÓŻ KACH – PLE NER – PWSZ

21.20 WRĘCZENIE NAGRÓD
w Kon kur sie na Naj lepszy Zwiastun Filmowy
21.30 OFICJALNE ZAMKNIĘCIE
4 Festiwalu Zwiastunów Filmowych w Wał brzy chu
22.00 KON CERT Atom String Qu ar tet i Or kie stra Yan ta
do fil mu METROPOLIS reż. F. Lang

wwwwww..ffeess tt iiwwaallzzwwiiaass ttuunnooww..ppll
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FESTIWAL W KRZYżOWEJ adresowa-
ny jest do wszystkich – profesjonali-
stów i amatorów, początkujących
i zaawansowanych, nie obowiązuje też
żaden limit wieku. Tradycyjnie podczas
Festiwalu odbywają się warsztaty gita-
ry klasycznej prowadzone przez najwy-
bitniejszych gitarzystów z Polski
i zagranicy. Stałym punktem programu
są prezentacje DVD, wykłady oraz wy-
stawy gitar i akcesoriów muzycznych
oraz koncerty. Jak co roku wystąpią
doskonali gitarzyści z Polski i Europy,
reprezentujący różne gatunki muzycz-
ne: fingerstyle, jazz, flamenco i muzykę
klasyczną – József Eötvös, Laurent Bo-
utros, Marek Pasieczny, Marcin Olak,
Robert horna, Jarema Klich, Krzysztof
Pełech i wiele innych.

KoNceRTy GITARowe
28 lipca, godz. 19.30
JóZSEF EöTVöS (Węgry)
Mistrzowski Recital Gitarowy
29 lipca, godz. 19.30
FINGERSTYLE ShOW Piotr Restecki
& Piotr Słapa (Polska)
30 lipca, godz. 19.30
LAuRENT BOuTROS (Francja)
Mistrzowski Recital Gitarowy
31 lipca, godz. 19.30
KLASYKA I JAZZ Leszek Potasiński
& Marcin Olak (Polska)
1 sierpnia, godz. 19.30
SIMONE IANNARELLI (Włochy)
Mistrzowski Recital Gitarowy
2 sierpnia, godz. 19.30
uROCZYSTY KONCERT FINAłOWY
Wystąpią m.in.: uczestnicy festiwalu,
Kuba Niedoborek, Agata Teodorczyk
z tancerkami flamenco, Robert hor-
na & Krzysztof Pełech, Orkiestra Gita-
rowa przyg. przez Marka Pasiecznego.

MDSM Krzyżowa – Międzynarodowy
Dom Spotkań Młodzieży, Grodziszcze

(koło Świdnicy)
Bilety: 25/15zł (gitara.krzyzowa.pl)

GRZeGoRZ BANASZeK
KOChAM PIOSENKĄ

Muzyk z zamiłowania. Swoją przygo-
dę z muzyką zaczynał z wrocławskim
zespołem „Fajrant”. Indywidualnie
występuje od 2004 roku. Nagrał pięć
płyt z piosenką autorską, trzy progra-
my poetyckie do wierszy zaprzyjaź-
nionych poetów i dwa prezentacyjne
materiały bluesowe. Po kilku latach
nieobecności powraca na scenę mu-
zyczną, promując swoją nową płytę
pt. „Kocham”.
(grzegorz-banaszek.prv.pl)

23 lipca, godz. 18.00
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7

Kościół pw. św. S. Kostki
ul. Hubska 91

30 czerwca, godz. 19.00
KONCERT INAuGuRACYJNY
Diana Pradella – sopran, skrzypce
Ievgen Morgun – flet poprzeczny
Paweł Ożga – organy

7 lipca, godz. 19.00
KONCERT MuZYKI ChóRALNEJ
Chór Stanislaum
Schola Gregoriana Sancti Stanislai
Paweł Ożga – dyrygent

14 lipca, godz. 19.00
KONCERT MuZYKI ORGANOWEJ
Wojciech Pawlus – organy

Kościół pw. św. Antoniego
i św. Wawrzyńca

w Borku Strzelińskim

15 lipca, godz. 11.30
KONCERT FINAłOWY
Paweł Ożga – organy

WSTĘP WOLNY!

KoNceRT chARyTATywNy
W trakcie koncertu zbierane będą fundu-
sze na wyjazd wakacyjny dzieciaczków ze
świetlicy środowiskowej przy ul. Nowej 4
we Wrocławiu. Koniecznie zapisz datę 2
lipiec w kalendarzu – przyjdź i nabierz
pozytywnej energii na cały tydzień!
WYSTĄTPIĄ: Optimystic – Wokaliści
spod skrzydeł Bogny Jurewicz.
Kabaret Chyba – laureaci krakowskiego
festiwalu PAKA 2010, znani m.in. z wy-
stępów w Telewizji Polskiej i największej
cyklicznej imprezy kabaretowej na Dol-
nym Śląsku – Poligon Kabaretowy.
Salut Soundsystem – młodzi artyści,
stawiający pierwsze kroki na dancehallo-
wej scenie, którzy zachwycą Cię optymi-
zmem, brawurą i jamajską mentalnością!
Funky Carnivale – wrocławscy muzy-
cy łączący umiejętnie hip-hop z jazzem
i funkiem. Ich wyjątkowe umiejętności
i nieskończone pokłady energii spra-
wiają, że każdy koncert z ich udziałem
staje się niezapomnianym przeżyciem!

Dla najhojniejszych darczyńców
specjalne niespodzianki!

2 lipca, godz. 19.00
Schody do Nikąd, pl. Solny 13

WSTĘP WOLNY!

TURNIP FARM
na SLOT ART FESTIVAL!

To zespół, w skład którego wchodzą mu-
zycy znani z innych alternatywnych pro-
jektów, takich jak Blue Raincoat, Ed
Wood, Peter J. Birch czy Tin Pan Alley.
Album „All The Tangled Girls” (2011, Loc-
co Records) przywodzi na myśl wspo-
mnienia o gitarowym graniu amery-
kańskich tuzów rockowej alternatywy
lat 90-tych. Po nielicznych koncertach
Turnip Farm okrzepło i przygotowało no-
wy materiał, który za chwilę ukaże światło
dzienne. Przestery? Tak. Melodie? Ow-
szem. Zwykłe piosenki? Absolutnie!
10 lipca, godz. 20.45 - Lubiąż (slot.art.pl)
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www.wieczorywarsenale.pl

Wieczór Kolumbijski
04.07 Śr g. 20.00 bilety: 35/27

Beatriz Mora – sopran, Mario Sar-
miento – kotły, Zbigniew Zając – dy-
rygent, Orkiestra Kameralna Sere-
nata Colombiana (Kolumbia)

BlasE.Atehortúa: Divertimento w sty-
lu Mozarta op. 43; Germán Borda:
Estático y Movimiento; Blas E. Ate-
hortúa: Koncert na kotły i orkiestrę
smyczkową op. 12; Gustavo Parra:
Sai-na-ham na orkiestrę smyczkową;
Gerardo Betancourt: Pasillo – Ron-
do Elegiaco op. 12; Juan Jose Briceo:
Aria La Molienda; Juan Jose Briceo:
Aria Volver; Jose A. Morales: Aria Ti-
plecito Viejo; Tobar Alex: Serenata en
Choconta; Luis A. Calvo: El republica-
no. Bambuco; Garcia Fulgencio: La
gata golosa – Pasillo

Wieczór Hiszpański
06.07 Pt g. 20.00 bilety: 35/27

Jesús Rodríguez González – altówka
(Hiszpania), Orkiestra Kameral-
na Wratislavia, Jan Stanienda

Joaquin Turina: La oracion del torero
na orkiestrę smyczkową; Salvador
Brotons: Koncert na altówkę i smycz-
ki (prawykonanie); Eduard Toldrà:
Vistas al Mar na orkiestrę smyczkową

Wieczór Portugalski
08.07 Nd g. 20.00 bilety: 70/55

Telmo Pires – śpiew, Fernando Si-
lva – gitara portugalska, Carlos Gar-
cia – gitara akustyczna, José Canha
– kontrabas, Davide Zaccaria – wio-
lonczela, kier. art. (Portugalia)

Wieczór z muzyką fado: Maria Lis-
boa, Ovelha negra, Verdes são os
campos, Meu amor i inne

Wieczór Polski
11.07 Śr g. 20.00 bilety: 70/55

Grupa MoCarta

Wieczór kabaretowy: Frak’n Roll

Wieczór Fiński
13.07 Pt g. 20.00 bilety: 35/27

The Tempera Quartet (Finlandia)

Erkki Melartin: IV Kwartet smyczko-
wy F-dur op. 62; Pehr Henrik Nord-
gren: XI Kwartet smyczkowy op. 144;
Jean Sibelius: Kwartet smyczkowy
d-moll op. 56 Voces intimae

Orkiestra Kameralna
Serenata Colombiana

Jesús Rodríguez González

Telmo Pires

Grupa MoCarta

The Tempera Quartet

Wieczór Bułgarski
15.07 Nd g. 20.00 bilety: 35/27

Plamena Mangova – fortepian (Bułga-
ria), Orkiestra Kameralna Wratislavia,
Vladimir Kiradjiev – dyrygent (Bułgaria)

Krassimir Kjurkcijski: Aria na orkie-
strę smyczkową; W.A.Mozart: Kon-
cert fortepianowy Es-dur KV 271
Jeunehomme; Marin Goleminov:
5 Szkiców na orkiestrę smyczkową;
Vassil Kazandjiev: Obrazki z Bułgarii

Plamena Mangova

Organizator zastrzega sobie możliwość
zmian w programie

BILETY: 35/27zł i 70/55zł
KARNETY: 235/182zł
� salony: empik, Saturn, MediaMarkt

na terenie całego kraju
� www.Ticketpro.pl
� www.biletynakabarety.pl

tylko na Wieczór Polski
� www.wieczorywarsenale.pl

PROMOCJA!: zniżka 5%
tylko na bilety i karnety zakupione
na oficjalnej stronie Festiwalowej
� www.wieczorywarsenale.pl

Orkiestra Kameralna Wratislavia
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Ewangelicki kościół Opatrzności Bożej
ul Kazimierza Wielkiego 29

kierownictwo
artystyczne festiwalu:

Dawid Ślusarczyk

organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

tel. 71 343 47 30, faks: 71 372 37 48 

 29 lipca Joachim Grubich

 5 sierpnia Christoph Bossert

 12 sierpnia ¥omas Lennartz

 19 sierpnia Koncert promocyjny 
 studentów i absolwentów  

Akademii Muzycznych:  
 Tomasz Zebura (Warszawa) 

Jan Baciak (Kraków)
 Maciej Maszkiewski (Wrocław)

 26 sierpnia Ireneusz Wyrwa

 2 września Susi Ferfoglia
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29 lipca acpiipl92
Joachim Grubich
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organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

tel. 71 343 47 30, faks: 71 372 37 48 
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8 LiPCA
Andrzej Chorosiński – organy POLSKA
WRATISLAVIA TRuMPET CONSORT POLSKA

15 LiPCA
DuET ORGANOWY: Ireneusz Wyrwa
i Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa POLSKA
Michał Chorosiński – narrator tekstów Psalmów

22 LiPCA
Jan van Mol – organy BELGIA
Maria i łukasz Peruccy POLSKA

29 LiPCA
Franz hauk – organy NIEMCY
Christoph Well – trąbka NIEMCY

XV MIęDZYNARODOWY
FeSTIwAl MUZyKI UZdRowISKowej
PolANIcA ZdRój – 11-15 lIPcA 2012

11 lipca, godz. 20.00 – Teatr Zdrojowy
JERZY POłOMSKI – koncert. (bilety: 40/30zł)

12 lipca, godz. 16.00 – Muszla Koncertowa
Świat Tanga – Zespół SENTIDO DEL TANGO

12 lipca, godz. 18.00 – Pijalnia Wód Mineralnych
Weekend z Panem Totti WERNISAż WYSTAWY JOAN-
NY SORN-GARY – malarki i autorki książek dla dzieci

12 lipca, godz. 19.30 – Kościół p. w. WNMP
144. WIECZóR MuZYKI KAMERALNEJ
Andrzej Chorosiński – organy, Michał Chorosiński – recy-
tacje, Igor Cecocho – trąbka

13 lipca, godz. 13.00 – Muszla Koncertowa
Clown-Lucianoooo – horst Lucian Becker (Niemcy)
widowisko dla dzieci – zabawa, muzyka, żart
Muszla Koncertowa

13 lipca, godz.16.00 – Muszla Koncertowa
TANGREEN – akordeon – Tomasz Drabina, saksofon
– Szymon Kamykowski

13 lipca, godz. 19.30 – Teatr Zdrojowy
PRZEMYK AKuSTIC TRIO – koncert Renaty Przemyk

14 lipca, godz. 15.00 – Muszla Koncertowa
PIOSENKI JuLIETTE GRéCO – Yaga Kowalik

14 lipca, godz. 17.00 – Muszla Koncertowa
G Point Funkction (Czechy) – energetyczny funky-jazz
hell in Sky – disco ambient poezja

