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31.08, pt.

2.09.2012, niedz.

4.09.2012, wt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Głogów,
kościół NMP Królowej Polski, godz. 19:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parrott / Taverner Consort / Wrocławska
Orkiestra Barokowa
/ Bach Pasja wg św. Jana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, Oratorium Marianum,
godz. 17:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pinnock / Manson / Bach Sonaty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zgorzelec, Miejski Dom Kultury,
godz. 18:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doric String Quartet
/ Haydn / Beethoven

1.09.2012, sob.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, Aula Leopoldina,
godz. 13:00, 15:00, 17:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podger / Brecon Baroque
/ Bach Koncerty

Bolesławiec, kościół pw. Wniebowzięcia
NMP i św. Mikołaja, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danowicz / Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum / Vivaldi &
Piazzolla – Eight Seasons

Wrocław, kościół Uniwersytecki,
godz. 20:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parrott / Taverner Consort / Wrocławska
Orkiestra Barokowa
/ Bach Pasja wg św. Jana

Szczawno-Zdrój, Teatr Zdrojowy
im. H. Wieniawskiego, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danowicz / Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum
/ Vivaldi & Piazzolla – Eight Seasons

Wrocław, kościół Uniwersytecki,
godz. 19:30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------McCreesh / Soliści / Gabrieli Consort &
Players / Bach Pasja wg św. Mateusza

Wrocław, katedra polskokatolicka
św. Marii Magdaleny, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Liebreich / Faust / NOSPR
/ Webern / Reger / Berg / Lindberg
/ Mendelssohn-Bartholdy

Wałbrzych, kościół pw. Świętych
Aniołów Stróżów, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danowicz / Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum
/ Vivaldi & Piazzolla – Eight Seasons

3.09.2012, pon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bielawa, kościół pw. Wniebowzięcia
NMP, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danowicz / Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum
/ Vivaldi & Piazzolla – Eight Seasons

Jelcz-Laskowice, kościół pw.
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pinnock / Manson / Bach / Abel
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5.09.2012, śr.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, katedra polskokatolicka św.
Marii Magdaleny, godz. 19:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Layton / Davies / Kennedy / Williams /
Komasa / Chór Filharmonii Wrocławskiej
/ Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Wrocławskiej / Łukaszewski Via Crucis

SPONSORZY SREBRNI:
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Paul McCreesh Dyrektor Artystyczny / Artistic Director
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Dzierżoniów, kościół pw. Maryi Matki
Kościoła, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munk / Davies Mikkelborg
/ Copenhagen Royal Chapel Choir
/ Lauridsen / Monteverdi / Schütz
/ Bruckner / Liszt / Rachmaninow

Wrocław, kościół Uniwersytecki,
godz. 21:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Czarnik / Markowicz / Lutosławski Quartret
/ Mykietyn / Mozart / Markowicz

7.09.2012, pt.
Oława, kościół pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Danowicz / Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum
/ Vivaldi & Piazzolla – Eight Seasons

Wrocław, kościół Uniwersytecki,
godz. 21:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doric String Quartet / Haydn Siedem
ostatnich słów Chrystusa na krzyżu

6.09.2012, czw.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, kościół Uniwersytecki,
godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Munk / Davies Mikkelborg / Nielsen
/ Kuhlmann / Copenhagen Royal Chapel
Choir / Palestrina / Liszt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, kolegiata Świętego Krzyża
i św. Bartłomieja, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonizzoni / La Risonanza
/ Caldara La Passione di Gesù Cristo

Świdnica, katedra pw. św. Stanisława
i Wacława, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gallicantus / Tallis / Parsons / Philips
/ Ferrabosco / White / Byrd

8.09.2012, sob.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, ewangelicko-augsburski
kościół Opatrzności Bożej, godz. 17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanisławski / Soliści:
uczestnicy Kursu Interpretacji Muzyki
Oratoryjnej i Kantatowej
/ Zespół instrumentalny
/ Arie z kantat J.S. Bacha

Wałbrzych, ewangelicko-augsburski
kościół Zbawiciela, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bonizzoni / La Risonanza / Haendel
/ Telemann / Bach / Vivaldi / Mascitti

Wrocław, kościół św. Stanisława,
św. Doroty i św. Wacława, godz. 20:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gallicantus / Lasso Lagrime di San Pietro

9.09.2012, niedz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wrocław, katedra polskokatolicka
św. Marii Magdaleny, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------McCreesh / Webster / Rice / Montvidas
/ Wilson-Johnson / Chór Filharmonii
Wrocławskiej / NOSPR
/ Dvořák Stabat Mater

11.09.2012, wt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bardo, bazylika mniejsza Nawiedzenia
NMP, godz. 19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Franków-Żelazny
/ Chór Filharmonii Wrocławskiej
/ Rheinberger / Mendelssohn-Bartholdy

Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonywania zmian w programie.
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SEZON ARTYSTYCZNY - 2012/2013
29.09.2012
1509.2012
16.09.2012
18.09.2012
29.12.2012
27.04.2013
28.04.2013
8.06.2013
sTadIon dIaloG arena
w lubInIe

15, 16,
21, 22, 23.06.2013
Trzy MIejsca aKcjI

anIoły w aMeryce

PeTer eöTVös

PolsKIe PrawyKonanIe – wersja KoncerTowa

KIerownIcTwo Muzyczne: basseM a KIKI

caVallerIa rusTIcana PIeTro MascaGnI
Pajace ruGGIero leoncaVallo
KIerownIcTwo Muzyczne: ewa MIchnIK reżyserIa: waldeMar zawodzIńsKI

sKrzyPeK na dachu
wznowIenIe

jerry bocK, sheldon harnIcK, josePh sTeIn

KIerownIcTwo Muzyczne: ewa MIchnIK reżyserIa: MareK weIss

TraVIaTa

GIusePPe VerdI
KIerownIcTwo Muzyczne: basseM aKIKI reżyserIa: adaM FronTczaK

aI da

GIusePPe VerdI

MeGaProduKcja

KIerownIcTwo Muzyczne: ToMa sz szreder reżyserIa: ada M FronTczaK

T osca GIacoMo PuccInI
KIerownIcTwo Muzyczne: ewa MIchnIK reżyserIa: a da M FronTcza K

III FESTIWAL OPERY WSPÓŁCZESNEJ
28.09 – 5.10.2012

28.09. pt 1900

PułaPKa zyGMunT Krauze
KIerownIcTwo Muzyczne: ToMa sz szreder reżyserIa: ewelIna PIeTrowIa K

29.09. so 1900

PolsKIe PrawyKonanIe – wersja KoncerTowa

anIoły w aMeryce

PeTer eöTVös

la lIberTÀ chIaMa la lIberTÀ euGenIusz KnaPIK
KIerownIcTwo Muzyczne: ja ceK KasPszyK reżyserIa: MIchał zadara dyryGenT: basseM aKIKI
KIerownIcTwo Muzyczne: basseM aKIKI

30.09. nd 1700

2.10. wt 19.00

TajeMnIce sInobrodeGo henryK MIKołaj GórecKI, PhIlIP Glass
GoścInny sPeKTaKl baleTowy: hessIsches s TaaTsTheaTer wIesbaden
choreoGraFIa: sTePhan Thoss

3.10. śr 19.00

oGród MarT y cezary duchnowsKI
KIerownIcTwo arTysTyczne: ceza ry duchnowsKI

5.10. pt 19.00

zíTra se bude aleš březIna
KIerownIcTwo Muzyczne: MarKo IVanoVIč reżyserIa: jIří neKVasIl
sPeKTaKl GoścInny: národní dIVa dl o w Pradze

EWA MICHNIK
ZAPRASZA

szanowni Państwo,

WRZESIEŃ 2012
sTraszny dwór

sTanIsław MonIuszKo

8 so 1900

67. laT PolsKIej sceny oPerowej we wrocławIu
I n auG ura cj a s ez o nu

9 nd 1700

cyGanerIa

GIacoMo PuccInI

13 cz 1900

rIGoleTTo

GIusePPe VerdI

14 pt 1900

czarodzIejsKI FleT

15 so 1900

Król roGer

16 nd 1700

naPój MIłosny

19 śr 1100

alIcja w KraInIe czarów

20 cz 1900

jezIoro łabędzIe

21 pt 1900

oTello

25 wt 1100

sId, wąż, K Tóry chcIał śPIewać

26 śr 1900

carMen

27 cz 1900

FalsTaFF

wolFGanG aMadeusz MozarT

Karol szyManowsKI

GaeTano donIzeTTI

roberT chauls

PIoTr czajKowsKI

GIusePPe VerdI

MalcolM Fox

GeorGes bIzeT

8 września przedstawieniem „straszny
dwór” stanisława Moniuszki opera wrocławska zainauguruje 67 sezon artystyczny w powojennej historii wrocławia. w spektaklu w partii stefana zadebiutuje
zdzisław Madej, a jadwiga Postrożna po raz pierwszy zaśpiewa partię
cześnikowej. Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do naszego teatru
na spektakle cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem publiczności:
„rigoletto„ (debiut Marty brzezińskiej w partii Gildy i Plamena Kumpikova w partii sparafucile), „otello”, „Falstaff” G. Verdiego, „cyganeria”
G. Pucciniego (po raz pierwszy w roli rudolfa usłyszymy Vitaliya Kovalchuka i łukasza rosiaka jako schaunarda), „carmen” G. bizeta.
Klasykę operową we wrześniowym repertuarze reprezentują również
„napój miłosny” G. donizettiego i „czarodziejski flet” w. a. Mozarta. zachęcam też do obejrzenia inscenizacji „Króla rogera” K. szymanowskiego, a miłośnikom sztuki baletowej proponujemy „jezioro łabędzie”
P. czajkowskiego. w cyklu „Tajemnicze królestwo – opera dla dzieci” najmłodszej widowni zaprezentujemy przedstawienia: „alicja w krainie czarów” r. chaulsa oraz „sid- wąż, który chciał śpiewać” M. Foxa.
28 września rozpoczyna się trzecia edycja Festiwalu opery współczesnej organizowanego przez operę wrocławską. Festiwal zainauguruje
„Pułapka” z. Krauzego, której libretto oparte jest na dramacie znakomitego poety Tadeusza różewicza. Kierownictwo muzyczne spektaklu,
który swoją światową prapremierę miał na naszej scenie w minionym
sezonie, sprawuje Tomasz szreder a reżyserem jest ewelina Pietrowiak.
wydarzeniem festiwalu będzie polskie prawykonanie (wersja koncertowa) dzieła Petera eötvösa „anioły w ameryce” pod kierownictwem muzycznym bassema akiki. również gorąco zachęcam do obejrzenia
spektakli gościnnych na scenie opery wrocławskiej. zespół hessische
staatstheater wiesbaden zaprezentuje spektakl baletowy „Tajemnice
sinobrodego” z muzyką henryka Mikołaja Góreckiego i Philipa Glassa.
natomiast narodni divadlo z Pragi w ramach festiwalu wystawi spektakl „zitra se bude” a. breziny. w programie III Festiwalu opery współczesnej umieściliśmy również przedstawienia: „la chiama la liberta”
eugeniusza Knapika oraz „ogród Marty” cezarego duchnowskiego.