14 lipca, godz. 20.00 – Muszla Koncertowa
Megitza Quartet (uSA) – żywiołowy folk

14 lipca, godz. 22.00
POKAZ KOLOROWEJ FONTANNY

15 lipca, godz. 13.00 – Pijalnia Wód Mineralnych
Pan Totti i grzebień – spektakl dla dzieci, projekcja filmu
i spotkanie z autorką

15 lipca, godz. 16.00 – Muszla Koncertowa
MARTYNA JAKuBOWICZ z zespołem żona Lota

15 lipca, godz. 20.00 – Teatr Zdrojowy
KATARZYNA GRONIEC – koncert

15 lipca, godz. 22.00
POKAZ KOLOROWEJ FONTANNY

Zaprasza Miejskie Centrum Kultury, ul. Lipowa 2
Polanica Zdrój, tel. 748690643, www.mck.polanica.pl

17 lipca, godz. 19.00 – Klub Eter, ul. Kazimierza Wlk. 19
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wRocłAw 13-14 lIPcA 2012
W tym roku na festiwalowej scenie wystąpi Ghédalia Tazartès
– artysta osobny, o którym mówi się, że stworzył właściwie no-
wy kierunek awangardy, która ma tylko jednego przedstawicie-
la, jego samego. Tworzone przez niego na żywo dźwiękowe
krajobrazy, namalowane przez ludzki głos, elektronikę i etnicz-
ne instrumenty, posłużą za tło do projekcji legendarnego nie-
mego filmu häxan z 1922 r. We Wrocławiu zagości też
istniejący już ponad 30. lat brytyjski zespół Blurt – niestrudze-
ni i bezkompromisowi eksperymentatorzy, którzy wyrośli
na gruncie post-punkowej rewolucji, stale poszukując nowych
wyzwań. Obok nich zaprezentuje się formacja Jack Dupon
– francuscy szaleńcy, odwołujący się w swojej twórczości
do Rock In Opposition – nurtu artystycznej rebelii lat 70-tych,
którego celem było nie tylko ostre przeciwstawienie się skost-
niałym regułom tworzenia samej muzyki i nakazanym przez tra-
dycję ograniczeniom, ale też radykalny protest wymierzony
w komercjalizację całego muzycznego rynku. Do tych samych
korzeni odwoła się formacja Light Coorporation łącząca w swo-
ich utworach schematy zaczerpnięte z RIO z jazzem i nowymi
technologiami audiowizualnymi. Z kolei trio haight-Ashbury
przywoła z przeszłości duchy hipisowskiego buntu, oddając
swój hołd wskrzeszonej muzyce zachodniego wybrzeża Sta-
nów Zjednoczonych z lat 60-tych XX w. w odświeżonej, nie po-
zbawionej jednak pewnej dozy ironii i krytycyzmu wersji. Całość
programu dopełni grupa Pumajaw, reprezentująca nową linię
muzyków, odwołujących się w swojej twórczości do folku i tra-
dycji, jednak w mocno zmienionej, uwspółcześnionej i dosto-
sowanej do naszych czasów formie. Dwa lipcowe wieczory
staną się okazją do zapoznania się z tymi nowymi realizacjami
gatunkowymi – zdekonstruowanymi, nowatorskimi i wypełnio-
nymi masą obietnic na temat przyszłości całej muzyki.

GhéDALIA TAZARTÈS hAIGhT-AShBuRY

JACK DuPON LIGhT Coorporation

PuMAJAW

BLuRT

13 LiPCA, GODZ. 18.00

14 LiPCA, GODZ. 18.00

Ogród Galerii BWA Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
Bilety: – 35zł/jeden dzień, rezerwacja: frett@jobkarma.pl

TARTIT
W 1995 r. pięć kobiet i czte-
rech mężczyzn z berberyj-
skiego ludu Tuaregów,
pochodzących z Timbuktu
w Mali, spotkało się w obo-
zie dla uchodźców w Burki-
na Faso. Założyli zespół
Tartit („Zjednoczenie”). Nie
ma chyba nic bardziej koja-
rzącego się z bezkresnymi
piaskami Sahary niż muzy-
ka Tartit ich wórczość nazy-
wana jest bluesem pustyni.

7 lipca, godz. 20.00
CS impart, ul. Mazowiecka 17

MeNINAS de SINhA
Grupa założona została
w późnych latach 80. przez
Valdete Cordeiro, liderkę i ak-
tywistkę społeczną miasta
Belo horizonte w Brazylii.
Głównym wątkiem każdej
z pieśni Meninas de Sinhá
jest przekonanie o tym, że
spotkanie z drugim człowie-
kiem może odmienić życie

6 lipca, godz. 21.00
CS impart, ul. Mazowiecka 17
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8. BRAVe FeSTIVAl (www.bravefestival.pl)

WTAJEMNiCZENiA KOBiET ––  WRO CŁAW 2-7 lip ca 2012
Pod czas 8. edy cji we Wro cła wiu zo ba czy my gi ną ce tra dy cje
mu zycz ne m.in. z Ma li, In dii, Zim ba bwe, Bra zy lii, Gru zji czy
Zan zi ba ru. Ko bie ty, któ re przy ja dą je za pre zen to wać, uka żą
pu blicz no ści naj więk sze ta jem ni ce swo jej kul tu ry, pie lę gno -
wa ne od wie ków. Zo ba czy my m.in. tra dy cję ini cja cji sek su -
al nej pre zen to wa ną przez stu let nią Bi Ki du de, star sze
pie śniar ki z Bra zy lii czy mu zy kę uchodź ców z Ma li. Bę dzie to
edy cja wy bit nie ko bie ca, ale nie tyl ko dla ko biet.

cA Sle TI lA
Ko bie cy chór po wstał w 2010
r. Człon ki nie chó ru ma ją na -
dzie ję, że te raz, gdy sta ły się
ofi cjal nym ze spo łem uzna -
nym przez ka chec ką ad mi ni -
stra cję, bę dą mo gły po dró
żo wać i kon cer to wać, a tym
sa mym za po znać resz tę świa -
ta wy jąt ko wy mi tra dy cja mi
pie śniar ski mi Swa nów.

3 lip ca, godz. 17.30
4 lip ca, godz. 21.00 

Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia -
nem, ul. Włod ko wi ca 7

Bilety: 25/35zł

MA dU MA
SI łA BęB NóW AFRY KI

Ple mię Wa go go z Tan za nii
wie rzy, że mu zy ka i ta niec
po zwo lą prze trwać ich kul tu -
rze; do ty czy to zwłasz cza
tra dy cji Go go w ta kiej for -
mie, ja ką kul ty wo wa li przod -
ko wie te go lu du przez wie le
po ko leń. Jest to wy jąt ko wy
ze spół, któ re go wy stę py od -
wo łu ją się do mu zycz no -ta -
necz nej tra dy cji ma pe lem bo
(po lo wa nie).

3 lip ca, godz. 19.30
WTW, ul. Rzeź ni cza 12 

4 lip ca, godz. 18.00
MOKiS w Ole śni cy
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wRocłAw 24 cZeRwcA – 26 SIeRPNIA 2012
1 lip ca, godz. 17.00 – BEN TE KA hAN z ze spo łem PI TOM
z No we go Jor ku – Je re my Brown (skrzyp ce) i Yoshie
Fruch ter (gi ta ra) oraz Ada mem Skrzyp kiem (kon tra bas)
i Ma rze ną Obe rkorn (re cy ta cje) z Wro cła wia. W kon cer cie
za brzmi współ cze sna mu zy ka kle zmer ska, ulu bio ne utwo -
ry Ben te, w ji dysz i in nych ję zy kach, a tak że jej no we kom -
po zy cje do wier szy Szym bor skiej i Ró że wi cza. (35/25 zł)
1 lipca, godz. 19.00 – AN NA KLO ZA -ROZ WA DOW SKA
wer ni saż wy sta wy ry sun ku i ma lar stwa pt. Prze ni ka nie.
8 lip ca, godz. 17.00 – GOY LEM SPA CE KLE ZMER – Nor -
we gia. Mu zy ka kle zmer ska ze Skan dy na wii. (35/25 zł)
15 lip ca, godz. 17.00 – CAR MEN DE LA JA RA I MA RIA
MO RE NO – hisz pa nia. Im pre za to wa rzy szą ca (Or ga ni za -
tor: II Se mi na rium Ar te Fla men co)
22 lip ca, godz. 17.00 – DEZ I DER OLAh & CIM BAL TRIO
– Sło wa cja. Od cy gań skich pie śni po wir tu ozer skie utwo -
ry ru muń skich i wę gier skich kom po zy to rów. (35/25 zł)
29 lip ca, godz. 17.00 – hEL MuT EISEL TRIO – Niem cy
. Kle zmer skie trio wy bit ne go klar ne ci sty. (35/25 zł)
29 lipca, godz. 19.00 – Ju LIA PI ROT TE – wer ni saż wy -
sta wy pt. Twa rze i Dło nie. Wstęp polny!

Cen trum Kul tu ry i Edu ka cji Ży dow skiej, ul. Włod ko wi ca 5

dIc Key BeTTS & Gre at So uthern
Le gen da blu esa na je dy nym kon cer cie w Pol sce!

14 lip ca we wro cław skim klu bie Eter wy stą pi le gen dar ny
blu esman Dic key Betts, współ za ło ży ciel The Al l man Bro -
thers Band. Wpro wa dzo ny do Rock and Roll hall Of Fa -
me w 1995 ro ku, zdo byw ca na gro dy Gram my rok póź niej.
Cią gle w nie zwy kłej for mie – nie da lej jak w ubie głym ro -
ku ma ga zyn Rol ling Sto ne umie ścił go na 61 miej scu
wśród 100 Naj lep szych Gi ta rzy stów Wszech cza sów.
14 lip ca, godz. 18.00 - klub Eter ul. Kaziemierza Wlk. 19

Bi le ty: 130 zł (www.dic key betts.com)

www.fbk.org.pl
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19 i 29 lip ca
godz. 21.00 – DJ Ni ght
20 lip ca
godz. 21.00 sup port: Say es 
godz. 22.00 Co ol Kids Of De ath
21 lip ca
godz. 21.00 Ma ry Ko ma sa
godz. 22.00 Bill La swell
&The Blixt
22 lip ca
godz. 22.00 The Sa int box
(Ga ba Kul ka, Olo Wa lic ki,
Ma ciek Szu pi ca)
23 lip ca
godz. 22.00 han ne huk kel berg
24 lip ca
godz. 22.00 Bal la dy i Ro man se
25 lip ca
godz. 21.00 sup port:
Oran ge The Ju ice
godz. 22.00 Sen ser
26 lip ca
godz. 22.00 – Da niel Blo om
i go ście
27 lip ca
godz. 21.00 sup port:
Bub ble Cham ber 
godz. 22.00 Pe aches
DJ Extra va gan za
28 lip ca
godz. 22.00 Co co Ro sie
fe at. Ra ja sthan Ro ots & TEZ

hANNE huKKELBERG

BILL LASWELL

PEAChES

MARY KOMASA

COCOROSIE

BoB By McFeR RIN & SPE CIAL Gu EST
Obok so lo we go pro gra mu
mi strza gło su, usły szy my
wspól ny wy stęp z wo kal -
nym triem We Be3 z ze spo -
łu Vo ice stra, za pro szo nym
przez ar ty stę na ca łą tra sę
kon cer to wą. Bob by McFer -
rin – zdo byw ca 10 na gród
Gram my cie szy się sła wą
jed ne go z naj słyn niej szych
na świe cie in no wa to rów
i im pro wi za to rów wo kal -

nych. Ale jest rów nież wy bit nym dy ry gen tem i twór cą jed -
nej z naj po pu lar niej szych pio se nek koń ca XX w. („Don't
Wor ry, Be hap py”), a tak że za pa lo nym rzecz ni kiem edu -
ka cji mu zycz nej. Je go pły ty sprze da ły się w na kła dzie 20
mln eg zem pla rzy, zaś współ pra ca z ta ki mi ar ty sta mi jak
Yo -Yo Ma, Chick Co rea i her bie han cock uczy ni ła z nie -
go praw dzi we go am ba sa do ra mu zy ki kla sycz nej i jaz zu. 
Bi le ty: 200/150/120/90zł; 50 zł wej ściów ki

5 lip ca, godz. 20.00 – Ha la Or bi ta, ul. Wej he row ska 34

XIII wIel KI Fe STyN Po lA NIc KI
29 LiP CA 2012 – PO LA Ni CA ZDRóJ – Park Zdro jo wy

16.00 – wy stę py ar ty stycz ne Stu dia Wo kal ne go MCK
17.00 – MI ChAł WI ŚNIEW SKI I AN DRZEJ WAW RZY -
NIAK – kon cert „Swe te rek”

18.30 – IX MI STRZO STWA ŚWIA TA w Pi ciu Wo dy Mi ne -
ral nej na Czas. Przy po mnij my, że ak tu al ny re kord wy pi -
cia 1,65l wo dy wy no si 38,4 s. Na no we go re kor dzi stę
cze ka na gro da w wy so ko ści 1.000 zł. O udzia le w kon -
kur sie de cy du je ko lej ność zgło szeń. Za pi sy u or ga ni za to -
ra w Miej skim Cen trum Kul tu ry przy uli cy Li po wej 2.
20.30 – VOO VOO – kon cert „Przy lamp ce”

22.00 – PO KAZ KO LO RO WEJ FON TAN NY
MCK, ul. Li po wa 2, Po la ni ca Zdrój. Wstęp wolny!

12. MFF T -Mo BI le No we ho Ry ZoN Ty
19–29 – LiP CA SCE NA Mu ZYCZ NA

Ar se nał Miej ski – klub fe sti wa lo wy – za pra sza co dzien nie
od godz. 21.00 do bia łe go ra na, bę dzie moż na usły szeć tam
mu zy kę na ży wo w wy ko na niu wy bit nych ar ty stów i naj lep -
szych dj -ów. Bez wąt pie nia naj więk szą gwiaz dą od sło ny mu -
zycz nej fe sti wa lu bę dzie Co co Ro sie. Ten nie sa mo wi ty du et
two rzą sio stry Sier ra i Bian ca Ca sa dy. uzna wa ne są za no we
ob ja wie nie fre ak fol ku i sce ny New We ird Ame ri ca. We Wro cła -
wiu (28 lip ca) za pre zen tu ją pro jekt pt. „We Are On Fi re”, bę dą -
cy jed no cze śnie ty tu łem ich naj now sze go sin gla, na gra ne go
z udzia łem Da ve'a Si te ka (TV on the Ra dio) oraz An to ny’ego
he gar ty (An to ny and the John sons). Za gra ją z Ra ja sthan Ro -
ots – gru pą mu zy ków z In dii oraz z be at bo xe rem Tez.

Ar se nał Miej ski, ul. Cie szyń skie go 9

VOO VOO – Ja cek Wa glew ski



W wakacyjnym (lipiec-sierpień) numerze OOdd  rryy: · Roz mo wy ze Zbi gnie wem Ce sa rzem, Mar kiem To -
ma szew skim, An ną Ma rią Shua · To masz Ko złow ski: „Nie wiesz – bądź iro nicz ny” · Jo an na Or ska
o „Bru lio nie” po li tycz nym · Czy Bóg jest bu chal te rem · Le opold Zbo row ski: mar szand -po eta · Cor -
mac McCar thy – So do ma i Go mo ra · Mi kro opo wia da nia An ny Ma rii Shua · Adam czak u FPFF w Gdy -
ni · 8 ar kusz – mi gaw ki z wa ka cji · Li sty Her ber ta do Kun st man na · Wspo mnie nie o Ma cie ju Niem cu.

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

LU DZIE I ICH MIEJ SCA
FO TO GRA FIE IGO RA JE LIŃ SKIE GO

Wy sta wa fo to gra fii z po dró ży do oko ła świa ta, ja ką od był fran cu ski biz nes -
men pol skie go po cho dze nia – Igor Je liń ski wraz z żo ną i trój ką dzie ci. Po 15
la tach pra cy w mię dzy na ro do wych kor po ra cjach zre zy gno wał z dal szej ka rie -
ry i wy ru szył z ro dzi ną w naj bar dziej nie zwy kłą po dróż ich ży cia. Pod czas 2-
let niej wy pra wy prze mie rzy li Bli ski Wschód, Afry kę od Ka iru aż po Ca pe Town
i Ame ry kę Po łu dnio wą. Zdję cia są re la cją ze spo tkań, w ja kich uczest ni czy li
pod czas ca łej po dró ży.

Wy sta wa po trwa do 5 lipca br.
Dol no ślą skie Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej, Ry nek -Ra tusz 24

KU BA ATYS – FO TO GRA FIE
Na eks po zy cji, zor ga ni zo wa nej z oka -
zji Mi strzostw Eu ro py w Pił ce Noż nej
Eu ro 2012 oraz Let nich Igrzysk Olim -
pij skich w Lon dy nie, zo ba czyć bę dzie
moż na wy bit nych przed sta wi cie li róż -
nych dys cy plin spor to wych, m. in.
Ju sty nę Ko wal czyk, Bar to sza Ki zie -
row skie go, Ro ber ta Ko rze niow skie -
go, Aga tę Wró bel, Usa ina Bol ta,
Zi ne di na Zi da ne’a, Mi cha ela Phelps’a.
KU BA ATYS (ur. 1964) jest ab sol wen -
tem war szaw skiej AWF. Fo to re por ter
Ga ze ty Wy bor czej od 1991 ro ku.
Spe cja li zu je się w pra so wej fo to gra fii
spor to wej. Ob słu gi wał dla Ga ze ty m.
in. trzy krot nie let nie Igrzy ska Olim pij -
skie i trzy krot nie zi mo we. Fo to gra fo -
wał tak że na tur nie jach fi na ło wych
pił kar skich MŚ i ME. Do ku men to wał
zdo by cie me da li MŚ i ME pol skich
siat ka rzy i szczy pior ni stów, a tak że
wie le za wo dów Pu cha ru Świa ta
z udzia łem Ada ma Ma ły sza.

Wy sta wa po trwa do 28 lip ca br.
DCF „Do mek Ro mań ski”

pl. bpa Nan kie ra 8

EKO GLASS
Już tra dy cyj nie w lip cu od bę dzie się ko lej na edy cja Ple ne ru i Sym po zjum
Szkła Ar ty stycz ne go „E-Glass-Ekoglass Festiwal”.
Fe sti wal jest plat for mą łą czą cą spek ta ku lar ną twór czość z za kre su szkła z upo -
wszech nia niem spo so bów je go pro duk cji i uni kal no ści w kon tek ście kre acji
ar ty stycz nej, a za ra zem ele men tem wy mia ny i współ pra cy pol sko -cze skiej
na sze ro ką ska lę. Re gion izer skie go i kar ko no skie go po gra ni cza, gdzie Eko -
glass się od by wa, po sia da trwa łe tra dy cje pro duk cji szkła prze my sło we go
i ar ty stycz ne go. W ra mach Fe sti wa lu od bę dą się po ka zy ar ty stycz ne przy pie -
cach hut ni czych, otwar te dla pu blicz no ści warsz ta ty wi tra żo we i pal ni ko we,
sym po zjum do ty czą ce sztu ki szkła i eko lo gii w prze my śle szklar skim oraz
dys ku sje pa ne lo we. W cza sie trwa nia Fe sti wa lu w Mu zeum Kar ko no skim
– Dom Haupt man nów w Szklar skiej Po rę bie bę dzie mia ła miej sce wy sta wa
po ple ne ro wa Eko glass 2011.
Au to rzy i ku ra to rzy: Igor Wój cik, Ma riusz Ła biń ski.
Or ga ni za to rzy: Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu – In sty tu cja Kul tu ry Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go; Mu zeum Kar ko no skie – In sty tu cja Kul -
tu ry Sa mo rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go; Cze skie Cen trum w War sza wie;
Ar ka diusz Igna siak – Kon sul Ho no ro wy Re pu bli ki Cze skiej we Wro cła wiu.
Part ne rzy: So li dar ność Pol sko -Cze sko -Sło wac ka; To wa rzy stwo Izer skie;
In sty tut Edu ka cji Spo łecz nej we Wro cła wiu.

Fe sti wal po trwa od 5 do 14 lip ca. Szklar ska Po rę ba (PL), De sna (CZ)

Robert Korzeniowski, chód sportowy

Bartosz Kizierowski, pływanie

221_OKIS  27-06-12  9:04  Strona 1



www.cojestgrane.pl

PIN -oKIo
tekst: Szcze pan Or łow ski; re ży se ria,
sce no gra fia, ko stiu my: Ja kub Por ca ri
Pierw sza w hi sto rii wał brzy skie go Te -
atru ada pta cja kla sycz nej baj ki Car la
Col lo die go, do któ rej in spi ra cją sta ło
się no we peł ne tłu ma cze nie Ja ro sła -
wa Mi ko ła jew skie go. W no wej wer sji,
wier nie po dą ża ją cej za wło skim ory -
gi na łem „Pi no kio” oka zu je się hi sto -
rią mrocz niej szą i bliż szą re aliom
cza sów, w któ rych po wsta wał. Wy -
do by to w niej rów nież wy ra zi ste oso -
bo wo ści bo ha te rów.

12, 13, 14 lip ca, godz. 18.00

KRó lo wA ŚNIe GU
Mi chał Bor czuch, re ży se ria i sce no -
gra fia. Na mo ty wach „Kró lo wej Śnie -
gu” h. Ch. An der se na w tłu ma cze niu
Bo gu sła wy So chań skiej
„Wszy scy je ste śmy do sie bie po dob -
ni w tym, co do bre, i w tym, co złe”

Hans Chri stian An der sen
Jed nym z tro pów, któ re wy zna cza ją
in ter pre ta cję tej ba śni są sło wa sa me -
go An der se na, któ ry w swo jej au to bio -
gra fii mó wił, że każ da na pi sa na przez
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Posiadamy jedną z najcenniejszych 
w Europie kolekcji sztuki średnio-
wiecznej. Jedną z dwóch części wy-
stawy jest prezentacją śląskiej rzeźby 
kamiennej, druga ukazuje przemiany 
dokonujące się w gotyckiej rzeźbie 
drewnianej i malarstwie tablicowym. 
Większość zabytków pochodzi z reta-

bulów (nastaw) ołtarzowych. Ekspozycję uzupełniają 
zabytki średniowiecznego rzemiosła artystycznego.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Wystawa jest przeglądem dorobku 
artystycznego regionu, poczynając 
od renesansu, a kończąc na czasach 
kształtowania się nowych tenden-
cji stylowych na początku XX w. 
Pokazywane są zabytki malarstwa, 
rzeźby, gra�ki i rzemiosła artystycz-
nego. Prezentowana w nowoczesnej 

aranżacji kolekcja ma międzynarodowe znaczenie, 
gdyż ukształtowana została przez ścierające się na 
Śląsku wpływy czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, 
francuskie i niderlandzkie. Do najcenniejszych obiek-
tów pokazywanych na tej wystawie należą dzieła Mi-
chaela Willmanna.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Zespół zabytków artystycznych o ogólno-
narodowym charakterze ze szczególnym 
uwzględnieniem najbardziej spektakular-
nych przykładów kultury terenów kresowych, 
środowisk artystycznych Wilna, Lwowa oraz 
innych ośrodków południowo-wschodniej 
przedwojennej Polski. Wśród obiektów 
pokazywanych na tej wystawie znajdują 

się m.in. obrazy Gierymskiego, Grottgera, Malczewskie-
go, Matejki, Chełmońskiego, Rodakowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum 
to miejsce prezentacji największej w kraju ko-
lekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję 
rozpoczyna Witkacy, a kończą prace Kozyry, Bałki 
i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny 
w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
BARWY I KSZTAŁTY. CERAMIKA CHIŃSKA
Pierwsza wystawa w nowej galerii inspiro-
wana jest bogatą kolorystyką i rozmaito-
ścią form klasycznej ceramiki chińskiej. Po-
kazane zostały obiekty powstałe od VII do 
pocz. XX w. m.in. wazy, misy, �gurki, talerze, 
a także akwaria, stołki i pojemniki na laski.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów 
przed II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, 
wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, 
pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. 
Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty 
przywiezione przez powojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we 
Wrocławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło 
w formie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

poniedziałek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

EKSPOZYCJE STAŁE

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław WYSTAWY CZASOWE

L I P I E C
2012 

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

www.mn.wroclaw.pl

ANNA KUTERA: Post…
2 lipca – 19 sierpnia 2012
To kolejna odsłona realizowanego od 2010 r. pro-
jektu zatytułowanego „Gazetowa miłość”. Jego 
celem jest artystyczna analiza funkcjonowania i 
oddziaływania masowych środków przekazu na 
współczesne społeczeństwo. 

VERA RÖHM:
Ergänzungen/Uzupełnienia
9 lipca – 19 sierpnia 2012
Oszczędność języka plastycznego pozwala wią-
zać twórczość tej niemieckiej artystki z nurtem 
konstruktywizmu i minimal artu. Operuje prosty-
mi formami geometrycznymi, wykonuje prace
o charakterze kameralnym lub mnoży je, tworząc 
przestrzenne, monumentalne struktury.

JAN BORTKIEWICZ: Fotogra�e i…
16 lipca – 26 sierpnia 2012
 „To artystyczno-fotogra�czna opowieść z 67-letniej 
podróży z Polski do Polski – wyjaśnia autor. Rela-
cje z tej podróży «w głąb» to opis walki pomiędzy 
cywilizacjami i historie postrzegane przez pryzmat 
sztuki, historii, antropologii, �lozo�i i wątków au-
tobiogra�cznych”.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 30 czerwca 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie postacie mi-
tologiczne je zdobiły – tego m. in. można się dowiedzieć oglądając tę wystawę

OD RENESANSU DO KLASYCYZMU
Medale śląskie ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu
9 maja – 23 września 2012
Na wystawie pokazane zostały medale, wykonane 
przez artystów działających na Śląsku w okresie 
od 2. połowy XVI do końca XVIII w.

ZDZISŁAW SOSNOWSKI: Goalkeeper vs. Robokeeper
4 czerwca – 8 lipca 2012
Dwa cykle prac polskiego artysty konceptualisty, pokazujące związki pomiędzy 
sztuką i sportem, złożą się na wystawę przygotowaną z okazji Euro 2012.