serdecznie zapraszam
ewa Michnik
dyr ektor naczelny i artyst yczny oper y wr ocławskiej

GIusePPe VerdI

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

InForMacja I rezerwacja bIleT ów
dział Promocji i obsługi widzów – tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
GodzIny Pracy Kasy we wrześnIu 2012
Kasa opery, ul. świdnicka 35, tel. 71 370 88 18
poniedziałek–sobota 12.00-19.00; niedziela 11.00-17.00;
oraz na godzinę przed spektaklem. Przerwa 15.15-15.30

sTraszny dwór stanisław Moniuszko, fot. Marek Grotowski

w w w. op er a. w r ocl aw .p l
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1015-1018Wieczorylisztowskie

Recitalefortepianowe–ANNAFEDOROVA (Ukraina)
Słowoo muzyce–JuliuszAdamowski

21września,g. 18,30 –ObORniKiŚląSKie
SalonikczterechMuz,ul.j.Piłsudskiego 13
24września,g. 17,00 –GłOGóW
SzkołaMuzyczna im.F.liszta,ul.jednościRobotniczej 14
25września,g. 18,00 –WROcłAW
KlubMuzykii literatury,pl.T.Kościuszki 9
26września,g. 18.00 –TRZebnicA,
StarostwoPowiatowe,ulleśna 1.Koncertpod patronatem
StarostyTrzebnickiegoRobertaAdacha.
W programieutwory: D.Scarlattiego,F.chopina,j.brahmsa,F.liszta.Wstępwolny!
Anna Fedorova,urodzona w Kijowie,
od bardzomłodegowiekuprezentowaławrodzonąmuzycznądojrzałość
i zdumiewającemożliwościtechniczne.będącjeszczedzieckiemrozpoczęła międzynarodową karierę
koncertowąwprawiającw zdumienie
słuchaczyna całymświecie.
Anna Fedorovabrałaudziałw wielumiędzynarodowychfestiwalachmuzycznych.laureatka 14międzynarodowychkonkursówpianistycznych,m.in.uzyskała i nagrodęna Międzynarodo
wym Konkursie Rubinstein in Memoriam (Polska 2009),
i na MiędzynarodowymKonkursiedlaMłodychPianistóww Tbilisi,gdzierównieżzdobyłanagrodęSpecjalnądlanajlepszego
pianistykonkursu,PrixDenisAntoinena Pianocampus(Pontoise 2012), iii nagrodęoraznagrodępublicznościna konkursie w lionie (Francja, 2012), nagrody Dorothy McKenzie
na international Keyboard institute and Festival (nY,
uSA 2006, 2007,2008),ii nagrodęoraznagrodęspecjalnąinstytutuF.chopina na iV MiędzynarodowymKonkursiedlaMłodychPianistówim.F.chopina w Moskwie. W 2008A. Fedorova
ukończyłaszkołęmuzycznąimłysenkidlautalentowanejmłodzieżyw Kijowie,w klasieborisaFedorova.Od 2008studiuje
pod kierunkiemleonidaMargariusaw AccademiaPianistica
internazionalediimolaincontricolMaestro.jejnauczycielami
bylirównieżtacyznakomicimuzycyjakAlfredbrendel,MenahemPressler,Dmitribashkirov,ArieVardi,VladimirViardo,
jeromeRosei inni.W zeszłymrokuwystępowaław japonii
z TokyonewcityOrchestra,w GreatHalloftheTonhallew Zurichuz Orchestredechambredelausanne,orazzrecitalami
w FilharmoniiWarszawskiej,Operzenarodowejw Warszawie,
paryskimSallecortoti w GreatHalloftheAmsterdamconcertgebouw.W sezonie 2012/13zaplanowanekoncertyw Polsce,FrancjiHolandii,Meksyku,uSA,chinachi Szwajcari.
Koncertysąrealizowaneprzy pomocyfinansowejWładzSamorządowychWojewództwaDolnośląskiego,PowiatuTrzebnickiego,Obornik
Śląskichi Wrocławia,FundacjiPolskaMiedźorazZwiązkuArtystów
WykonawcówSTOART.
4 str.» cOjeSTGRAne » wrzesień2012

IV FestIwal Kultury
MnIejszoścI nIeMIecKIej w Polsce
ŚWięTujciePAńSTWORAZeMZ nAMi!
W ostatnimtygodniuwrześnia 2012odbędziesięnajważniejsze wydarzenie kulturalne Mniejszości niemieckiej
w bieżącym roku. Związek niemieckich Stowarzyszeń
(ZnSSK)orazniemieckieTowarzystwoKulturalno-SpołeczneweWrocławiu(nTKS)organizująjużpo razczwarty Festiwal Kultury Mniejszości niemieckiej w Polsce.
Wstępdo HaliStuleciajestwolny.
celemFestiwalujestwspólneprzedstawieniewieloaspektowej,niemieckiejkulturyi tymsamympogłębieniemiędzykulturowegodialogu.Mniejszośćniemieckaw Polsce
udowadnia,żepolskiedziedzictwokulturowezawieratakżeniemieckietradycje,zwyczaje,pieśniludowe,muzykę
jaki tradycyjnestrojeoraz,żeniemieckakulturaw Polsce
jestżywai zróżnicowana.Tęwieloaspektowośćwyraża
programFestiwalu:od chórów,gruptanecznychi współczesnejmuzykimłodzieżowejpo gwiazdęfestiwalu,legendę szlagierów – Heino. Oczekujcie, więc Państwo
zróżnicowanego programu, dzięki któremu poznacie
niemcóww Polscez wieluróżnychstron!
UroczysteotwarcieFestiwalu–godz 12.00
HalaStulecia,ul.Wystawowa 1

FIlharMonIa DolnośląsKa
W JElENiEJGóRzE(www.filharmonia.jgora.pl)
2.iX,godz.10.00JeleniaGóra
KOnceRTZ OKAZjiMięDZYnARODOWYcH
WARSZTATóWPSZcZelARSKicH
ORKieSTRADęTA FilharmoniiDolnośląskiej
7.iX,godz. 19.00SalaKoncertowaFDbilety: 20/10 zł
FeSTiWAl MuZYKi TeATRAlnej – MuZYKA PAWłA
MYKieTYnA-MAciejGRZYbOWSKi –fortepian,dyrygent
AGATAZubel –śpiew,OrkiestraSymfonicznaFD
14.iX,godz. 19.00SalaKoncertowaFDbilety: 20/10 zł
PiOTRKAjDASZ –skrzypce,dyrygent
ORKieSTRASYMFOnicZnA FilharmoniiDolnośląskiej
21.iX,godz. 19.00,SalaKoncertowaFDbilety: 30/20 zł
inAuGuRAcjA49SeZOnuARTYSTYcZneGO
TOMASZ buGAj – dyrygent , jAnuSZ OlejnicZAK
–fortepian,AnnAPATRYS –sopran
ORKieSTRASYMFOnicZnA FilharmoniiDolnośląskiej
28.iX,godz. 19.00,SalaKoncertowaFDbilety: 15/10 zł
eWelinAROżeK –dyrygent
ORKieSTRA SYMFOnicZnA Państwowej Szkoły Muzycznej i i ii st.im.S.Moniuszkiw jeleniejGórze
Muzykapopularno-rozrywkowa
www.cojestgrane.pl

vii
w ieczory
wieczory
organowe
organowe
u Bożej Opatrzności
WAłbRZYcHul.SłOWAcKieGO 4,tel. 74 842 28 93
Dyrektornaczelnyi Artystyczny–jeRZYKOSeK

29 lipca Joachim
Grubich
VII wIeczory
organowe
u Bożej
oPatrznoścI
5 sierpnia
Christoph Bossert

Festiwalod siedmiulatwpisujesięw kalendarzwydarzeń
12 sierpnia Thomas Lennartz
kulturalnychWrocławia.Repertuarkoncertóww sposób
19wsierpnia
Koncert
szczególnyzoriento
anyjestna
propromocyjny
mowaniemuzykiorstudentów
i absolwentów
ganowejwśródmieszkańcówna
szegomia
stai regionu.
Akademii
Muzycznych:
Koncertyodbywająsięna za
bytkowymin
strumenciejoTomasz
hanna Steinmayera z 1924
r. ZapZebura
raszam(Warszawa)
y na ostatni
Jan Baciak (Kraków)
z siedmukoncertówzaplanowanychw tymsezonie.
Maciej Maszkiewski (Wrocław)
WystąpiSuSiFeRFOGliA,Polska/Włochy.
2września,godz.
19.00–Ko
ściółOpatrz
26 sierpnia
Ireneusz
WyrwanościBożej

wrzesIeŃ 2012

7września,godz. 19.00
inAuGuRAcjA XXXVSeZOnuARTYSTYcZneGO
OrkiestraSymfoniczna FS–Dyrygent:jerzyKosek
Solista:KOnSTAnTYAnDRZejKulKA (skrzypce)
Program:P.czajkowski:Koncertskrzypcowy D–dur
M.Musorgski:Obrazkiz wystawy
14września,godz. 19.00
jAnuSZRADeKSYMFOnicZnie
OrkiestraSymfoniczna FS–Dyrygent:jerzyKosek
ulKazimierzaWielkiego 29.Wstępwolny!
2 września Susi Ferfoglia
Solista:jAnuSZRADeK (śpiew)
Ewangelicki
kościół
Opatrzności
styPenDyścI sa
Morzą
Du
wroBożej
cławIa 15września,godz. 18.00
ul Kazimierza Wielkiego 29
jubileuSZZeSPOłuFuTYMAQuinTeTT:
MIastu
cezary Futyma – obój; Dariusz Futyma – klarnet. Anwstęp woln y
Zapraszamyna 124koncertz cyklu:„StypendyściSamona Osowska–skrzypce;Andrzejbednarczyk–altówka;
rząduWrocławia–miastu”.Koncertprzygotowujei proWojciechKud-wiolonczela.Gościnniewystąpiąsoliści:
wadzinina Domaszewicz-czajka.
ewaGodlewska(sopran),Andrzejbiliński(tenor)
24września,godz. 18.00–KMil,pl.T.Kościuszki 9
FuTYMAQuinTeTpowstałw 1992r,tworzągoabsolwenciAMim.K.lipińskiegoweWrocławiu.Założycielemformacjii autoremwieluaranżacjijestcezaryFutyma.Zespół
dysponujebogatymrepertuarem,chętniewspółpracuje
z wokalistami,prezentującarieorazkantatyepokibaroku.
23września,godz. 19.00–Teatrw Szczawniezdroju
KOnceRTSYMFOnicZnY –jubileusz 75–leciaParafii
pw.najświętszejMariiPannyw Szczawnie–Zdroju
OrkiestraSymfoniczna FS–Dyrygent:jerzyKosek
28września,g. 19.00–HalaOSiR,ul.Wysockiego 11a
jiMiHenDRiXSYMFOnicZnie
OrkiestraSymfoniczna FS–Dyrygent:jerzyKosek
kierownictwo
artystyczne festiwalu:
Dawid Ślusarczyk