BUROWIE W TRZECH ODSŁONACH
29 czerwca – 26 sierpnia 2012
Wywodzący się z Europy mieszkańcy Afryki Południowej będą bohaterami tej 
wystawy. Pokazane zostaną zdjęcia z XIX-wiecznego albumu znalezionego 
na Dolnym Śląsku, fotogra�e wykonane w latach 30. XX w przez znanego po-
dróżnika Kazimierza Nowaka i fotoreportaż uczestników wyprawy „Śladami 
Kazimierza Nowaka” z 2009-2011.

HUCULI – LUDZIE Z LEPSZEJ GLINY
1 lipca – 31 sierpnia 2012
O specy�ce huculskiej  ceramiki ludowej świadczy różnorodność wzorów, technik 
zdobienia oraz  kolorystyka. Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. ka�e, misy, 
dzbany i inne przedmioty używnane na co dzień, wszystkie pięknie zdobione.
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KoN RAd jA RodZ KI
WORLD TRA DE CEN TER Ma lar stwo 
Wy sta wa to cykl kil ku na stu wiel ko -
for ma to wych płó cien au tor stwa Kon -
ra da Ja rodz kie go in spi ro wa nych
tra ge dią, ja ka mia ła miej sce w No -
wym Jor ku w 2001 ro ku. Jak twier -
dzi ma larz, ob ra zy „WTC” nie mia ły
jed nak być pre cy zyj nym, od da nym
z fo to gra ficz ną do kład no ścią za pi sem
wy da rzeń, a ra czej utrwa lo ną przez
czas re flek sją, wra że niem, ma lar ską
me ta fo rą. Ja rodz ki po łą czył na płót -
nie cha rak te ry stycz ną dla swej sztu ki
ryt mi kę li nii z na stro jem nie po ko ju,
pod kre ślo nym mo no chro ma tycz nym
ko lo ry tem ob ra zów. 

Wy sta wa czyn na do 16 wrze śnia br. 
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

Ry SU NeK od RęcZ Ny
Wy sta wa pra cow ni ków Ka te dry Ry -
sun ku, Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeź by
Aka de mii Sztuk Pięk nych. Ku ra to rem
wy sta wy jest dr hab. pro fe sor Ja nusz
Mer kel. Po wer ni sa żu o go dzi -
nie 15.00 João de So usa & Fa do Po -
la co da dzą kon cert mu zy ki fa do.

Wystawa trwa do 30 lipca br.
Mu zeum Po wo zów w Ga lo wi cach

IZA Be lA chAM cZyK
STA NY SKu PIE NIA

Z ener ge tycz ne go punk tu wi dze nia sztu ka
Iza be li Cham czyk zda je się być nie usta ją -
cym pro ce sem prze mia ny, prze cho dze -
niem jed ne go sta nu sku pie nia w in ny,
anar chicz ną, nie prze wi dy wal ną cyr ku la -
cją. Ar tyst kę in te re su ją prze bie gi, trans -
for ma cje, ob ser wa cja i do zna wa nie zmian.
Ja ko ma lar ka i per for mer ka czę sto wręcz
utoż sa mia się z ni mi trak tu jąc swo je cia ło
ja ko płót no, ekran pro jek cyj ny bądź ele -
ment in sta la cji. uzna je w ten spo sób ma -
lar stwo za me dium dzie ją ce się w cza sie,
po dob nie jak film. Z emo cjo nal ne go punk -
tu wi dze nia jej sztu ka wy ni ka ra czej z pod -
świa do mo ści niż in te lek tu al nej kal ku la cji.
Jest in stynk tow na i zmy sło wa, nie ro ze -
rwal nie zwią za na z psy che. Sta no wi lu -
stro, w któ rym prze glą da się umysł. Jest
spo so bem po zna nia i ro zu mie nia sie bie
i ota cza ją ce go świa ta. Wy sta wa w En tro -
pii łą czy me dium ma lar skie z fil mo wym
i two rzy prze strzeń wza jem ne go od dzia -
ły wa nia wi zu al ne go i nar ra cyj ne go, cza so -
-prze strzen ną, oni rycz ną kom po zy cję. Jak
przy zna je au tor ka, dla niej sa mej ob ra zy
sta no wią pew ną ta jem ni cę, od wo łu ją się
bo wiem do snów, lę ków, głę bo kiej pod -
świa do mo ści. Ma lo wa nie ma te ria li zu je ją,
sta je się za tem for mą sa mo po zna nia. (...)

[M. J]
Wy sta wa w ra mach cy klu ci ne_t r o p y 
ku ra to rzy: Ali cja i Ma riusz Jod ko
iza be la Cham czyk /ur. 1980/, ma lar ka,
ab sol went ka wro cław skiej ASP (2009),
dy plom z wy róż nie niem. Jed na z naj bar -
dziej ak tyw nych ar ty stek mło dej ge ne ra -
cji. Pra cu je w wie lu me diach nie ustan nie
prze kra cza jąc i re de fi niu jąc ich gra ni ce.
In te re su je ją sztu ka pro ce su al na, od by -
wa ją ca się w cza sie i prze strze ni (np. pu -
blicz nej). Two rzy fil my o spe cy ficz nej
po ety ce z po gra ni cza vi deo ar tu i do ku -
men tu. (www.iza be la cham czyk.art.pl)
Wer ni saż 18 lip ca, godz. 18.00 (do 3.08)

Ga le ria EN TRO PiA, ul. Rzeź ni cza 4
(www.en tro pia.art.pl)

MA ReK MAj cheR
IM PRE SJE FIL MO WE

Ar ty sta fo to gra fik (ZPAF Okręg Dol no -
ślą ski). In struk tor fo to gra fii – ab sol -
went Wyż szej Szko ły Pe da go gicz nej
w Opo lu i Stu dium Ani ma to rów Kul -
tu ry. Kie dyś fo to re por ter, dzien ni karz
i se kre tarz re dak cji. Obec nie gra fik
dtp, spe cja li zu ją cy się w przy go to wy -
wa niu ksią żek do dru ku oraz au tor
wie lu kra jo znaw czych al bu mów fo to -
gra ficz nych o cha rak te rze edu ka cyj -
nym, uka zu ją cych pięk no Pol ski (m.
in. Ta try, Su de ty, Or le Gniaz da na Ju -
rze, mia sta, za byt ki i re zer wa ty przy -
ro dy wpi sa ne na li stę uNE SCO).
Lau re at I NA GRO DY XXV Mię dzy na -
ro do we go Kon kur su Fo to gra fii Gór -
skiej pod pa tro na tem FIAP im.
Ja na Sun der lan da w No wym Tar gu
w 2005 ro ku, zdo byw ca ZłO TE GO
ME DA Lu FIAP w 2006 ro ku na no wo -
tar skim kon kur sie oraz ju ror te go
kon kur su w na stęp nym ro ku. Fo to -
gra fią zaj mu je się od 30 lat. Pa sjo nu -
je go pej zaż gór ski. Szcze gól nie bli ska
jest mu fo to gra fia w pod czer wie ni.
Praw dzi wa fo to gra fia w pod czer wie -
ni. Nie stro ni jed nak od „cy fry”. Od -
naj du je w niej nie ogra ni czo ne
moż li wo ści in ge ren cji w ob raz, czy li
w ar ty stycz ną wi zję świa tów wy śnio -
nych. Pre zen to wa ne na wy sta wie
w Ga le rii „Za sza fą” fo to mon ta że są
im pre sja mi, do któ rych po wsta nia
przy czy ni ły się fil my... Lep sze i gor -
sze – za wsze jed nak in te re su ją co sfil -
mo wa ne. W pro ce sie po wsta wa nia
fo to mon ta ży zo sta ły uży te wy łącz nie
au tor skie zdję cia Jar ka Maj che ra. 

Od 13 lip ca do 19 sierp nia br.
Ga le ria Za Sza fą, pl. św Mar ci na 4

PIoTR PIe TRy GA
SRE BRO – MO KRY KO LO DION

Na wy sta wie po ka za nych jest kil ka -
dzie siąt am bro ty pów wy ko na nych
me to dą mo kre go ko lo dio nu przez
Pio tra Pie try gę. Ar ty sta po raz pierw -
szy za pre zen tu je swo je cen ne ory gi -
na ły sze ro kiej pu blicz no ści.
Piotr Pie try ga fo to gra fu je od 9 lat.
Zaj mu je się głów nie por tre tem, ak -
tem i fo to gra fią ulicz ną. Pra cu je
na apa ra tach śred nio for ma to wych
i 5x7 ca la. www.pio tr pie try ga.com

Wystawa trwa do 31 sierpnia br.
Wstęp wol ny!

ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
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100% SZTU KI
BEZ SZTuCZ NYCh DO DAT KóW

Wy sta wa czy ste go ma lar stwa, bez
zbęd nych ka bli i mo ni to rów. Ki bi cu -
je my ru cho wi slow fo od i kie run ko wi
slow art! We Wro cła wiu ja sne jest, że
opty mal ny śro dek trans por tu to ro -
wer a opty mal ny śro dek wy ra zu to
ma lar stwo. Tu ry stów mo gą dzi wić
kor ki na ścież kach ro we ro wych, pe -
da łu ją ce dziew czy ny w szpil kach
i ma lar stwo „unplug ged”.  
Ma lar stwo „unplug ged” to spe cjal -
ność wro cław skie go śro do wi ska ar ty -
stycz ne go wy wo dzą ce go się z krę gu
pra cow ni prof. Sta ni sła wa Kor ty -
ki. Dziś tę nie śpiesz ną sztu kę two rzą
m. in: Woj ciech Lu pa, łu kasz hu cu -
lak, Ka ro li na Ja kle wicz, Jo an na Pa łys
czy Ja ro sław Grul kow ski. Pra ce tych
ar ty stów po wsta ją bez po śpie chu,
w sku pie niu, w au rze fi lo zo ficz no -po -
etyc kich od nie sień. Jest to ma lar stwo
au to no micz ne, nie za leż ne, ale zwró co -
ne twa rzą do od bior ców. Je go re flek -
syj no -me dy ta cyj ny kli mat prze no si
w ob sza ry spo ko ju i har mo nii, w re jo -
ny da le kie od zgieł ku co dzien ne go
świa ta. A dla wiel bi cie li moc nych wra -
żeń pro po nu je my kon takt z dzie ła mi
mło dych ar ty stów: Be aty Ro jek, Mo -
ni ki Smy ły i Se we ry na Jań skie go. Ich
moc ne, na sy co ne i ener ge tycz ne wi -
zje, to me lanż nie ogra ni czo nej fan ta zji
z nie po skro mio nym du chem, do pra -
wio ny ko lo rem na ostro. Swo bod ne,
abs trak cuj ne fro my Jań skie go, fan ta -
sycz ne zwie rzę co -sym bo licz ne wi ze -
run ki au tor stwa Ro jek oraz
prze trams for mo wa ne po wi do ki po sta -
ci Smy ły, to głos naj młod sze go po ko -
le nia ar ty stów.

Wystawa trwa do 8 września br.
Ga le ria Sztu ki So ca to

ul. Oław ska 21/7 (www.so ca to.pl)

ZMIeN Ne–STA łe–BłĄ dZĄ ce
Po Krót kiej hi sto rii in sta la cji wi deo, jej
„dal szą hi sto rię” bę dzie moż na po zna wać
mię dzy in ny mi dzię ki no wa tor skim roz -
wią za niom za sto sowa nym w naj now -
szych in sta la cjach Paw ła Ja nic kie go,
Bar to sza Ko niecz ne go i Mi cha ła Szo ty,
po zwa la ją cym na bez po śred ni od dzia ły -
wa nie na obiek ty wy sta wy po prze sieć,
przy uży ciu smart fo nów i ta ble tów.
Wy sta wę two rzą tak że ory gi nal ne dzie ła
oraz in sta la cje de dy ko wa ne – stwo rzo ne
przez ze spół WRO współ cze sne po wtó -
rze nia naj bar dziej cha rak te ry stycz nych
cech i form znaj do wa nych w pra cach
tych ar ty stów, któ rzy ja ko pierw si kształ -
to wa li no wy ję zyk elek tro nicz nej sztu ki.
Z ko lei bo ga te ma te ria ły do ku men tal ne,
uni ka to we za pi sy vi deo -art i re ali za cje do -
ku men tu ją ce naj waż niej sze dzie ła sztu ki,
obiek ty i in sta la cje z ca łe go świa ta, moż -
na prze glą dać w in te rak tyw ny spo sób
dzię ki au tor skim sys te mom pre zen ta cji
opar tym o urzą dze nia stwo rzo ne pier wot -
nie z my ślą o grach kom pu te ro wych.
Dla te go pod czas ko lej nej wy sta wy z cy -
klu wi dzo wie bę dą mieć moż li wość po -
zna nia ory gi nal nych dzieł Ni kla sa Roy'a,
Ja net Me re we ther i Ju sty ny Mi siuk obok
przy go to wa nych współ cze śnie przez
WRO in sta la cji i obiek tów na wią zu ją cych
do kla sycz nych dzieł Bru ce'a Na uma na,
Pau la Sha rit sa, Zyg mun ta Ryt ki, czy ze -
sta wia ją cych dzie ła Nam Ju ne Pa ika obok
prac Jó ze fa Ro ba kow skie go i Wit ka ce go
we wspól nym „por tre cie wie lo krot nym”.
uka zu jąc hi sto rycz ny roz wój dzie dzi ny,
wy sta wa ma też istot ny aspekt an tro po lo -
gicz ny i kul tu ro znaw czy – po przez dzie ła
sztu ki, jak uży te w nich obiek ty kul tu ry
ma te rial nej, uka zu je mo der ni za cyj ne dą -
że nia, aspi ra cje i wi zje le żą ce u pod staw
no wo cze snych spo łe czeństw opar tych
na swo bod nej ko mu ni ka cji.
Ze wzglę du na edu ka cyj ny cha rak ter wy sta wa
nie za kła da li mi tu wie ku od wie dza ją cych.

Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7

MAJA POPOVIÆ

  30 LIPCA- 10 SIERPNIA 2012WYSTAWA  

PATRONAT: TOWARZYSTWO MI£OŒNIKÓW WROC£AWIA 

WERNISA¯ PRAC  30  LIPCA GODZ:17

GALERIA “MA£GOSIA” UL.ODRZAÑSKA 39/40 WROC£AW

wiêcej informacji na:  WWW.MAYA-POPOVIC.COM

“VELVET ANIMAL” - Czyli aksamitne zwierzê..

MALARSTWO

MAjA PoPoVIć Malarstwo
VELVET ANIMAL
Czyli aksamitne zwierzę.

Wernisaż 30 lipca, godz. 17.00
Galeria Małgosia, ul. Odrzańska 39/40

dy Plo My ASP 2012 
Tra dy cyj nie na prze ło mie czerw ca i lip -
ca, ga le rie BWA Wro cław za pra sza ją
do za po zna nia się z pra ca mi dy plo mo -
wy mi stu den tów opusz cza ją cych mu -
ry wro cław skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych. Dla ob ser wa to rów sce ny ar -
ty stycz nej jest to do sko na ła oka zja
do przyj rze nia się pierw szym kro kom
sta wia nym przez mło dych adep tów
sztu ki na ich twór czej dro dze. Z ko lei
dla sa mych uczest ni ków wy sta wy jest
to mo ment pierw szej po waż nej kon -
fron ta cji swo ich dzieł z szer szą pu blicz -
no ścią. War to spraw dzić, o czym
i w ja ki spo sób chcą mó wić po cząt ku -
ją cy ar ty ści. W cią gu naj bliż szych ty go -
dni, w ga le riach BWA pre zen to wa ne
bę dzie ma lar stwo, gra fi ka, rzeź ba,
szkło, ce ra mi ka, no we me dia, wzor nic -
two prze my sło we oraz ar chi tek tu ra
wnętrz. Pra ce dy plo mo we moż -
na oglą dać w ga le riach do 15 lip ca br.
AWAN GAR DA ul. Wi ta Stwo sza 32
śr. do n. w godz. 11-18.00
Stu dio BWA ul. Ru ska 46 a/13 
wt. do pt. w godz. 16-19.00
Szkła i Ce ra mi ki pl. Ko ściusz ki 9/10
wt. do pt. w godz. 11-18.00
so. w godz. 11-15.00
Wstęp na wystawy dyplomowe wolny!

Eks po zy cje zmie nia ją się co ty dzień.
No we pre zen ta cje do obej rze nia
od wtor ków (Stu dio BWA, Szkło i Ce -
ra mi ka) oraz od śród (Awan gar da).
Ko or dy na cja: Jo an na So kal ska 

www.asp.wroc.pl; www.bwa.wroc.pl
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jA Ro SłAw Po TocZ Ny
REN DER SZA BLON

Rocznik 1962, miesz ka i pra cu je we
Wro cła wiu. Ma larz, ab sol went ASP
we Wro cła wiu, dy plom w pra cow ni
prof. Kon ra da Ja roc kie go. Po słu gu je
się wła snym, uni ka to wym ję zy kiem
for mal nym wy kra cza ją cym po za ob -
szar kla sycz ne go warsz ta tu ma lar -
skie go. Je go ob ra zy to oso bli we
ko la że -obiek ty. Do ich po wsta nia uży -
wa nie spo dzie wa nych i nie ty po wych
ma te ria łów ta kich jak gu mo we rur ki,
ka ble, si li kon, ce ra ty, tka ni ny fak tu ro -
we. Mon tu je w swo je płót na oprócz
przed mio tów rów nież neo ny, ele men -
ty świe cą ce i elek trycz ne, łą cząc na -
tu ra lizm ma te rial nej olej nej struk tu ry
ob ra zu z in du strial ną/ma szy no wą
sztucz no ścią. Wstęp wol ny!

Wy sta wa czyn na do 13 lip ca
Ga le ria EN TRO PiA, ul. Rzeź ni cza 4

jA ceK MU el leR
RY Tu Ał I OD DA NIE

hin du izm nie jest, ani sza blo no wy, ani
jed no rod ny. Ma bar dzo róż ne ob li cza,
któ rych nie zna my lub nie ro zu mie my.
Re li gio znaw stwo kla sy fi ku je go ja ko
jed ną z głów nych re li gii świa ta. Stwier -
dze nie ta kie jest jed nak bar dzo my lą ce,
gdyż – jak za uwa żył spe cja li sta w tym
za kre sie J. L. Broc king ton – jest to ra -
czej nie ho mo ge nicz ny kon glo me rat
róż nych nur tów i wie rzeń. Trud no jest
też wska zać wspól ny mia now nik, któ ry
do ty czył by wszyst kich re li gii okre śla -
nych mia nem hin du izmu. Wspo mnia -
ny uczo ny w pra cy po świę co nej te mu
fe no me no wi zaj mu je się rów nież bud -
dy zmem, gdyż za rów no hi sto rycz nie,
jak i fi lo zo ficz nie trud no jest od dzie lić
od sie bie wza jem ne wpły wy tych
dwóch wiel kich re li gii, po wsta łych
na te re nie In dii. Tym, co Wy sta wa jest
pró bą za pre zen to wa nia tra dy cji, któ ra
trwa i roz wi ja się na sub kon ty nen cie in -
dyj skim od ty się cy lat. Pre zen to wa ne
fo to gra fie uka zu ją hin du izm w je go róż -
nych wy mia rach. Po zwa la ją ze tknąć się
z pod sta wo wy mi prak ty ka mi, ob rzę da -
mi i szcze gó ła mi dnia po wsze dnie go.

Wy sta wa czyn na do 31 sierp nia
Mu zeum uni wer sy te tu Wro cław skie go

pl. uni wer sy tec ki 1

oB RA Zy, MI NIA TU Ry,
AKwA Re le I Ry SUN KI
Z KO LEK CJI JA NA I JA DWI GI

NO WAK -JE ZIO RAń SKICh
Eks po zy cja obej mu je 82 pra ce bę dą ce
czę ścią zbio rów, ja kie le gen dar ny „ku -
rier z War sza wy” i wie lo let ni dy rek tor
Sek cji Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa
ofia ro wał Osso li neum. Nie mal wszyst -
kie pre zen to wa ne pra ce wią żą się te -
ma tycz nie z Pol ską, a ich au to ra mi są
w więk szo ści ar ty ści ro dzi mi, ta cy jak:
J.Brandt, J.Cheł moń ski, J.Czap ski,
J.Fa łat, J.Kos sak, J.Ma tej ko, A.Or łow -
ski, A.Pio trow ski i L.Wy czół kow ski.
Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log. Jej uzu -
peł nie niem jest po kaz wy bra nych nu -
mi zma tów rów nież bę dą cych da rem
Ja na No wa ka -Je zio rań skie go dla ZNiO. 

Do 31 sierp nia br. Bilety: 5/2zł
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich
ul. Szew ska 37 – Sa la Pod Ko pu łą

wej ście od Za uł ka Osso liń skich

jARoSłAw ŚwIeRGoń
FOTOGRAFIA

Dru ga od sło na pierw szej in dy wi du al -
nej wy sta wy te go uta len to wa ne go
twór cy – lau re ata Grand Prix w kon -
kur sie na Eu ro pej skie go Fo to gra fa
Ro ku 2004 IFWP – Mię dzy na ro do wej
Fe de ra cji Fo to gra fii Przy rod ni czej.

Wystawa trwa do 31 lipca br.
ŚOW – Ga le ria 7 ddc, ul. Pret fi cza 24

SA lVA doR dA lI GRA Fi Ki
Głów na część ko lek cji gra fik pre zen -
to wa na jest w Cen trum Kul tu ry Za -
mek we wrocławskiej Leśnicy.
Wy bra ne gra fi ki ar ty sty (5 prac) bę -

dzie moż na po dzi wi wać rów nież
do 31 sierp nia w Ga le rii han dlo wej
Sky To wer, przy ul. Po wstań ców Ślą -
skich 73-95, we Wro cła wiu.
Na eks po zy cję skła da się 60 gra fik
au tor stwa Sa lva do ra Da le go. Ory gi -
nal ne li to gra fie, akwa for ty, sta lo ry ty
i drze wo ry ty w czę ści sy gno wa ne
wła sno ręcz nie przez ar ty stę, po zo sta -
łe tło czo ne w li mi to wa nych edy cjach
z au tor skich ma tryc Da le go. Ko lek cja
za wie ra mi. in. ilu stra cje do Bo skiej
Ko me dii Dan te go, No we go i Sta re go
Te sta men tu, hi sto rii Don Ki cho ta.
Pra ce po cho dzą ze zbio rów ko lek cjo -
ne ra sztu ki – Da riu sza Ma ty ja sa.

Wer ni saż 30 czerw ca, g. 17.00
Wstep na wernisaż wol ny!

Wystawa trwa do 31 sierp nia br.
Bi let na wystawę: 5zł ulg. 8zł norm.

CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1 – Le śni ca

dyPloMy w MIejSKIej
Obro ny prac dy plo mo wych stu den -
tów Aka de mii Sztuk Pięk nych im. Eu -
ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu.
uWA GA! Ze wzglę du na spe cy fi kę or -
ga ni za cji dy plo mów i du żą zmien ność
w ter mi nach obron, szcze gó ło we in -
for ma cje dostępne są w In ter ne cie.

Do 13 lip ca br. Wstęp wolny!
Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28
czynna od p-pt w godz. 11.00 18.00,

w so bo tę w godz. 12.00-15.00
(www.ga le ria miej ska.pl)
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hI STo RIA Rę Ko PI SU
PA NA TA de USZA

TEK STY, KON TEK STY, RE ALIA
Wy sta wę moż na zwie dzać od wtor ku
do nie dzie li w go dzi nach 10.00 – 18.00
(w po n. nie czyn na).  Wstęp: 10/5 zł

2 czerw ca br. – 31 czerw ca 2013
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem

Ry nek 6

heR MANN wIehl (1900-1978)
Kla syk mo der ni zmu. uczeń Ot to Di -
xa. Ko lek cja Ro lan da Ro ede ra. 
uro dził się w Nuss bach w Szwar cwal -
dzie. W 1925 r. za ło żył wła sną fir mę
zaj mu ją cą się pro duk cją mio du.
Pod ko niec lat 20. na wią zał kon takt
z her man nem An sel men tem póź niej -
szym pro fe so rem w AS w No rym ber -
dze i Ot to Di xem wy bit nym ar ty stą
zwią za nym z nur tem No we Rze czo wo -
ści w Dreź nie, aby po bie rać u nich na -
uki ry so wa nia i ma lo wa nia. Od 1936 r.
Wiehl i Dix zo sta ją przy ja ciół mi, od te -
go cza su Wielh jest czę stym go ściem
u Di xa gdzie po zna je in nych wy bit nych
ar ty stów te go okre su. Od 1943 r. Wieh -
la obo wią zy wał za kaz wy sta wia nia
i sprze da ży swo ich prac nie zgod nych
z ide olo gicz ną dok try ną es te tycz ną ist -
nie ją cą w na zi stow skich Niem czech.
Do pie ro po woj nie po raz pierw szy bie -
rze udział w wy sta wie gru po wej.
Do po ło wy lat 50. du żo po dró żu je
po Eu ro pie w ce lach stu dyj nych. Za -
wie ra zna jo mość z wie lo ma ar ty sta mi:
P. Pi cas so, F. Léger, M. Cha gall oraz M.
Bill. Po po wro cie ak tyw nie ma lu je,
a swo je pra ce po ka zu je na licz nych wy -
sta wach. umie ra w swo im do mu w St.
Geo r gen w Szwar cwal dzie w 1978 r.
Twór czość ma lar ska h. Wieh la skon -
cen tro wa na by ła na te ma ty ce pej za żo -
wej, za in spi ro wa nej wi do ka mi z oko lic
Szwar cwal du i Je zio ra Bo deń skie go.
Pej za że o kon tra sto wej ko lo ry sty ce,
po wsta wa ły głów nie w opar ciu o zde -
cy do wa ną in ter pre ta cję ku bi stycz ną.
Waż nym te ma tem w tej twór czo ści jest
mar twa na tu ra uka zu ją ca kwia ty w wa -
zo nie, a tak że owo ce. Jest tak że au to -
rem kil ku por tre tów. 