P R O J E K T

organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław
tel. 71 343 47 30, faks: 71 372 37 48

Z R E A L I Z O W A N O

Z E

Ś R O D K Ó W

:

.DQFHODULD
=DU]ćG]DQLD
ŊURGRZLVNLHP

chór MIserIcorDIa
ZAPRASZADO WSPółuDZiAłuW KOnceRTAcH
KameralnychórMisericordia,zapraszachętnychpasjonatówmuzykioratoryjnej,klasycznej,do przygotowania
i wykonania utworów: F. Schubert – STAbAT MATeR D. 383.Koncertodbędziesięw listopadzie br.we
Wrocławiu,orazw Świdnicy.
W.A.Mozart–Msza c-durMSZAKOROnAcYjnA K. 317
Koncertodbędziesięw roku 2013.
G.Rossini–PeTiTeMeSSeSOlennelle:Kyrieoraz
AgnusDei.Koncertodbędziesięw październiku 2012 r.
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich
chętnych,śpiewającychPanów(basy,tenory)jakrównież
Panieo barwiealtowej.
umiejętnośćczytanianutniejestwymagana!
Próbyodbywająsiędo 31października,o godz. 18.00.
7,14,21,28września,godz. 17.30
Salkaprzy ul.Bajana 47a
GądówMały/Wrocław(szarybudynek)–Wstępwolny!
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orKIestra leoPolDInuM
ukazałosięnowenagranie
WrocławskiejOrkiestryKameralnej
leopoldinum
z christianemDanowiczem
i pod jegodyrekcją.
cHRiSTiAn DAnOWicZ
urodziłsięw 1983r.w buenos Aires w Argentynie.
Od stycznia 2010rokujest
koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej leopoldinum.
christianDanowiczgrana francuskichskrzypcachwykonanychprzezjean-baptisteVuillaume(1835)pochodzącychz fundacji„Maggini”w Szwajcarii.
Zapraszamyna koncertpromującypłytę.W programie:
OsiemPórRoku–Vivaldii Piazzolla.
29września,godz. 18.00
SalaFilharmoniiWrocławskiej,ul. M.J.Piłsudskiego 19
www.cojestgrane.pl

www.cia.wroclaw.pl

ul.SienKieWicZA 8a

Krystyna sIenKIewIcz recital

DObRYWiecZóRWeWROcłAWiu

ŚMiecHOTeRAPiA
Królowakabaretuw wyśmienitejformie,uwielbiana przez
publiczność,wciążzachwyca
swoimtemperamentem.
niezłomna Krystyna Sienkiewicz wystąpi w programie
muzycznympt.Śmiechoterapia prezentując humor najwyższychlotów.
Zadebiutowałana dużymekraniew dramacieWojciechajerzegoHasapt.Pożegnaniau bokuTadeuszajanczara.Występowała w teatrach warszawskich: Ateneum im.
Stefana jaracza,Rozmaitości,Syrena,na Woli,Komedia,
„Scena Prezentacje”,Rampana Targówkuorazw Teatrze
Polskimw Poznaniu.W latach 1958-66pojawiałasięw programieKabaretStarszychPanów.W 1971 r.otrzymałanagrodęSpecjalnąjuryna iX KrajowymFestiwaluPiosenki
Polskiejw Opolu.byłajednąz gwiazdprogramówkabaretowychOlgilipińskiej,począwszyod cykluGalluxShowpoprzezkolejneedycjeprogramów–Właśnielecikabarecik
i Kurtyna w górę.W słuchowiskuradiowymRodzina Poszepszyńskichgrałarolępannyingi,sąsiadkitytułowejrodziny.W roku 1996zostaławyróżnionanagrodąArtystyczną
PolskiejestradyPrometeusz.

13września,godz.19.30
Mleczarnia,ul.Włodkowica 5

22września,godz. 19.00.Bilety: 49/59 zł
PRW,Salakoncertowaim.J.Kaczmarka,Karkonoska 10

ciAnieZAleżnA MAnuFAKTuRATAnecZnA
ŻyWOTyMUz– 21września,godz. 20.30
SZePTY –o VirginiiWoolf/ZłuDZeniA –o MarylinMonroe
PiąTKiz TAńcEM–14września,godz. 20.30
SąSiADKi i-V –cyklkomediowy.cZęŚć 1 –kawaczyherbata?–historyjkao potrzebiepiciaporannejkawy,lubherbaty;cZęŚć 2 –diagnoza –opowieśćo tym,cospotyka
kobietyw szpitalachi gabinetachlekarskich;cZęŚć 3 –(de)
konstrukcja – czy kobiety potrafią złożyć według
zamieszczonejinstrukcjimeble?cZęŚć 4 –monologiwaginy – o wstydzie, nieśmiałości i niskiej samoocenie
(śmiechprzezłzy,terapeutyczne);cZęŚć 5 –fengshui
–opowieśćo potrzebiekreowaniaharmonijnegośrodowiskażyciawokółnasi ofascynacjifilozofiąWschodu.
WTORKiz VARiETE'S
bAbęZeSłAłbóG?–18września,godz. 19.00
Musicalw żartobliwysposóbodpowiadana pytanie,czy
kobietytoanioły?A możediabły?
ePiZODY–o edithPiaf–25września,godz. 19.00
Spektakltanecznyz piosenkamiedithPiafinspirowany
biografiątejwspaniałejartystki.

antyKaBaret

II DnI orMIaŃsKIe we wrocławIu
21-23. iX –Kościółśw.Wojciecha,pl.Dominikański 2
cHAcZKARYSąTAM,GDZieORMiAnie
21września,godz. 16.00
KOnceRT TRADYcYjnejMuZYKiARMenii –wykona zespółMusaler,założyciel–Hakobbaghdasaryan.
Godz. 17.00 POŚWięceniecHAcZKARu.Modlitwępoprowadzą: Arcybiskup Grigoris bunatian – zwierzchnik
ApostolskiegoKościołaOrmiańskiegozelwowa,Ksiądz
TatewosGeworkian–ProboszczlwowskiejparafiikatedralnejApostolskiegoKościołaOrmiańskiego,KsiądzTadeuszisakowicz-Zaleski–Proboszczormiańskokatolickiej
parafiipołudniowejz siedzibąw Gliwicach.
PieŚniliTuRGicZne w wykonaniuWrocławskichMadrygalistów.Dyrygent–MałgorzataMalcher.
Skweru zbieguul.KlemensaJanickiegoi pl.Dominikańskiego

Godz. 18.00 OTWARcieWYSTAWY:
„WielkiZapomniany.ArcybiskupormiańskijózefTeodorowicz(1864-1938)–wybitnypolskikapłani mążstanu.”
Arcybiskuplwowskiegoobrządkuormiańskiego,teolog,
polityk,posełna Sejmustawodawczy,a następniesenator i kadencjiw ii RzeczypospolitejPolskiej.
Kuratorwystawy–MonikaAgopsowicz
KOnceRTTRADYcYjnejMuZYKiARMenii
w wykonaniuzespołu„Musaler”
Ekspozycjawystawy 22-23września,godz. 12.00–16.00
Refektarzklasztoruśw.Wojciecha,placDominikański 2

ATRAKcje TOWARZYSZące: Kiermasz książek, gazet
i płyto tematyceormiańskiej,kuchniaormiańska,muzykaormiańska,kolekcjonerskiepocztówkiz okolicznościowąpieczęcią,zabawydladzieci
MiSjA:TroskąTowarzystwaOrmianPolskich,podobnie
jak pozostałych organizacji ormiańskich w Polsce, jest
konsolidacjaludnościormiańskiejw RzeczypospolitejPolskiej. jest m.in. organizacja wydar zeń, które czerpią
z rdzennejtradycjiArmeniiorazz historiiOrmianosiadłych
na KresachRP.A cobardzoważne–wzajemneodkrywanie,cokształtowało
tożsamośćormiańską.
cHAcZKAR – ormiański
krzyżkwitnący–wywodzi
sięz wiaryi religii,alejest
czymświęcejniżtylkoreligijnym symbolem. jest
wyznacznikiem tożsamościOrmian:chaczkarysą
tam,gdzieOrmianie.
chaczkar dla Wrocławia,
wykuty w tufie wulkanicznymprzezTarona Martirosyana i bagrata balabeky
-anaz Armenii,jestpodarunkiemunionoftheWorld
ofArmenianPainters.
fot.G.Parsamian
www.ormianie.pl
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teatr zar nagroDzony
na FestIwalu FrInge w eDynBurgu
Teatr ZAR z Wrocławia w tegorocznej edycji (327.08.2012) międzynarodowego festiwalu teatralnego
Fringew edynburguzdobyłdwienagrody!
W sobotę(18.08.2012)spektakl„cesarskiecięcie”zdobył
HeraldAngel –prestiżowąnagrodęprzyznawanądlanajlepszegoprzedstawienia,a w czwartek(23.08.2012)otrzymałTotalTheatreAward za spektakl„cesarskiecięcie.
Próby o samobójstwie”. Tym samym Grupa sięgnęła
po najwyższy laur w kategorii Physical/Visual Theatre
za najbardziejinnowacyjnąinscenizacjęteatralną.Warto
wspomnieć,żeopróczTeatruZARo nagrodęubiegałysię
ażtrzyinnepolskiegrupy(TeatrPieśńKozła,TeatrKTO
orazTeatrbiuroPodróży).
„cesarskiecięcie”stanowidrugączęśćtryptyku„ewangeliedzieciństwa”i podejmujetematgranicynaszejwolności.
Tytułspektaklujestw istociemetaforą„stanusamobójczego”–siłyfatalneji zbawiennejzarazem,trzymającejkażdegoprzy życiu.Torzecz–jakmówiątwórcyprzedstawienia
–o możliwej,a zarazemkoniecznejzdolnościprzedłużania
własnegooddechuw chwilikiedyw żyłachczujesiękawałkiszkła,którejeszczeniezdołałydotrzećdo serca.na strukturęmuzycznązłożyłysięprzedewszystkimwielogłosowe
pieśnikorsykańskie,w którewplecionowątkibułgarskie,rumuńskie,islandzkiei czeczeńskie.Tradycyjnymateriałmuzyczny przetworzono jednak w formę współczesną
i dopełnionointensywnąpartyturąruchową.
DwukrotnąprezentacjęTryptykuewangeliedzieciństwabędziemożna obejrzećwewrześniupodczas 2.FestiwaluTeatrunie-Złego,organizowanegoprzezTeatrModrzejewskiej
orazFundacjęTeatrnie-Takiw legnicy.
WeWrocławiuTeatrZarzaprezentujesięw ramachMiędzynarodowegoFestiwaluTeatralnego„Światmiejscemprawdy” Sezon Mistrzów organizowanego przez instytut im.
jerzegoGrotowskiegow dniach 4–6październikabr.

2.FestIwal teatru nIe-złego
ideąFestiwaluTeatrunie-Złegojestprezentowanieteatrów,
dobranychwedlekryteriumoryginalnościartystycznej,poszanowaniateatralnegokunsztu,różnorodnościjęzykaprzekazui wymykaniasięobowiązującymmodom.
FormułaFestiwaluto cyklczterechweekendówfestiwalowych
w roku,w formieprzeglądówteatralnych.Każdyweekend,to
innyTeatr,którypokaże2/3przedstawienia,połączonez rozmowamiz widownią,wykładamii wystawami.
TeatrzARz Wrocławia(www.teatrzar.art.pl)
15i 16września,godz. 18.00–Scena na Kartuskiej
uWeRTuRA.Fragmentyo przeczuciachnieśmiertelności
zewspomnieńwczesnegodzieciństwa
Godz. 19.30–Scena na NowymŚwiecie
ceSARSKiecięcie.PRóbYO SAMObójSTWie
Godz. 21.00–Scena na Kartuskiej
AnHelli.WOłAnie
Teatrim.HelenyModrzejewskiejw legnicy
Rynek 39,legnica(www.teatr.legnica.pl)
www.cojestgrane.pl

Informacje
Inf
ormacje o rrepertuarze
epertuarze i rrezerwacja
ezerwacja ttelefoniczna
elefoniczna
elef
oniczna bilet
biletów:
ów:
marketingu, (+48) 71 316 07 77
–78
dział marketingu,
77–78

We wrześniu 2012
Teatr
Tea
tr polski we Wrocła
wiu zaprasza
Wrocławiu
7-9, 11-13.09 godz. 19:00
MAyday
M
Ayday, rreż.
eż. W
Wojciech
ojciech PPokora
okora

SScena
cena KKameralna
ameralna

14-16.09 godz. 19:00 Scena
Scena Kameralna
Kameralna
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE, rreż.
eż. BBogdan
ogdan TTosza
osza
PREMIER
PREMIERAA POLSK
POLSKAA

15-18.09
godz.
godz. 19:00
19:00studio
studio TTVP
VP W
Wrocław
rocław
TITUS ANDRONICUS, rreż.
eż. Jan KKlata
lata

17.09 godz. 10:00 SScena
cena KKameralna
ameralna W
Wstęp
stęp w
wolny
olny
WSZECHNICA TEATRALNA:
TEATRALNA: NA AAGONIE
GONIE I W EPOSA
EPOSACH
CH ST
STAROŻYTNEJ
AROŻYTNEJ GREC
GRECJIJI
18.09 godz. 10:00 SScena
cena KKameralna
ameralna W
Wstęp
stęp w
wolny
olny
MAŁA WSZECHNICA TEATRALNA:
TEATRALNA: CCARLO
ARLO CCOLLODI,
OLLODI, PINOKIO

SMYCZ
SM
YCZ

19-21.09 godz. 19:00 Scena
Scena Kameralna
Kameralna
OKNO NA PPARLAMENT
ARLAMENT, rreż.
eż. W
Wojciech
ojciech PPokora
okora
22-23.09 godz. 19:00 Scena
Scena Kameralna
Kameralna
DWADZIEŚCIA
DW
ADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZY
NAJŚMIESZNIEJSZYCH
CH PIOSENEK NA ŚWIECIE, rreż.
eż. Jer
Jerzy
zy SSatanowski
atanowski
24.09 godz. 19:00 SScena
cena KKameralna
ameralna W
Wstęp
stęp w
wolny
olny
CZYNNE PONIEDZIAŁKI/
: HALFLIFE
HALFLIFE,, reż.
reż. Krzysztof
Krzysztof PPopiołek
opiołek

PREMIERA
PREMIERA

29-30.09
godz.
godz. 19:00
19:00Scena
Scena na Świebodzkim
Świebodzkim
KLINIKEN/RWF, rreż.
eż. ŁŁukasz
ukasz TTwarkowski
warkowski


www
www.Teatrpolski.wroc.pl
.Tea
Teatrpolski.
trpolski.wroc.pl

woKół sceny
FestiwalNaukiwewrocławskiejPWST
na poniedziałek, 24wrześniaw ramach XV DFnzostały
zaplanowanepokazywybranychspektaklistudentówPaństwowejWyższejSzkołyTeatralnejweWrocławiu,natomiastw weekend22i 23wrześniaodbędziesięimpreza
plenerowaw ParkuStaromiejskim.StudenciWydziałuAktorskiegoi lalkarskiegozaplanowalidlaPaństwawiele
atrakcjitakichjak:pełenhumorui niekończącychsięgagówdramatwgDorotyMasłowskiej,inscenizacjęopowieści lirycznej iwana Turgieniewa, czarną komedię
na podstawieWoodyAllena,powiastkęfilozoficznądla
dzieciczypiosenkiz KabaretuStarszychPanów.
TeatrPWST,ul.Braniborska59

MIKROKOSMOS

fot. B. Sowa

scenariusz i reżyseria: Konrad Dworakowski; scenografia i kostiumy: Maria Balcerek; muzyka: Piotr Klimek; projekcje wideo: Michał Zielony; reżyseria światła: Bartek Dębowski
25, 26, 27 września, godz. 11.00

TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28, bilety: 25zł (N) , 20zł (U), 15zł (G),

DOM BERNARDY ALBA

teatr KoMeDIa pl.TeATRAlnY 4
20i 21września,godz. 20.00,
23września,godz. 17.00–MAyDAy 2
27i 29września,godz. 20.00–BOEiNGBOEiNG
teatr aD sPectatores
Scenagłówna–browarMieszczański,ul.Hubska 44
10, 11, 17, 18, 24i 25września
godz. 18.30, 19.45i 21.00
9–REKONSTRUKcJA
Miejscemzbiórkiprzed spektaklemjestPubSkrzypek
na dachu(ul.bogusławskiego 29,Wrocław)
8i 9września,godz. 20.00
zABóJSTWOPRzy RUEMORGUE
15i 16września,godz. 20.00
GAylOVESTORy
21, 22i 23września,godz. 20.00
SzMATy
28, 29, 30września,godz. 20.00
PiENiąDzESąW...

fot. B. Sowa

reżyseria i choreografia: Zbigniew Szymczyk; scenografia: Marek Tybur; kostiumy: Wanda Kowalska; opracowanie muzyczne: Jacek
Aümuller, Piotr Salaber, Zbigniew Szymczyk; reżyseria światła: Bary

POŁAWIACZE
PAPIERU
scenariusz, reżyseria i opracowanie
muzyczne: Zbigniew Szymczyk
(w przedstawieniu wykorzystano
muzykę Wojciecha Kilara z filmów:
Salto i Perła w koronie, tradycyjną
muzykę klezmerską i utwór Time
Lapse Michaela Nymana)
scenografia i kostiumy: Marek Tybur
28, 29, 30 września, godz. 19.00

TEATR POLSKI – SCENA KAMERALNA
ul. Świdnicka 28, bilety: 30zł (N), 20zł (U),

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

teatr arKa ul.MennicZA 3
RepertuarWRZeSień
14września,godz 19.00–SENNOcylETNiEJ
21września,godz 19.00–BAlU HAWKiNGA
28września,godz 19.00–SilENcE
wrocławsKI teatr laleK pl.TeATRAlnY4
AliNEczKA
1i2września,godz.11.00
PODłOGOWO
8września,godz.15.00,9września,godz.11.00
OcHEMil
12,13,14września,godz.10.00
15września,godz.15.00;16września,godz.11.00
czERWONyKAPTUREKKicHAWKAiGBUREK
18,19,20,21,25 września godz.10.00
22września godz.15.00,23września godz.11.00
AMElKA,BóBRiKRólNADAcHU
26,27,28 września, godz.10.00
29 września godz.15.00,30 września godz.11.00
www.cojestgrane.pl

wrocławsKI teatr wsPółczesny

teatr Muzyczny caPItol

ul.RZeźnicZA 12 (www.wteatrw.pl)
4, 5, 6, 7września,godz. 19.00 –Scena na Strychu
DAWnOTeMuW ODeSSie prawdziwahistoriakrólażydowskichgangsterów.Spektaklmuzycznyłukaszaczuja–twórcy„cafePanika”i „leningradu”.Scenariusz
opartyna tekstachizaakababla.Ostrerockowebrzmieniai motywymuzykiżydowskiej–muzykęskomponował Aleksander brzeziński. Mieszanka wybuchowa!
Śpiewająmiędzyinnymi:MartaMalikowska,Zdzisław
Kuźniari MarcinGaweł.
8, 9, 11, 12września,godz. 19.15 –DużaScena
WeDłuGbObcZYńSKieGO na motywachGogolowskiego„Rewizora”,reż.AgataDuda-Gracz
13, 14, 15, 16września,godz. 19.00 –Scena na Strychu
POżeGnAniejeSieni wgWitkacego,reż.P.Sieklucki
18, 19, 20, 21września,godz. 19.15 –DużaScena
PułAPKATadeuszRóżewicz,reż.GabrielGietzky
22, 23, 25, 26września,godz. 19.00 –Scena na Strychu
TRAnS-ATlAnTYKW.Gombrowicz,reż.j.Tumidajski