Wernisaż 29 lipca, g. 17.00 (do 22.08)
Mu zeum Miej skie Wro cła wia

Płac Kró lew ski, ul. Kazimierza Wlk 35

ewA jed No RóG POR TRE TY
upra wia ma lar stwo olej ne i akwa re -
lo we, a tak że ry su nek wę glem. ulu -
bio nym te ma tem jej twór czo ści są
pej za że, ar chi tek tu ra, zwie rzę ta i czło -
wiek. W swo ich ob ra zach opie wa
pięk no wsi pol skiej i jej miesz kań ców.
Ma lu je dwor ki, pa ła ce, ko ścio ły, ka -
plicz ki i sta re cha ty.
Bio rąc udział w roz ma itych wy sta wach
i kon kur sach, pro mu je pięk no Gmi ny
Dłu go łę ka, (w któ rej miesz ka) za rów -
no po przez ma lar stwo, jak i własne
utwo ry li te rac kie. Od 2009 ro ku jest
człon kiem Sto wa rzy sze nia Twór ców
i Ani ma to rów Kul tu ry we Wro cła wiu.
Peł ni funk cję se kre ta rza w Pa ra fial nym
Ze spo le Ca ri tas przy pa ra fii pw. św.
Mi cha ła Ar cha nio ła w Dłu go łę ce. Po -
ma ga lu dziom po krzyw dzo nym przez
los lub nie umie ją cym so bie po ra dzić
z trud no ścia mi ży cia co dzien ne go.

Wer ni saż 2 lip ca, godz. 18.00
Wystwa trwa do 31 lip ca br.

czynna w p, śr, pt, g. 16-20.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

BeATA SAMKo Malarstwo/grafika
Wystawa trwa do 16 lipca br.

Galeria Małgosia, ul. Odrzańska 39/40

MA RIAN lo ReK
SuR RE ALIZM AK SA MIT NY

Sur re ali sta, w je go ob ra zach wi dać
na wią za nie do pierw szych sur re ali -
stów ubie głe go wie ku, któ rzy wy war -
li wpływ na je go ma lar stwo. Wy sta wia
na wy sta wach in dy wi du al nych i zbio -
ro wych w kra ju i za gra ni cą. 

Otwarcie wystawy 1 lipca
Ga le ria Sztu ki MAR LO – Sky To wer

ul. Po wtań ców Śl. 2-4

SPoRT w GRA FI ce
Wśród bo ga tych zbio rów Za kła du Na -
ro do we go im. Osso liń skich znaj du ją
się pra ce gra ficz ne pol skich ar ty stów
dzia ła ją cych na prze strze ni XX w. i uka -
zu ją cych sport w wie lu aspek tach.

Wystawa trwa do 15 lip ca br.
Ogród ba ro ko wy

przy ZN im. Osso liń skich
ul. Szew ska 37 – w go dzi nach otwar cia

ogro du. Wstęp wol ny!
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Ro SeN ThAl KUNS(Z)T
Ideą eks po zy cji jest uka za nie tra dy cji
ma nu fak tu ry Ro sen thal od po cząt ku jej
ist nie nia do dziś. Fe no men fir my wy ra -
ża się w wy so kim po zio mie wy ro bów,
które są owocem współpracy z naj wy -
bit niej szy mi ar ty sta mi, ta ki mi jak Wal -
ter Gro pius, Fer di nand Lie ber mann,
Sa lva dor Da li, Con stan tin hol zer -De -
fan ti, An dy War hol, Pa tri cia urqu io la
czy Gian ni i Do na tel la Ver sa ce.
Na wy sta wie pre zen to wa ne są przy kła -
dy obiek tów z prze łomu XIX/XX w., ta -
kich jak por ce la no we fi gu ry, uni ka to we
fi li żan ki, ko lek cjo ner skie przy kła dy ser -
wi sów śnia da nio wych, a także współ -
cze sne wzo ry wy ro bów Ro sen tha la,
m.in. ozdob ne pla kie ty i ko lek cja uka -
zu ją ca prze mia ny wzor nic twa fir my.
Wy sta wa od bywa się we współ pra cy
z An drze jem Ka reń skim -Tschurl
– kon su lem ho no ro wym Re pu bli ki Fe -
de ral nej Nie miec, ge ne ral nym dys try -
bu to rem fir my Ro sen thal w Pol sce.
Wśród pre zen to wa nych obiek tów
znaj dują się przede wszyst kim przed -
mio ty z ko lek cji poznańskiej ga le rii
AR TY KWA RIAT (współorganizator
wystawy) i Sa lo nu Ro sen thal, a tak że
ze zbio rów pa na Ja na Sta ni sła wa
Wit kie wi cza – au to ra wie lu pu bli ka cji
po świę co nych m.in. por ce la no wym
fi gu rom, pa na Vla di mi ra Ma la kho va
– wy bit ne go tan ce rza ba le to we go
i pry wat nych wła ści cie li.
Ga le ria AR TY KWA RIAT opu bli ko wa ła
bo ga to ilu stro wa ny ka ta log, któ ry
obej mu je opi sy pre zen to wa nych
obiek tów oraz ob szer ne ka len da rium
dzia łal no ści ma nu fak tu ry Ro sen thal.

Wystawa czynna do 19 sierpnia br.
Ra tusz – Mu zeum Miej skie Wro cła wia

To MASZ ToR BUS
TWA RZE ŚWiA TA Fo to gra fie

Wy sta wa to wy pra wa do ta jem ni czych
i rzad ko uczęsz cza nych przez tu ry stów
za ka mar ków. Gwa te ma la, Tan za nia, In -
do ne zja, Mek syk, Ke nia, Sy ria, Iran,
Kam bo dża – te i wie le in nych kra jów
na nie mal wszyst kich kon ty nen tach.
Za wsze głów nym bo ha te rem prac fo -
to gra fa jest człowiek. 
To masz Tor bus – hi sto ryk sztu ki, pro -
fe sor nad zwy czaj ny w In sty tu cie hi sto -
rii Sztu ki uni wer sy te tu Gdań skie go,
a z za mi ło wa nia po dróż nik i fo to graf.
Wer ni saż 5 lip ca, godz. 17.00 (do 2.09)
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

Północna hiszpania

KA TA RZy NA MI ŚcIUR
DY PLO MY ASP 2012 W IM PAR CIE

Stu dent ka V ro ku ASP im. Eu ge niu -
sza Gep per ta we Wro cła wiu na kie -
run ku wzor nic two, o spe cjal no ści
pro jek to wa nie ce ra mi ki oraz stu dent -
ka II ro ku Re stau ra cji i Re kon struk cji
Ce ra mi ki i Szkła. W 2010 ro ku stu dia
na uni ver si da de do Por to w Por tu ga -
lii w ra mach Pro gra mu Era smus.
udział w wie lu wy sta wach oraz ple -
ne rach w kra ju i za gra ni cą. 

13 lip ca – 19 sierp nia br.
Ga le ria CS im part, ul. Ma zo wiec ka 17

STo wA RZy SZe NIe
Ko leK cjo Ne Rów
we wRo cłA wIU

MA CIEJ BRO NI SłAW BO ROW SKI,
TA DE uSZ B. MAR CIN DE NES. ELż -
BIE TA GIL, JE RZY GO łę BIOWSKI,

MI RO SłAW MI SIAK
Za pre zen to wa ne zbio ry to naj wyż sza
pół ka w swo ich ga tun kach, w kra jo -
wej eli cie ko lek cjo ne rów. Fo no te li sty -
ka (kar ty te le fo nicz ne), nu mi zma ty ka
pa pie ro wa (bank no ty) i fi lo kar ty sty ka
(pocz tów ki) wy eks po no wa ne na wy -
sta wie w MPiT uka zu ją nie zwy kłe
pięk no za mknię te w wa lo rach, któ re
w po wszech nym od bio rze są ma ło
za uwa żal ne. Do pie ro od po wied nio
opra co wa ne z wy ko rzy sta niem in -
wen cji i ma nu al nych uzdol nień ko lek -
cjo ne ra, zmie nia ją się w iście
fa scy nu ją cy eks po nat. Nie chaj ta eks -
po zy cja przy nie sie wszyst kim zwie -
dza ją cym du żo let nie go za do wo le nia
i być mo że bę dzie re flek sją, któ ra na -
tchnie do zbie ra nia przed mio tów du -
żych i ma łych, ale jed nak ulot nych.

Ta de usz B. Mar cin De nes
Pre zes Sto wa rzy sze nia

Ko lek cjo ne rów we Wro cła wiu
Wystawa czynna od 11 lipca

do 31sierpnia br.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji

ul. Krasińskiego 1

GRA FI KA I SZTU KA PA PIe RU
Wy sta wa pre zen tu je kom po zy cje z pa -
pie ru ręcz nie czer pa ne go, wy ko na ne me -
to dą de co upa ge’u oraz gra ficz ne pra ce
w tech ni kach mo no ty pii, pla sty ko ry tu
oraz li no ry tu. Pra ce po wsta ły w Mu zeum
Pa pier nic twa w ra mach za jęć ar ty stycz -
nych zor ga ni zo wa nych w ro ku szkol -
nym 2011/2012. Pra ce wy ko na li mło dzi
ar ty ści z II klas Ze spo łu Gim na zjal no -Li -
ce al ne go w Dusz ni kach -Zdro ju. Opie ku -
na mi grup by li: Dag ma ra Kac pe row ska
i Ar tur Go liń ski. Wy sta wa od bę dzie się
w ra mach ob cho dów Ro ku Kor cza kow -
skie go pod pa tro na tem Rzecz ni ka Praw
Dziec ka Mar ka Mi cha la ka.

Wy sta wa trwa do koń ca wa ka cji 
Mu zeum Pa pier nic twa Dusz ni ki Zdró j
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hAR Mo No GRAM NA lI PIec 
Za ję cia dla dzie ci w wie ku 7-12 lat.
5 lip ca – BI BLIO TECZ NE KSIĄ żEK Wę DRóW KI
12 lip ca – OPO WIE ŚCI WY CZY TA NE NA OB RA ZACh.
Wstęp z bi le tem na wy sta wę – 2 zł. 
19 lip ca – Z WI ZY TĄ W SO PLI CO WIE. Wstęp – 5 zł.
uWA GA: Za ję cia w Ka mie ni cy Pod Zło tym Słoń cem, (Ry -
nek 6) – zbiór ka w pa sa żu.
26 lip ca – Rzut kost ką przez pol skie dzie je – roz gryw ki
w „Pia sta”, grę plan szo wą sprzed 100 lat! 
Re zer wa cja te le fo nicz na: 71 335 64 83.
udział w za ję ciach jest bez płat ny. Na za ję cia od by wa ją ce
się na wy sta wach na le ży za ku pić bi le ty wstę pu.
Czwart ki, godz. 11.00 – dzie dzi niec we wnętrz ny Osso li neum

ul. Szew ska 37 – wej ście od Za uł ka Osso liń skich
(www.oss.wroc.pl)

wA KA cje Z UNI VeR Sy Te TeM ŚwIA TA
Mu ZEuM AR CHi TEK Tu RY, ul. Ber nar dyń ska 5
7 lip ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
MA łY IN DIA NIN I WIEL KIE BI ZO NY
7 lip ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
IN DIAń SKA WIO SKA

PA ŁAC KRó LEW SKi, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35
14 lip ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
SłO WIK NA DWO RZE ChIń SKIE GO CE SA RZA 
14 lip ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
TA JEM NI CE ZA WO DóW NA SZYCh PRA DZIAD KóW
21 lip ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-5 lat)
PRZY GO DY CZER WO NE GO KAP TuR KA
21 lip ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
O KRó LACh Z WRO CłAW SKIE GO PA łA Cu
28 lip ca (so bo ta), godz. 11.00 (3-6 lat)
Z Ku ChAR KĄ KA ROT KĄ DO OKO łA ŚWIA TA
28 lip ca (so bo ta), godz. 12.30 (6-12 lat)
Róż NE KRA INY – OD MIEN NE SMA KI

Re zer wa cja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziec ko + 5 zł
bi let wstę pu do mu zeum. Ro dzi ce – wstęp wol ny!