(www.teatr-capitol.pl)
MałaScena,ul.Piłsudskiego72
1i2września,godz. 20.00 -SeXMAcHine
reż.TomaszMan.Spektakltylkodlawidzówdorosłych
cSimpart,ul.Mazowiecka17
14i 15września,godz. 19.00 –HAiR
16września,godz. 17.00 –HAiR
reż.Konradimiela
Spektakltylkodlawidzówdorosłych
uwaga,wspektakluużywanyjeststroboskop!
MałaScena,ul.Piłsudskiego72
22i 23września,godz. 20.00 –evergreen
bognaWoźniak-joostberensikwintetsmyczkowy
WrocławskiTeatrWspółczesny,ul.Rzeźnicza12
POżeGnAnieZTYTułeM
28września,godz. 19.00 -iDiOTA
29września,godz. 18.00 -iDiOTA
30września,godz. 17.00 -iDiOTA(angielskienapisy)
reż.WojciechKościelniak

fot.b.Sowa

fot.ł.Gawroński

BiletynaspektakleWTW:normalne–32 zł,ulgowe–24 zł

cs IMPart ul.Mazowiecka 17
KAlENDARiUM–WRzESiEń 2012
2 iX godz. 19.00 –MarioPerestegii ServiDominicantores–koncertw ramachfestiwalunOnSOlAScRiPTAw kościeleŚw.Krzyża
10 iX godz. 19.30 –jazzjamsession
11 iX godz. 19.30 –bluesjamsession
16 iX godz.11.00i16.00 –„ZaczarowanaKolomotywa”–przedstawieniedladzieci
20 iX godz. 19.00 – Przed premierą: b. Sobczuk
i j.Poprawarekomendują–koncertAgatyKusek
26 iX godz. 18.00–„cOcOkobietaz pasją”wernisaż
wystawymalarstwaRaineraMagolda

FESTiWAlna XXX-lecie zBRODNilUBińSKiEJ
1 września – RAZ DWA TRZY; SOYKA KOleKTYW;
AnnADąbROWSKA;ScOFFeRS
2września– MYRiOT;ARKAnOeGO;
luXTORPeDA;APTeKA
Bilety: 40 zł(www.wzgórzezamkowe.pl)
DziedziniecOśrodkaKulturyWzgórzezamkowe
ul.MikołajaPruzi 7i 9lUBiN
www.cojestgrane.pl

W ramachMiędzynarodowegoFestiwaluPerkusyjnego
DRuMFeSTodbywająsię 2OgólnopolskieKonkursy
Perkusyjne.W 2012rokubędzieto X OgólnopolskiKonkursWibrafonowyi iX OgólnopolskiKonkursGryna ZestawiePerkusyjnym.
WjuRYkonkursówzasiądąm.in.MarkFord,She-eWu
iAndersAstrand,wybitnimuzycyispecjaliściwswoich
dziedzinach,znaniicenieninacałymświecie.
Swojąobecnośćpotwierdziłowieluznakomitych,światowejklasymuzyków,takichjak:MikePortnoy,billySheehan,DerekSherinian,TonyMacAlpine,ianPaice,brian
Tichy,DougAldrich,MichaelDevin,VirgilDonati,Allan
Holdsworth,Anthonycrawford,carmine&VinnieAppice,MikeTerrana,Terrybozzio,Tonylevin,PatMastelotto, Markus Reuter, Scott Henderson, jeff berlin,
Dennis chambers, Mark Ford, She-e Wu, Anders
Astrand,DirkVerbeuren,bennyGreb,joseTorres,FourthFloor,SymphonicTheaterofDreams.

steaMroller BrIan tIchy trIo
bRiAnTicHY/DOuGAlDRicH/MicHAelDeVin
28września,godz. 19.00–SalaKoncertowaRadioWrocław
www.miedzynarodowyfestiwalperkusyjny.pl/
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MIKa urBanIaK

Peter j. BIrch

Tenmłodysongwriterz Wołowajestw trasiekoncertoWachlarzbrzmieńi gatunwej obejmującej występy
ków,kryształowaczystość
w Polsce,aleteżna litwie,
popowych ballad lat 50.,
łotwiei w czechach.Peter
frywolność muzyki counj.birchkoncertowałw ratry,soul,a nawetrockowe
diowej Trójce, na Opener
uder zenie. A wszystko to
Festivalu,w miastachi miana jednym albumie: przesteczkach na terenie całej
bojowymi witalnymFollow
Polski, ale też zagranicą
You.SzaleńczapodróżMi– we Włoszech i niemki urbaniak przez muzykę
czech.Dzieliłscenęz czenietylkobrzmispójnie,ale
fot.A.Protasiewicz
sławem Mozilem, lechem
wciąga,bawii fascynuje.
Mikaurbaniaktowokalistka,kompozytorka,autorkatek- janerkąi TymonemTymańskim,łączniemożepochwalić
stów.Od 11rokużyciapiszewłasnepiosenki.Solowyde- sięprawiesetkąwystępów,a maraptem 21lat!Właśnie
biutMiKiprzypadłna rok 2009kiedytolbumcloser, kończypracenad pierwsządługogrającąpłytą.
29września,godz. 20.00.Wstępwolny!
spotkałsięz doskonałymprzyjęciem.
fot.j.Poremba/SonyMusic

„Follow you”

21września,godz. 19.00.Bilety:od 70 zł
SalaKoncertowaPRWrocław,ul.Karkonoska 10

laIBach
Koncertw Polsce,odbędziesięw ramachtrasykoncertowejWecomeinPeacewspierającejeuropejskąpremierę
filmuironSky–czarnejkomediisci-fiopowiadającejhistorięnazistówpowracającychna ziemięw 2018r.po uprzedniejucieczcena „ciemnąstronęksiężyca”w 1945.
Zaprezentująnażywomuzykę,którąskomponowalido
filmu(z wielomaodniesieniamido kompozycjiWagnera),
atakżeutworyz nadchodzącychdwóchalbumówlaibach
orazsetnajbardziejznanychutworówz historiizespołu.
laibach–słoweńskizespółmuzyczny,powstałw 1980
w górniczo-przemysłowejmiejscowościTrbovljew jugosławii(obecnieSłowenia).Silniezwiązanyw swojejdziałalnościz neueSlowenischeKunst.
laibachw swojejtwórczościczęstosięgado motywówwykorzystywanychw marszachwojskowych,symbolitotalitarnych,estetykifaszystowskiej,stylizującpodobnieswój
wizerunek,czegocelemjestpodkreśleniezagrożeńzwiązanychz totalitaryzmem.jakdeklarujączłonkowiezespołu,
symbolei treściichutworówwymierzonesąprzeciwko
symbolomtotalitarnym,a ichrodowódjestbliższypunka
czynowejfali,niżinnychtrendówkulturowych.
20września,godz.20.00.Bilety:85do110zł
KlubETER,ul.KazimierzaWielkiego19
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KlubcafeBorówka,ul.Świdnicka 38a

nowe BrzMIenIe Kultu
legenda polskiej muzyki
rockowej KulT zabrzmi
w nowych, zaskakujących
i unikatowycharanżacjach
przygotowanych
przez
młodedolnośląskiezespoły. Koncert grupy KulT
orazichnajwiększeprzebofot.M.Dudzik
jew wykonaniulaureatów
MuzycznejbitwyRadiaWrocławjuż 8września.
nowebrzmienietowyjątkowyna rynkumuzycznymprojektw całościprodukowanyprzezRadioWrocław.Do tej
poryformułakoncertówpolegałana prezentacjiutworów
legendarnychpolskichzespołówprzezznanychi popularnychwykonawców.„W tymrokupozwalamymłodym,
początkującymzespołomzmierzyćsięz twórczościąjednejz największychgwiazdpolskiejscenyrockowej- zespołu KulT” – mówi Tomasz Duda, prezes zar ządu
i redaktornaczelnyRadiaWrocław.„Dajemyszansęlaureatom Muzycznej bitwy – najgłośniejszego konkursu
na DolnymŚląsku,zaprezentowaćsięszerszejpubliczności”–dodaje.Zespołymająpełnądowolnośćinterpretacji wybranych przez siebie utworów i dzięki temu
piosenki,którewszyscyznają,stająsięczęstonowąjakościąartystyczną.FinałemnowegobrzmieniabędzieoczywiściekoncertzespółKulTz charyzmatycznymKazikiem
Staszewskimna czele.
8września,godz. 18.00.Bilety: 20 zł-WyspaSłodowa

DolnośląsKa lIga talentów
DlTjestorganizowanaw formiekonkursowegoprzegląduamatorskichzespołówartystycznychi solistów
działającychna tereniewojewództwadolnośląskiego.
Eliminacje: 22września–Krośnice
29września–KamiennaGóra, 6października–legnica
Finał: 13października,godz. 10.00–MOKiSw Oleśnicy
www.cojestgrane.pl

reDInho + en2aK
jesienna edycja wrocławskiego cyklu city Sounds
rozpoczniesięod spotkania
z muzyką dwóch młodych
uzdolnionychproducentów
i dj’ów–londyńczykRedinRedinho
hoorazwrocławianinen2ak.
Redinho, czyli Tom calvert, to brytyjski producent
i wschodzącagwiazdalondyńskiejwytwórninumbers.
en2ak toniezwykleuzdolnionyproducentz Wrocławia.FanomniezależnychbrzmieńznanyzeskładuPrzaśnik.
6września,godz.21.00
KlubPuzzle,PrzejścieGarncarskie2

jesse cooK
charakterystyczne gatunki
muzyczne dla cook’a to
rumba flamenco, a także
funky jazz i szeroko pojęta
muzykaświata.niezwykłość
cook’a jako gitar zysty tkwi w tym, że doskonale brzmi
w zestawieniuz przeróżnymistylamimuzycznymi.Otwierałkoncertynajwiększychlegendjazzui bluesa:b. b. King,
Raycharlesalekoncertowałrównieżz grupąfolkowąThe
chieftainsorazz zespołemAfroceltSoundSystem,łączącymnowoczesnąmuzykętanecznąz celtyckąi afrykańską.
Dotychczasnagrałsiedemstudyjnychpłyt,z którychkażdabyłasukcesem.GremiumprzyznającecanadianSmoothjazzAwards,trzykrotniezostałuznanygitarzystąroku.
23września,godz. 18.00.Bilety: 60/90/130/150/180 zł
HalaStulecia,ul.Wystawowa 1

DarioAlberti

natu

Tymon Tymański

tyMon tyMaŃsKI & DarIo alBertI
WinO-GRAnie
ProjektTymona Tymańskiegoi DarioAlbertiegoopierasię
na eklektycznymrepertuarze,na któryskładająsięstandardy  jazzowe lat 30-tych, kultowe covery rockowe
z lat 60-tychorazkompozycjewłasne.Śpiewającyduet
eksplorujebrzmieniaakustycznychgitar,oscylującpomiędzyjazzem,musicalem,rockiem,folkiemczyklimatem
bossanova.(www.ymusic.pl)
Przedsięwzięcie„Wino-Granie”tojestakcjąspołecznościową,któramaza zadaniepropagowaćkulturępiciawina, muzykę na wysokim poziomie artystycznym oraz
dostarczaćpretekstówdo spotkańz bliskimi.A towszystkoza sprawąwysokiejkultury,dobregowinai symbolicznychcen.(www.wino-granie.pl)
2września–KlubPuzzle,PrzejścieGarncarskie 2
www.cojestgrane.pl

anIta lIPnIcKa & john Porter
nieprzyzwoiciedobrepiosenki,nieprzyzwoiciedobrekoncerty tak jednym zdaniem można opisać wydar zenia
z udziałemAnitylipnickieji johnaPortera.Koncertyprzepełnionefascynacją,uczuciem,dużądawkąhumoru(czasemtypowoangielskiego...)
bilety:55do75zł(www.lipnickaporter.com)
23września,godz. 20.00(www.eterclub.pl)
Eterclub,ul.KazimierzaWielkiego 19
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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

EKSPOZYCJE STAŁE

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.
Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki średniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są
dwunastowieczny romański tympanon z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z okresu od renesansu
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoński i Gierymski – to tylko niektórzy z polskich
malarzy, których prace można oglądać na tej
wystawie. Pokazywane dzieła przyjechały
do Wrocławia w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa,
a przed II wojną światową prezentowane
były w tamtejszych muzeach i galeriach.

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to
miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła
Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego a kończą prace Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest
unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika
chińsk
a. Pierwsza wystawa
chińska.
w nowej galer
owagaleriiii inspir
inspirowana jest bogatą kolor
ystyką
kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej
ceramiki chińskiej. Pokazane
zostały obiekty powstałe od
VII do pocz. XX w. m.in. wazy,
misy, figurki, talerze,
a także akwaria, stołki
i pojemniki na laski.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

wtorek–niedziela 10.00 –16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnograficzne.pl

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
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 fotografii 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 filmowe, dokumenty, fotografie oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA

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

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 perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

www.mn.wroclaw.pl

Dyrektor
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

WRZESIEŃ
2012
WYSTAWY CZASOWE

RYSZARD KAPUŚCIŃSKI: Zmierzch Imperium
3 – 30 września 2012
Ponad 40 fotografii stanowiących zapis podróży Ryszarda Kapuścińskiego po
terenach byłego ZSRR złoży się na tę wystawę. Część z nich to zapis fotograficzny
Puczu sierpniowego w Moskwie, inne wykonane zostały podczas podróży autora
po terenach imperium. Uzupełniają je zdjęcia domów i cmentarzy.

PSY W MUZEUM
10 – 30 września 2012
Pokazanych zostanie 200 ceramicznych figurek
przedstawiających psy. Pochodzą one z prywatnej kolekcji
Magdaleny Szafkowskiej, kuratorki Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, specjalistki działu grafiki XX i XXI wieku.

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.

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 25 listopada 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie postacie mitologiczne je zdobiły – tego m. in. można się dowiedzieć oglądając tę wystawę.

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

VERA RÖHM: Ergänzungen/Uzupełnienia
9 lipca – 2 września 2012
Oszczędność języka plastycznego pozwala wiązać twórczość tej niemieckiej artystki z nurtem konstruktywizmu i minimal artu. Operuje prostymi formami geometrycznymi, wykonuje prace o charakterze kameralnym lub mnoży je, tworząc przestrzenne, monumentalne struktury.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
NIEZWYKŁA CODZIENNOŚĆ
Ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce –
– ze zbiorów Mariusza Kotkowskiego
14 września – 11 listopada 2012
Pokazanych zostanie 120 starych pocztówek i zrobionych dokładnie
w tych samym miejscach 120 współczesnych zdjęć. Wystawa uzupełniona zostanie dawnymi reklamami i eksponatami pochodzącymi
z przedwojennych wrocławskich restauracji.

ALEBRIJES – rękodzieło ludowe z Meksyku
16 września –14 października 2012

Tajemnice codzienności
europejskie dni dziedzictwa w Polsce 2012

dolny śląsk 8-16.iX 2012
b I e l a w a – 9.Ix godz. 16.30

G ł o G ó w – 15.Ix godz. 12.00

PlacówKa Muzealna, ul. PIasTowsKa 19 b

MuzeuM archeoloGIczno-hIsToryczne, zaMeK KsIążąT GłoGowsKIch, ul. braMa brzosTowsKa 1

– otwarcie wystawy. „opowieść o przemijaniu. Fotografia jako strażnik rzeczywistości” – odczyt.
K r o M n ó w – 9.Ix godz. 11.00–18.00
arT. GalerIa IzersKa – dawny KoścIół ewanGelIcKI

zwiedzanie wystawy poświęconej dziedzictwu ewangelików na dolnym śląsku, „historia mojego domu”,
„na Płocie” – otwarcie wystaw, warsztaty, pokaz pracy grawera, jarmark wyrobów lokalnych twórców.
K u d o w a – z d r ó j – 8.Ix godz. 11.00–14.00

„Tradycje kulturowe mieszkańców przedwojennego powiatu dzierżoniowskiego” – wykład. otwarcie wystaw:
„schroniska Gór sowich na dawnych kartach pocztowych”; „Przedwojenne naczynia lokali gastronomicznych”.
15.I x godz. 16.00 – „Podziemne obiekty militarne
w wałbrzychu z ok. II wojny światowej” – wykład.
b I e r u T ó w – 15.Ix godz. 15.00-18.00

„Plon niesiemy plon w gospodarza dom. żniwa i święto
polonów w tradycji i obrzędowości polskiej”– wykład.
16.Ix godz. 12.00 – „historia cechów głogowskich”
– wykład. 15-16.Ix godz. 10.00-17.00 – zwiedzanie.
G o r z a n ó w – 16.Ix godz. 12.15

MuzeuM KulTury lud. PoGórza sud., ul. PsTrążna 14

szKoła PodsTawowa, ul. KłodzKa 8

doM zIeMI bIeruTowsKIej ul. PrzyjacIół żołnIerza 14a

„Gorzanowskie tajemnice codzienności” – wystawa.
j a w o r – 9.Ix godz. 11.00

niecodzienna codzienność 1942-1945 – „dom na wzgórzu” w Krzyżowej – zwiedzanie, projekcja filmu.
l u d w I K o w I c e K ł o d z K I e – 14.Ix godz. 17.00

MuzeuM reGIonalne, ul. KlaszTorna 6

bIblIoTeKa w cK GMIny nowa ruda, ul. Fabryczna 2

„Tajemnice codzienności” – wystawy.
16.Ix godz. 15.00-18.00 – warsztaty pracy twórczej,
spotkanie przy muzyce.
b o l e s ł a w I e c – 11.Ix godz. 10.00
MuzeuM ceraMIKI, ul. a. MIcKIewIcza 13
„Miejsca odkryte na nowo” – wycieczka z młodzieżą.
13.Ix godz. 18.00 – „codzienność okiem miłośników
fotografii” – prelekcja, pokaz prac fotograficznych.
b o l K ó w – zaMeK – 15.Ix godz. 13.00-18.00;
16.Ix godz. 11.00-14.00 – Tajemnice zamku bolków
– xVII-wieczny piknik historyczny.
b u d z I s z ó w w I e l K I – 15.Ix godz. 12.00

„Tajemnice codzienności – misterium pieczenia chleba”
– warsztaty, degustacja.
K r z y ż o w a – 16.Ix godz. 13.00–18.00
doM na wzGórzu, bud. na TerenIe Fund. Krzyżowa 7

„Młynarze, piernikarze i piekarze w dawnym jawo- „Tajemnice codzienności w Górach sowich” – wystawa.
rze” – prezentacja multimedialna.
ł o M n I c a – 8-09, 15-16.Ix godz. 11.00–17.00
j a w o r z y n a ś l ą s K a – 10.Ix godz. 12.00-16.00 Pałac I FolwarK, ul. KarPnIcKa 3
MuzeuM PrzeMysłu I KolejnIcTwa, ul. Towarowa 4
spotkanie z żywą tradycją dawnej śląskiej posiadłości
„z życia kolejarza” – spotkanie z kolejarzami.
arystokratycznej – zwiedzanie.
j e l e n I a G ó r a – 9.Ix godz. 12.00
M ę c I n K a – 9.Ix godz. 13.00–18.00
archIwuM PańsTwowe, ul. PłK. KazIMIersKIeGo 3

ParK Krajobrazowy „chełMy”