TA jeM NI ce AR chI TeK TU Ry
Wa ka cyj ny cykl warsz ta tów ar chi tek to nicz no -pla stycz -
nych dla dzie ci w wie ku od 7 do 12 lat.
3 i 31 lip ca, godz. 11.00 Gdzie moż na spo tkać po two -
ra?
10 lip ca, godz. 11.00 Ta jem ne przej ścia i pu łap ki
17 lip ca, godz. 11.00 Ta jem ni cze ob ra zy mia sta
24 lip ca, godz. 11.00 Ta jem ni ce la bi ryn tu

Zgło sze nia: edu ka cjama.wroc.pl Jed en warsz ta t: 5 zł
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

PółKoloNIe dlA PRZedSZKolAKów
Masz dziecko w wieku od 3-5 lat? Przez 7 wakacyjnych
tygodni nasza placówka zaprasza na półkolonie.
Wspólnie wyruszymy w podróż po bajkowych miejscach,
poznamy nowych przyjaciół, odwiedzimy tajemnicze
miejsca, a przy tym będziemy się świetnie bawić i uczyć.
Gwarantujemy: codziennie wesołą zabawę w gronie
rówieśników oraz smaczne i zdrowe posiłki.
Zaplanowaliśmy co tydzień inną wakacyjną przygodę:
TuRNuS 1 (2-6 lipiec) PRZYGODA Z PIRATAMI
TuRNuS 2 (9-13 lipiec) W KRAINIE BAJEK
TuRNuS 3 (16-20 lipca) PODRóżE PO KONTYNENTACh
TuRNuS 4 (23-27 lipca) TAJEMNICE 5 ZMYSłóW
TuRNuS 5 (13-17 sierpnia) RECYKLING EKOLOGICZNY
TuRNuS 6 (20-24 sierpnia) DAMY I RYCERZE
TuRNuS 7 (27-31 sierpnia) PRZEDSZKOLE Tuż, Tuż
Info: 602 639 725, 71 72 77 117. Koszt: 250/ty dzień

2 lip ca – 31 sierp nia br.
Przed szko le Kro pecz ka, ul. So jo wa 3 – Krzy ki

NA UKA jAZ dy NA Rol KAch
Za pra sza my wszyst kich od 5 ro ku ży -
cia do wzię cia udzia łu. Za ję cia bę dą
pro wa dzo ne w ma łych gru pach, po -
pro wa dzi je wie lo krot ny mistrz Pol ski
Ju nio rów i wi ce mistrz Eu ro py w jeź -
dzie szyb kiej na lo dzie. Moż li wość kon ty nu owa nia szko -
le nia zi mą na lo dzie, a tak że dal szej ścież ki roz wo ju
w jeź dzie szyb kiej.
In fo i za pi sy: tel. 530 800 903

Do 31 sierp nia w godz. 10.00-13.00 i 16.00-18.00
plac As fal to wy, ul. Swo bod na
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ORIEN TuJ SIę! FA Scy NU jĄ cy wIeT NAM
Centrum Kultury AGORA zaprasza dzieci w wieku 7-10
lat na półkolonie, których bohaterem będzie Wietnam.

TER MI NY PółKOLONII:
2.07 – 06.07 br., godz. 11.00-15.00 – I tur nus
27.08 – 31.08 br., godz. 11.00-15.00 – II tur nus
Koszt: 70 zł/os./5 dni
Info i za pi sy: Ire na łu ka sze wicz, tel. 71 325 14 83

CK Ago ra, ul. Serbska 5a

GRy Te Re No we dlA dZIe cI I do Ro Słych
Kar ty do gry można po brać ze stro ny www.ma.wroc.pl al bo
ode brać w ka sie Mu zeum Architektury.
in au gu ra cja 1 lipca:
godz. 11.00-12.00 – TRO PI CIE LE TA JEM NIC dla dzie ci
godz. 12.30-15.00 – AR ChI TEK TO NICZ NE SZA RA DY
gra dla do ro słych

in fo: Agniesz ka Go la, tel. 71 344 82 79 w. 33
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

AR Ty STycZ Ne lA To w MIe ŚcIe
Za pra sza my ser decz nie dzie ci i mło dzież w wie ku od 8
do 13 ro ku ży cia do udzia łu w za ję ciach wa ka cyj nych.
W pro gra mie m.in. ce ra mi ka, ma lar stwo, ry su nek, gra -
fi ka, fil co wa nie oraz zwie dza nie galerii i mu ze ów w tym
lek cje mu ze al ne. Ponadto spo tka nia i roz mo wy z twór ca -
mi wro cław ski mi, wy ciecz ka do ZOO, rejs stat kiem
po Od rze, za ba wy w Mul ti cen trum. Dzie ci ma ją za pew -
nio ną wy kwa li fi ko wa ną i do świad czo ną ka drę pe da go -
gicz ną, wszel kie ma te ria ły do za dań edu ka cyj nych,
każ de go dnia dwu da nio wy obiad oraz ubez pie cze nie NW.
In fo: 506 66 99 25. Koszt: 250/ty dzień
Za ję cia od by wa ją się co dzien nie od po nie dział ku do piąt ku

w go dzi nach od 10.00 do 16.00
2 lip ca – 17 sierp nia, ul. Św. Mi ko ła ja 53

lI PIec w hU MA NI TA RIUM
WA KA CJE NA IN TE RAK TYW NEJ WY STA WIE

Mło dych od kryw ców ta -
jem nic na uki za chę ca my,
by pod czas let nie go wy po -
czyn ku od wie dzi li hu ma ni -
ta rium i spę dzi li czas
na mul ti me dial nej za ba wie.
Bi le ty. od 3 do 45zł
Info: 71 711 26 03

1-31 lip ca br.
Ogro dy Do świad czeń

Hu ma ni ta rium
ul. Sta bło wic ka 147a

II leT NIe wARSZ TA Ty cRA FTo we
CZY LI Rę KO DZIE łA WSZE LA KIE GO

Do świad czo ne in struk tor ki z ca łej Pol ski po pro wa dzą warsz -
ta ty z róż nych ar ty stycz nych dzie dzin: scrap bo oking, de co -
upa ge, mi xed me dia, szy cie ma sko tek, haft ko ra li ko wy, fi mo,
ozdo by z my dła, tech ni ki bi żu te ryj ne. Od bę dą się rów nież spe -
cjal ne warsz ta ty dla dzie ci. Oprócz bo ga tej ofer ty warsz ta to -
wej, bę dzie moż na spró bo wać swo ich sił przy sto łach
do wspól nej pra cy, wziąć udział w dar mo wych po ka zach
i kon kur sach z na gro da mi. Na miej scu bę dzie moż na rów nież
zro bić za ku py. „Spe cjal nie na na szą im pre zę przy bę dzie wie -
le skle pów ze swo ją bo ga tą ofer tą pół pro duk tów do rę ko dzie -
ła, od bę dzie się tak że gieł da ma te ria łów” – mó wi
An na Kró lic ka -Sob czak po my sło daw czy ni im pre zy. „Dla osób
in te re su ją cych się rę ko dzie łem to wszyst ko co naj lep sze
w jed nym miej scu” – do da je. Warsz ta ty cra fto we to do sko na -
ły spo sób na po zna nie in nych twór czych osób oraz zdo by cie
wie dzy. „Ta kie za ję cia po zwa la ją uczest ni kom otwo rzyć się
na no we for my i tech ni ki, do da ją od wa gi przy two rze niu”
– mó wi Aida Do mi sie wicz – in struk tor ka scrap bo okin gu i Mi -
xed me dia. I do da je: „Na warsz ta tach pa nu je nie zwy kła at -
mos fe ra, wie lu uczest ni ków wra ca do nas i za pi su je się
na ko lej ne kur sy, a przy jeż dża ją do nas oso by z ca łe go kra ju”.
Or g.: Kwiat Dol no ślą ski. Bilety: 5zł. Info: 71 355-40-27

6-8 lip ca br.
Akademia Terapii Naturalnych, ul. Starograniczna 28

Ko NIec ŚwIA TA IlU ZjI PO RAZ PIERW SZY
W POL SCE WIE DZA STA RO żYT NYCh TOL TE KóW

WPROST ZE ŹRó DłA
Łódź – 7.07; Gdańsk – 8.07; Szcze cin – 10.07; Po znań – 11.07;

WRO CŁAW – 12.07; Kra ków – 14.07; War sza wa – 15.07
Warsz ta ty we dług Pię ciu umów Don Mi gu ela Ru iza i Don
Jo se Ru iza. Pro ste, prak tycz ne na rzę dzia, w tym rów nież
ćwi cze nia, któ re za pre zen tu je Ire na Pol skow ska -Ru ten berg,
wie dza sta ro żyt nych Tol te ków prze ka zy wa na współ cze snym
ję zy kiem przez Don Jo se Mi gu ela, po mo gą ci oczy ścić się
i uwol nić przez gro ma dzo ne go la ta mi ba ga żu kłamstw, prze -
ko nań i uza leż nień. Esen cja prze ka zu Tol te ków za war ta zo -
sta ła w Pię ciu umo wach, któ re po zwa la ją od uczyć się
cier pie nia.
I. SZA NuJ SWO JE SłO WO; II. NIE BIERZ NI CZE GO DO SIE -
BIE; III. NIE ZA KłA DAJ NI CZE GO Z Gó RY; IV. ZA WSZE RóB
WSZYST KO NAJ LE PIEJ, JAK PO TRA FISZ;
V. BĄDŹ SCEP TYCZ NY, ALE NA uCZ SIę Słu ChAĆ.

Czas: 9.00–17.00. Re je stra cja od godz. 8.00 Koszt: 200 zł
Ar let ta Sa dow ska tel. 601 448 098 (www.ar li -an gels.pl)
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wę dRUj I ZwIe dZAj ZA NA MI
Za pra sza ją Klu by: Tu ry stów przy TMW, Prze wod ni ków

„Oskar” O/PTTK przy in sty tu tach PAN
1 lip ca, g. 10.00 Spa cer po Wro cła wiu; spo tka nie
przy po mni ku hr. A. Fre dry; 5 sierp nia, g. 10.00 Spa cer
po Wro cła wiu; spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry
10 sierp nia, g. 7.00 *Św. Waw rzyń ca – Kar pacz – Śnież -
ka; 24-26 sierp nia, g. 7.00 – * Ber lin – „Noc Mu ze al na”
Zgło sze nia na wy ciecz ki (*) „Prze wod nik cze ka” na spa ce -
rze, spo tka niu klu bo wym lub tel. 661 701 176; 71 35 70 119
wie czo rem; wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści.

KON KuRS TMW UKwIe cA My wRo cłAw
Konkurs prowadzi To wa rzy stwo Mi ło śni ków Wro cła wia.
Zgod nie z re gu la mi nem, do kon kur su moż na przy stą pić
po przez zło że nie de kla ra cji w Ka mie nicz ce Mał go sia lub
w Spół kach Za rzą dza ją cych Mie niem Ko mu nal nym, Ra -
dach Osie dli, Spół dziel niach Miesz ka nio wych. Zgła szać
moż na obiek ty w 7 ka te go riach (bal kon, okno, ogró dek
przy do mo wy, skwer, wnę trze mię dzy blo ko we, po dwór ko,
klat ka scho do wa). Na gro dy fun du ją Wy dział Śro do wi ska
i Rol nic twa, TMW, jed nost ki bio rą ce udział w kon kur sie. 

Zgłoszenia do 10 lipca br.

wycIecZKI Z PRZe wod NI KIeM
SKAR BY AR SE NA łu MIEJ SKIE GO

25 lip ca, godz. 10.00 – spo tka nie przy wej ściu do Ar se na łu
ul. Cie szyń skie go 9. Bi let: 10zł

TA JEM NI CE WRO CłAW SKIE GO RA Tu SZA
11lip ca, godz. 10.00 – spo tka nie przy po mni ku hr. Alek san dra

Fre dry, Ry nek. Bi let: 10zł
WY CIECZ KA Au TO KA RO WA z prze wod ni kiem po Dol nym
Ślą sku z cy klu: „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”. Wy -
ciecz ka za koń czy się go rą cym po sił kiem (gril lo wa ne po -
tra wy) i ogni skiem w uro kli wym zie lo nym miej scu.

Zbiór ka 28 lip ca, godz. 8.00 ul. Bał tyc ka;
godz. 8.15 – pl. Ja na Paw ła ii (par king k. Cu prum)

Ce na: 60zł do ro śli, 50zł dzie ci
Re zer wa cje: tel. 600 687 336 (www.wroc law ski prze wod nik.pl)

leT NIe SPA ce Ry Z PRZe wod NI KIeM
PO ZNAJ SWO JE MIA STO Z PRZE WOD NI KIEM PTTK

W każ dą so bo tę i nie dzie lę do 16 wrze śnia br. włącz nie,
prze wod ni cy wro cław skie go od dzia łu PTTK za pra sza ją
na bez płat ne wy ciecz ki te ma tycz ne.

Spo tka nie o godz. 10.00 przy fon tan nie
W każ dą nie dzie lę lip ca i sierp nia or ga ni zo wa ne są tak że
spa ce ry z prze wod ni kiem po Ostro wie Tum skim. Tra sy
wy cie czek do ty czą: hi sto rii, za byt ków ar chi tek tu ry i prze -
strze ni kul tu ro wej mia sta oraz bio gra fii osób zwią za nych
z Wro cła wiem swym ży ciem lub po by tem.