„zapomniany urok biurowości” – wystawa, warsztaty. „Tajemnice lasu Mnichów” – na szlaku cysterskim.
8-9.Ix godz. 11-14.00
Godz. 13.00 – spotkanie w kościele pw. św. andrzeja
MuzeuM KarKonosKIe, ul. jana MaTejKI 28
ap. Godz. 13.15 – pielgrzymowanie. Godz. 14.00 – na„Tradycja przeplatana nowoczesnością” – warsztaty bożeństwo drogi krzyżowej. Godz. 15.00 – spotkanie
GIMnazjuM, budzIszów wIelKI 10
wikliniarstwa i plecionkarstwa.
na szczycie Góry Górzec. Godz. 16.00-18.00 – rodzin„Ginące rzemiosło” – pokaz kołowrotka, prezentacja 15.Ix godz. 10.00-17.00
ny
piknik u podnóża góry przy sztolni „rudolf”.
wyrobu wełnianej przędzy.
ParK norwesKI w jelenIej Górze–cIePlIcach, Pose- M y s ł a K o w I c e – 8.Ix godz. 10.00-16.00
Prelekcja, pokaz i wystawa prac uczniów.
sja MuzeuM PrzyrodnIczeGo, ul. wolnoścI 268

b y s T r z y c a K ł o d z K a – 8.Ix godz. 11.00

ośrodeK KulTury, ul. daszyńsKIeGo 29

zaMeK/Pałac, ul. wojsKa PolsKIeGo 25

doM – MuzeuM wITTIGa, ul. słuPIecKa 42

Miodobranie Karkonoskie.
„Tajemnice codzienności – znane i nieznane legendy
bIblIoTeKa PublIczna, Plac wolnoścI 16
j e l e n I a G . – j a G n I a T K ó w – 8, 15.Ix godz. 12.00
Gminy Mysłakowice”- wystawa, prelekcja.
„nieznane, zapomniane” otwarcie wystawy.
doM GerharTa hauPTManna”, ul. MIchałowIcKa 32
n I e M c z a – 15.Ix godz. 11.00
12.Ix godz. 11.00
„Tkacze – 110 lat na deskach polskich i niemieckich
„niemcza na ścieżkach tajemnic codzienności”.
MuzeuM FIluMenIsTyczne, Mały ryneK 1
teatrów” – otwarcie wystawy, pokaz filmu, prelekcja.
ul. ryneK 10 – spotkanie z burmistrzem. uroczyste
„Tajemnice codzienności czyli tajniki niecenia ognia” K a M I e n n a G ó r a – 9.Ix godz. 10.00–14.00
odsłonięcie tablic pamiątkowych.
– prelekcja, warsztaty.
MuzeuM TKacTwa, Pl. wolnoścI 11
Godz. 12-15.00 – hoTel nIeMcza sPa, ul. sTrzelIńsKa 8
c h e ł M s K o ś l ą s K I e – 15-16.Ix g. 10-18
Pokaz tkania i przędzenia, prezentacja sprzętów do obKonferencja popularnonaukowa. „Fotograficzna podoMKI TKaczy 12 aPosTołów, ul. sądecKa 15
róbki lnu oraz sprzętów tkackich.
droż w czasie. ludzie i zdarzenia” – wystawa.
„od posiania do utkania” – prelekcja, warsztaty.
K a r P a c z – 8.Ix godz. 17.00
n o w a r u d a – 8.09 godz. 16.00
d o b r o s z y c e – 8-9; 15-16.Ix g. 10-16.00
MuzeuM sPorTu I TurysTyKI, ul. KoPernIKa 2
„300 lat tragarzy górskich w Karkonoszach” prelekcja.
zwiedzanie, wykłady, jarmark produktów lokalnych, 9.Ix godz. 15.00–20.00
występy zespołów ludowych, gry i zabawy dla dzieci. lGd ParTnersTwo ducha Gór ul. wojsKa PolsKIeGo 40
d u s z n I K I – z d r ó j – 9.Ix godz. 11.00
święto ducha Gór – tajemnice codzienności.
MuzeuM PaPIernIcTwa, ul. KłodzKa 42
15–16.Ix godz. 9.00–15.00 – święto ducha Gór
„Tajemnice codzienności dusznik – prelekcja.
– wędrówka po Krainie ducha Gór.
d z I e r ż o n I ó w – 8.Ix godz. 11.00
K ł o d z K o – 14.Ix godz. 11.00

„nieznane dziedzictwo kulturowe nowej rudy” – wystawa. „działania Fundacji odnowy ziemi noworudzkiej na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego
w nowej rudzie i na ziemi kłodzkiej” – wykład.
o b o r n I K I ś l ą s K I e – 8.Ix godz. 17.00
ośrodeK KulTury, ul. dworcowa 26

„Tajemnice codzienności w twórczości dziecięcej”
„aspekty codzienności” – cztery wykłady: „codzien- – otwarcie wystawy.
ność: jako azyl polityczny; jako motyw artystyczny; ja- P I e c h o w I c e – 8, 15.Ix godz. 10.00-16.00
huTa szKła KryszTałoweGo julIa, ul. żyMIersKIeGo 73
ko motyw turystyczny; jako stymulator aktywizacji”.
„życie hutnika. hutnictwo tradycyjne w hucie julia
14.Ix godz. 17.00
w Karkonoszach” – zwiedzanie, projekcja filmu, presowIoGórsKIe MuzeuM TechnIKI, ul. sIenKIewIcza 19 MuzeuM zIeMI KłodzKIej, ul. łuKasIewIcza 4
x sowiogórski Festiwal Techniki – wystawy, pokazy gi- „Fotografia rodzinna jako strażnik rzeczywistości” lekcja, ekspozycja.
nących zawodów, auto-moto zlot, przejazdy drezynami.
MuzeuM MIejsKIe, ul. śwIdnIcKa 30

I lo im. b. chrobreGo, ul. wojsKa PolsKIeGo 11

„spotkanie z kulturą kresową”- prezentacja,
pokaz filmu, poczęstunek.
9.Ix godz. 15.00 – Gra historyczno–terenowa
15-16.Ix g. 10-17.00

www.cojestgrane.pl

P o l a n I c a – z d r ó j – 13.Ix godz. 17.00

10–15.Ix godz. 16.00–18.00; 12.Ix godz. 10–12.00
bIblIoTeKa, ul. Główna 82
„życie codzienne w Polanicy-zdroju w pierwszych la- „codzienność wczoraj i dziś” – prezentacja projektów
tach powojennych – zdjęcia rodzinne i dokumenty ar- retroteka i Terranostra.
chiwalne z lat 1945-1960” – wystawa.
w I s z n I a M a ł a – 11.Ix godz. 17.00
P r o c h o w I c e – 8-09, 15-16.Ix godz. 10-17.00 ośrodeK KulTury sPorTu I reKreacjI, ul. szKolna 1
zaMeK, Plac KoPernIKa
otwarcie wystawy, koncert chóru i lokalnych zespołów.
„zamek w Prochowicach wczoraj i dziś” – wystawa. w l e ń – 9.Ix godz. 14.00
s I e d l ę c I n – 9.Ix godz. 10.00-18.00
Pałac KsIążęcy, ul. wInIoGórsKa 11
wIeża KsIążęca, ul. dłuGa 21
„Tajemnice Pałacu Książęcego we wleniu”: „Pałac i ży„Tajemnice codzienności”. codzienność mieszkańców cie dworskie za czasów dorothei”, „życie codzienne
średniowiecznej wieży mieszkalnej – wystawa.
w xIx w.” – prelekcje. „stroje ludowe” – wystawa,
s Ta r a M or a w a – 9.Ix godz. 10.00-18.00
kuchnia regionalna, warsztaty artystyczne dla dzieci.
MbP, ul. wojsKa PolsKIeGo 23

waPIennIK łasKawy KaMIeń, sTara Morawa 29

„hildegarda z bingen – ekologia, zdrowa żywność
– pokarm dla duszy i ciała” – spotkanie literackie, wykład, warsztaty, pokaz ręcznego czerpania papieru,
zwiedzanie pracowni druku, festyn.
s y c ó w – 8.Ix godz. 10.00
lo im. Tadeusza KoścIuszKI, ul. KoścIelna 12

„Tajemnice przedmiotów z domu naszych dziadków”
– otwarcie wystawy.
8.Ix godz. 10.00 – ryneK, Plac wolnoścI 7
30 rocznica powst. Muzeum regionalnego w sycowie.
„Tajemnice przywiezione w walizkach”- wystawa.
15.Ix godz. 10.00 – „Popatrz inaczej – nasze otoczenie w kalejdoskopie czasów”, „Patrzysz na nie codziennie – tajemnice zapomnianych, niedostrzeganych
zabytków miasta i okolic” – otwarcie wystaw.
16.Ix godz. 14.00 III jarmark regionalny – otwarcie
s z K l a r s K a P o r ę b a – 8, 15.Ix godz. 10-15.00
MuzeuM enerGeTyKI jelenIoGórsK., ul. jelenIoGórsKa 2

zwiedzanie muzeum.
8, 15.Ix godz. 12.00-15.00
MuzeuM zIeMI – juna, ul. jelenIoGórsKa 9
chaTa walońsKa, ul. h. KołłąTaja 12

„Tajemnice poszukiwaczy skarbów gór – walonów”
– zwiedzanie, warsztaty, prelekcja.
ś w I d n I c a – 12.Ix godz. 10.00 15.Ix godz. 12.00
MuzeuM dawneGo KuPIecTwa, ryneK 37

lekcje muzealne, jako przygotowanie do zwiedzania
wsi wierzbna, prezentacja zabytków i osobliwości wsi.
ś w I e r z a w a – 15.Ix godz. 16.00-24.00
wIeża wIdoKowa w PodGórKach

„biała dama na wieży widokowej w Podgórkach”
– cykl spotkań, „Marzenia do nieba” – spektakl, wybór
„białej damy 2012”, biesiada.
16.Ix godz. 12.00-18.00
KoścIół św. jana I KaTarzyny, ul. złoToryjsKa 25

otwarte drzwi kościoła, wystawa.
ś w I ę T a K a T a r z y n a – 9.Ix godz. 13.00
GalerIa w KlubIe Tęcza, ul. Główna 82

„ręko–dzieło”, zabytki z Kościoła p. w. św. Katarzyny
aleksandryjskiej – wystawy, zwiedzanie kościoła.
9.Ix godz. 14.00
ParK/Teren reKreacyjno–sPorTowy