Spo tka nia przed Ka te drą o godz. 15.00
Lista spacerów wraz z terminami dostępna jest w Sie dzi -
bie Od dzia łu Wro cław skie go PTTK Ry nek -Ra tusz 11/12

(kpm.wroc law.pl; www.re kre acja.wroc.pl)

MIę DZY NA RO DO WY TuR NIEJ
PIł KI Noż Nej UlIcZ Nej

ŚRO DO WISK BEZ DOM NYCh I TRZEŹ WO ŚCIO WYCh
Po raz czwar ty od bę dzie się Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił ki
Noż nej ulicz nej Śro do wisk Bez dom nych i Trzeź wo ścio -
wych. 16 dru żyn w tym 11 dru żyn z Eu ro py a tak że Re pre -
zen ta cja Pol ski Bez dom nych za gra na wro cław skim ryn ku
nie za leż nie od po go dy.
1. Ro sja – Mi strzo wie z ze szłe go ro ku! 2. ukra ina 3. Li -
twa 4. Niem cy 5. Au stria 6. Fin lan dia 7. Lu xem burg 8. Wę -
gry 9. Szwaj ca ria 10. Kyr gyz tan 11. ho lan dia 12.
Re pre zen ta cja Pol ski (hWC Me xi co 2012) 13. Brat Al bert
Wro cław 14. Noc le gow nia Wro cław 15. Mistrz Pol ski Go -
sty nin 16. Dru ży na Przy ja ciół

14 lip ca godz. 9-18.00, 15 lip ca godz 9.30-18.00 – pl. Sol ny

MIe SIĄc SPo TKAń AU ToR SKIch
SłO WEń CY, CZE SI, SłO WA CY, PO LA CY!

Fe sti wal li te rac ki or ga ni zuje od 13 lat wy daw nic two Větrné
mlýny z cze skie go Brna. Tra dy cyj nie od by wa się pod czas
wa ka cji w Brnie, Ko szy cach, Ostra wie i we Wro cła wiu. Go -
ściem ho no ro wym te go rocz nej edy cji jest Sło we nia. W cza -
sie Fe sti wa lu co dzien nie od by wa ją się dwa spo tka nia: jed no
z pi sa rzem pol skim, cze skim lub sło wac kim (godz. 19.00),
dru gie z pi sa rzem sło weń skim (godz. 20.30). 
W Fe sti wa lu we zmą udział au to rzy sło weń scy, m. in: Ivo
Sve ti na, An drej Sku bic, Mi lan De kle va, An drej Blat nik, Mi ha
Maz zi ni, Ma ri jan Pušavec, Ka tja Plut, An drej hočevar, Ja ni
Ko vačič i wie lu in nych – w su mie 31 pi sa rzy re pre zen tu ją -
cych współ cze sną li te ra tu rę sło weń ską. Pol ską li nię bę dą
re pre zen to wać m.in. Woj ciech Toch man, Krzysz tof Var ga,
An drzej Fra na szek, Ste fan Chwin, Mi chał Ru si nek, Eu ge -
niusz Tka czy szyn -Dyc ki, Ja cek Deh nel, Ol ga To kar czuk, Ma -
rian Pi lot i Ja cek Bo cheń ski.

Od 4 lip ca do 3 sierp nia br. – Me dia te ka, pl. Te atral ny 5
www.au tor skec te ni.cz; www.me dia te ka.bi blio te ka.wroc.pl

V Fe STI wA l PSTRĄ GA
Po raz pią ty ku cha rze z ca łej Pol ski spo tka ją się 22 lip ca
w Po la ni cy Zdro ju, by wziąć wdział w V Ogól no pol skim Fe -
sti wa lu Pstrą ga w hrab stwie Kłodz kim. 10 ekip z ca łej Pol -
ski ma za za da nie przy go to wać przy staw kę i da nie głów ne
ze sztan da ro we go pro duk tu Zie mi Kłodz kiej czy li pstrą ga.
Na gro dą w kon kur sie bę dzie m.in. no mi na cja do udzia łu
w Ku li nar nym Pu cha rze Pol ski, naj waż niej szym kon kur sie
tej bran ży. Ta pre sti żo wa im pre za ku li nar na, co ro ku przy cią -
ga ty sią ce go ści. Pu blicz ność mo że po dzi wiać kunszt pra cy
ku cha rzy, ale rów nież po sma ko wać świe żo wę dzo ne go
pstrą ga. Przy go to wa no tak że wie le atrak cjim.in. pre zen ta -
cje ku li nar ne gwiazd pol skiej kuch ni, de gu sta cje, warsz ta ty,
qu izy i kon cer ty. W ju ry de gu sta cyj nym i tech nicz nym za sia -
dać bę dą eks per ci re pre zen tu ją cy naj waż niej sze or ga ni za cje
ku li nar ne w kra ju. (www.mck.po la nica.pl)

22 lip ca od go dzi ny 15.00 – Park Zdro jo wy
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Ko MóR Ko wo -FIl Mo wo WARSZ TA TY
Reali za cja fil mu do ku men tal ne go

ka me rą te le fo nu ko mór ko we go w Em pi ku Re no ma
Ga lo pu ją cy roz wój tech no lo gicz ny spra wia, że dziś każ dy
– się ga jąc po ka me rę w te le fo nie ko mór ko wym – mo że za -
cząć fil mo wać. Sa mo wci śnię cie przy ci sku na gry wa nia nie
ozna cza jed nak, że po wsta nie z te go film. Film to sztu ka opo -
wia da nia ob ra zem, któ rej trze ba uczyć. W trak cie warsz ta tu
uka zana zostanie spe cy fi ka ki na i pod sta wo we re gu ły rzą -
dzą ce re ali za cją fil mu. że by wziąć udział w warsz ta cie wy -
star czy mieć te le fon ko mór ko wy wy po sa żo ny w ka me rę.
Warsztaty po pro wa dzi Lech Mo liń ski – ani ma tor kul tu ry,
dzien ni karz fil mo wy i re ali za tor re por ta ży ko mór ko wych,
zwią za ny z Fun da cją Vi sio ni ca oraz z za ło gą „Miast w Ko -
mie”, po pu la ry zu ją cą ideę wy po wie dzi fil mo wej za po śred -
nic twem ka me ry te le fo nu ko mór ko we go.

Warsz ta ty od bę dą się w po nie dział ko we po po łu dnia
(o godz. 18.00) w lip cu (9, 16 i 30) oraz w sierp niu (6, 13 i 27)

DH Em pik -Re no ma, ul. Świd nic ka - wstęp wolny!

7. PRZE GLąD FiL MO WY
BRA Ve Fe STI VAl

Jak co ro ku znacz na część fil mów pre zen to wa nych w ra -
mach Prze glą du na wią zy wać bę dzie w bez po śred ni spo -
sób do te ma tu prze wod nie go da nej edy cji, i do ty czyć
bę dzie ko biet oraz ich szcze gól nej ro li i miej sca w sztu ce
i tra dy cji kul tur z wie lu od le głych za kąt ków glo bu. 
Po wiel kim suk ce sie ze szło rocz nej fil mo wej edy cji Bra ve,
prze peł nio nych sa lach ki no wych i ogrom nym za in te re so -
wa niu Prze glą dem, or ga ni za to rzy szy ku ją jesz cze wię cej
cie ka wych fil mów, dys ku sji i spo tkań z twór ca mi fil mów.
W DCF -ie w ra mach Prze glą du Fil mo we go obej rzy my nie -
zwy kłe pro duk cje po dzie lo ne na trzy cy kle te ma tycz ne.
Bra ve Fo cus po ka że Ma ro ko przez pry zmat pro ce sów za -
cho dzą cych w je go kul tu rze i tra dy cji oraz mie sza nia się
wpły wów eu ro pej skich z arab ski mi, ber be ryj ski mi i afry kań -
ski mi. Atrak cją te go cy klu bę dzie se ria do ku men tów Iz zy Ge -
ni ni (bę dzie go ściem fe sti wa lu) „Ma ro ko. Cia ło i du sza”,
o zło żo no ści tra dy cyj nej kul tu ry i ob rzę do wo ści jej kra ju.
Cykl Bra ve Pe ople Doc to fil my o lu dziach od waż nych,
któ rzy po dej mu ją waż ne dla da nej spo łecz no ści kwe stie,
wal czą ze ste reo ty pa mi i nie bo ją się po ru szać te ma tów ta -
bu. Przy kła dem jest bo ha ter do ku men tu „Whi le Eve ry one
El se Sle eps” – tu rec ki tak sów karz ro bią cy fo to re por ta że
o lu dziach bez dom nych ze Stam bu łu.
Cykl Bra ve Con te xts po świę co ny jest róż nym aspek tom
ko bie co ści. Na wią zu jąc do te go rocz ne go ha sła Bra ve Fe sti -
val, po dej mu je dia log z sze ro ko ro zu mia nym mo ty wem ko -
bie ty: straż nicz ki war to ści, tra dy cji i kul tu ro wych ta bu.
Jed nym z naj cie kaw szych fil mów cy klu jest „Wo men Are
he ro es” – por tret i dia gno za współ cze sne go spo łe czeń -
stwa z per spek ty wy ko bie cej wraż li wo ści.
Całkowity dochód z biletów Brave Festival przeznacza na cele
charytatywne. Jak co roku beneficjentem wydarzenia będzie
organizacja pozarządowa Rokpa International niosąca pomoc
dzieciom w Tybecie, Nepalu oraz krajach Afryki.

bravefestival.pl

12. MiĘ DZY NA RO DO WY FE STi WAL FiL MO WY
T -Mo BI le No we ho Ry ZoN Ty

WRO CŁAW 19-29 lip ca 2012
12. Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mo wy T -Mo bi le No we ho -
ry zon ty – naj więk sze wy da rze nie fil mo we w Pol sce – od -
bę dzie się we Wro cła wiu w dniach 19-29 lip ca 2012.
Zo sta nie po ka za nych 469 fil mów, w tym 226 peł no me tra -
żo wych. 160 fil mów bę dzie mia ło swo je pol skie pre mie ry.
Fe sti wal w dniu 19 lip ca otwo rzy po kaz na gro dzo nej Zło tą
Pal mą w Can nes Mi ło ści Mi cha ela ha ne ke go ze zna ko mi -
ty mi kre acja mi Je an -Lo uisa Trin ti gnant i Em ma nu el le Ri vy.
Dru gim fil mem, któ ry zo sta nie po ka za ny w dniu otwar cia,
bę dą Be stie z po łu dnio wych kra in Beh na Ze itli na, sen sa -
cja fe sti wa lu Sun dan ce (głów na na gro da) i Can nes (Zło ta
Ka me ra za naj lep szy de biut). To fa scy nu ją ce wi zu al nie po -
łą cze nie re ali stycz nej opo wie ści, ki na fan ta sy i ba śni.
W tym ro ku w dniu otwar cia po ka za ny zo sta nie rów nież
trze ci film – chi lij ski Rok ty gry sa Se ba stiána Le lio, au to ra
na gro dzo nej pod czas 6. edy cji fe sti wa lu Świę tej ro dzi ny.
Fil mem za my ka ją cym fe sti wal bę dzie W dro dze Wal te ra
Sal le sa – ada pta cja kul to wej po wie ści Jac ka Ke ro uaca, któ -
ra sta ła się bi blią bit ni ków.
Naj waż niej szą, naj bar dziej emo cjo nu ją cą czę ścią fe sti wa -
lu jak zwy kle bę dą je go kon kur sy. W Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie No we ho ry zon ty zo ba czy my dwa na ście nie kon -
wen cjo nal nych fil mów, po ka zy wa nych w Pol sce po raz
pierw szy. O na gro dy ry wa li zo wać bę dą mię dzy in ny mi
przed sta wi cie le zna ko mi cie roz wi ja ją cej się ki ne ma to gra fii
chi lij skiej – La to José Lu isa Tor re sa Le ivy i Od czwart ku
do nie dzie li Do min gi So to may or, ka ta loń ski lau re at fe sti -
wa lu w San Se ba stian Po dwój ne śla dy Isa ki La cu esty,
Mon do ma ni la fi li piń skie go kon te sta to ra Kha vna de La Cru -
za, dra mat psy cho lo gicz ny z ge nial ną kre acją ubie gło rocz -
nej lau re at ki Osca ra Me lis sy Leo Fran ci ne Bria na M.
Cas si dy i Me la nie Shatz ky, oraz Fran co ph re nia w re ży se rii
Ia na Old sa i gwiaz dy ame ry kań skie go ki na Ja me sa Fran co.
Peł no me tra żo we, kre acyj ne do ku men ty bę dą ubie ga ły się
o lau ry w Mię dzy na ro do wy Kon kur sie Fil my o Sztu ce.
Wśród dzieł kon kur so wych zna la zły się mię dzy in ny mi: Ju -
tro An dre ia Gry aze va o anar chi stycz nej, ro syj skiej gru pie
ar ty stycz nej Vo ina, Tur ning opo wia da ją cy o eks pe ry men -
tal nym pro jek cie ze spo łu An tho ny and the John sons oraz
ame ry kań skie go wi deo -ar ty sty Char le sa Atla sa, Za mknij
się i graj o ostat nich dniach le gen dar ne go ze spo łu LCD So -
und sys tem, czy też Po kój 237 Rod neya Asche ra – bły sko -
tli wa, wie lo pię tro wa in ter pre ta cja kul to we go Lśnie nia
Stan leya Ku bric ka.
Pod czas fe sti wa lu od bę dą się tak że kon kur sy pol skich fil -
mów krót ko me tra żo wych i eu ro pej skich fil mów krót ko me -
tra żo wych.
Peł ny pro gram te go rocz ne go fe sti wa lu zo sta nie ogło szo ny
na stro nie in ter ne to wej 29 czerw ca o godz. 12.00.
Sprze daż bi le tów na se an se fil mo we na stro nie in ter ne to -
wej fe sti wa lu od 6 lip ca o godz. 12.00.

www.no we ho ry zon ty.pl