„Tajemnicza – nie – codzienność” – dożynki.
www.cojestgrane.pl

w ro cł aw
cK zaMeK, pl. świętojański – 18-9.Ix godz. 12-18.00
„Tajemnice Parku leśnickiego”: „Park leśnicki w xIx w.
– koncepcje i plany” – wystawa. „odkrywanie Parku
leśnickiego” – historyczne zabawy i gry terenowe.
hala sTulecIa, ul. w ystawowa 1 – 11.Ix godz. 17.30
zwiedzanie hali z przewodnikiem (zgłoszenia: info@cen
trumpoznawcze. pl, decyduje kolejność, 50 osób).
holownIK Parow y nadbor i dP wr óblin, wybr zeże
wyspiańskiego 27 – 8-9.Ix godz. 10.00-17.00
„odra czasów nadbora” – zwiedzanie.
MuzeuM eTnoGraFIczne, ul. r. Traugutta 111/113
8.Ix godz. 16.00 – „zwyczaje i obrzędy prawosławnego Podlasia” – prezentacja. stow. edu. wieża babel
9.Ix godz. 12.00 – „Powszedniość i obcość dolnośląskich żydów”. „specyfika asymilacji niemieckich żydów na dolnym śląsku w xIx i na początku xx wieku”,
„recepcja dziedzictwa kulturowego niemieckich żydów
na dolnym śląsku w latach 1945-2010” – prezentacje.
14.I x godz. 18 .00 – „niezwykła codzienność. ulice
i place wrocławia na dawnej pocztówce ze zbiorów
Mariusza Kotkowskiego” – otwarcie wystawy, wykład.
15.Ix godz. 18.00 – zespołu Tańca dawnego „serenissima wratislavia” – prezentacja renesansowych
strojów, tańców, obyczajów, zabawa dla publiczności.
16.Ix godz. 17.00 – „Mexico lindo” (Piękny Meksyk)
„alebrijes” (rękodzieło ludowe z Meksyku) – otwarcie
wystawy, zespół „caminos del son” – koncert.
MuzeuM narodowe, pl. Powstańc ów warszawy 5
8.Ix godz. 11.00 – „na sudeckich szlakach” – wykład,
zabawa plastyczna dla dzieci.
15.Ix godz. 11.00 – „obrazy Karkonoszy okiem śląskich pejzażystów” – wykład, zabawa dla dzieci.
MuzeuM PoczTy I TeleKoMunIKacjI,
ul. z . Kr asińs kiego 1 – 8-16.Ix godz: pn, czw.so. 10.00-15.00; śr. 10.00-17.00; ndz. 11.00-16.00
„Tajemnica QwerTy” – wystawa.
Plac solny – IGlIca – wycieczki z pr zewodnikiem
11.I x godz. 11.00 – „życie codzienne w renesansowym wrocławiu”; 15.Ix godz. 11.00 – „od piwnicy
świdnickiej do współczesnej gastronomi – jak jadano
dawniej a jak dziś” – Koło Przewodników Miejskich.

Plac sTaszIca (między „dworcem kolei wąskotorowej” a kościołem św. bonifacego)–– 15.Ix godz. 11.00
„życie codzienne wrocławian na nadodrzu”– spacer
z przewodnikiem. Klub Przew. i Pilotów rzepiór
sanKTuarIuM GolGoT y wschodu ojców redemptorystów, ul. e. wittiga 10 – 8.Ix godz. 11.00
Msza św. polowa w ceremoniale wojskowym w intencji ojczyzny z udziałem reprezentacyjnej orkiestry wojewódzkiej Komendy Policji, występ młodzieży szkolnej.
śwIeTlIca bułGarsKa wrocławskiego Towar zystwa
Przyjaciół bułgarii, ul. ruska 46a – 16.Ix godz. 17.00
„spotkanie z bułgarią we wrocławiu” – prezentacje
multimedialne, projekcje filmów, warsztaty wyplatania
marteniczek i taneczne, występ zespołu, degustacja.
TelewIzja PolsKa s.a. wrocław, ul. Karkonoska 8
8-9, 15-16.Ix godz. 10.00, 12.00, 14.00
wizyta z przewodnikiem w muzeum telewizyjnym oraz
w najbardziej strategicznych pomieszczeniach TV.
lInIa Kolejowa 285 – wrocław Główny, Kobier zyce,
sobótka –15.Ix – wycieczka pociągiem relacji wrocław Główny–Kobierzyce - sobótka-sobótka zachodnia
i z powrotem (rozkład jazdy: www.ksk.wroclaw.pl).
z ł o T o r y j a – 8.Ix godz. 10.00, 11.00
FIrMa sKaleń, ul. leGnIcKa 45

„Tajemnice codzienności – kamień jako dwupokoleniowa tradycja rodzinna i produkcyjna” – drzwi otwarte
zakładu kamieniarskiego.
15.Ix godz. 10.00, 11.00
zaKład sTolarsKI MaGbos, ul. wyszyńsKIeGo 12 b

„Tajemnice codzienności – drewno jako dwupokoleniowe tradycje rodzinne i produkcyjne” – drzwi otwarte
zakładu stolarskiego.
6-18.Ix godz. 16-20.00 (za wyjątkiem śr. i czw.)
zoKir, Pl. reyMonTa 5
„Kamień i drewno jako dwupokoleniowe tradycje rodzinne i produkcyjne w złotoryi” – wystawa.
z ł o T y s T o K – 8-9., 15-16.Ix godz. 10.00, 13.00
PodzIeMna Trasa TurysT. KoPalnIa złoTa, ul. złoTa 7

zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej.

d ol I n a Pa ł a c ó w I oG r o d ó w
K o T l I n y j e le n I oG ó r s K I ej
b uKo wIe c
herbacIarnIa, ul. roboTnIcza – 9.Ix godz. 12.00
Pałac, ul. roboTnIcza 6 – 9, 15.Ix godz. 13.00-15.00

„reden wspólne dziedzictwo” – wystawa.
b r u n ó w – Pałac, brunów 27 – 9.Ix godz. 16.00
„Koncert na liściu”- jacenty Ignatowicz.
je l e n Ia G ó ra
Pałac PaulInuM, ul. nowowIejsKa 62

9, 16.Ix godz. 12.00, 14.00, 16.00
zwiedzanie, pokaz filmu o dolinie Pałaców i ogrodów.
w o j a n ó w – Pałac
9.Ix godz. 14., 16.00, 18.00 16.Ix godz. 15.00, 17.00
zwiedzanie, pokaz filmu o dolinie Pałaców i ogrodów.
wIęcej InFo: www.muzeumetnograficzne.pl
wrzesień2012« cOjeSTGRAne« str.17

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Arkadiusz Sikora
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

SILESIA ART BIENNALE: OUTSIDE IN NISIEDE OUT
fot. S. Arczyński
W górach San Bernardino
z cyklu: Drzewa, Kalifornia 196

STEFAN ARCZYŃSKI
FOTOGRAFIE
W Dolnośląskim Centrum Fotografii
we Wrocławiu trwa wystawa prac nestora polskiej fotografii, związanego
od 62 lat z Wrocławiem – Stefana Arczyńskiego. Na ekspozycji prezentowane są klasyczne czarno-białe
zdjęcia, które wykonał podczas swoich licznych podróży m. in. do Grecji,
Chin, USA i na Hawaje. Nie zabraknie
również fotografii z Polski.
W centrum zainteresowania artysty
stoi człowiek oraz otaczająca go natura. Szczególnym upodobaniem darzy
drzewa ze względu na ich różnorodność, bogactwo form i faktur.
Wernisaż wystawy zbiega się z 96.
urodzinami twórcy.
Wystawa potrwa do 30 września br.
DCF „Domek Romański”,
pl. bpa Nankiera 8

Silesia Art Biennale jest inicjatywą stworzenia ponadregionalnej sieci komunikacji i wymiany artystyczno-kulturalnej. W swoim założeniu działaniem obejmować
będzie ośrodki Dolnego Śląska, realizując tam program wychodzący ponad wymiar regionalności. Założenia Biennale oparte są na koncepcji wejścia sztuki
w przestrzeń publiczną miast Dolnego Śląska (wybranych w kolejnych edycjach
Biennale) oraz Wrocławia – ogniskującego i sumującego całość inicjatyw regionalnych i wrocławskich dokonań.
Artyści: Janusz Bałdyga, Paulina Braun, Iwona Demko, Monika Drożyńska
Roman Dziadkiewicz & Ensemble, Małgorzata Kazimierczak, Grzegorz Klaman,
Anna Kutera, Robert Kuśmirowski, Anka Leśniak, Tomasz Opania, Konrad Pustoła, Konrad Smoleński, Artur Tajber. Krytycy: Magdalena Ujma, Aleksandra Jach,
Grzegorz Borkowski, Wojciech Ciesielski, Alicja Jodko DWF Galerii Entropia
Działania Silesia Art Biennale odbywać się będą:
6-12 września 2012: By strzyca Kłodzka; 7-13 września 2012: Jelenia Góra
8-14 września 2012: Legnica; 9-15 września 2012: Wałbrzych
8 listopada 2012: UWr. sympozjum „Stałe-efemeryczne-społeczne”
9-30 listopada 2012 Muzeum Współczesne Wrocław: wystawa

Tratwa

Powidoki Ptaka

MIT I MELANCHOLIA

fot. S. Arczyński – Bezrobotny w porcie
Monrowia, Liberia, zach. Afryka 1976

„Mit i Melancholia” to wystawa „na koniec świata”. Towarzyszący jej nastrój
wypływa z poruszanych tematów przemijania, upadku wiary, kryzysów tożsamości. Odczucia metafizyczne artystów mieszają się tutaj z historią, nadając
wybranym przez artystów aspektom dodatkowego znaczenia. Poddawane reinterpretacji wątki zaczerpnięte z XX wiecznej historii, z mitologii, ze sztuki
ukazują dystans dzielący nas od minionych czasów modernizmu, ukazując
tym samym puste miejsce do wypełnienia nowymi ideami, formami, mitami.
ARTYŚCI biorący udział w wystawie: Bogna Burska, Witosław Czerwonka,
Klisza Werk, Jerzy Kosałka, Roman Lipski, Łódź Kaliska, Artur Malewski, Sławomir Marzec, Tomasz Mażewski, Agata Michowska, Marcin Mierzicki, Bartłomiej Otocki, Laura Pawela, Marek Rogulski, Jadwiga Sawicka, Piotr
Szmitke, Grzegorz Sztwiertnia, Marcello Zammenhoff
Wystawa potrwa do 29 września br. – Galeria BWA, ul. Długa 1, Jelenia Góra

We wrześniowym numerze miesięcznika Odra: · Z edukacją na bakier: Antoni Kroh i Magdalena Bajer, Tomasz Kozłowski · Poolmpijskie refleksje Krzysztofa Uścińskiego · Jagiełło o mniejszościach w Polsce · Latwiec o Różewiczu · Carl Hans Artmann · Wiersze Janiny Katz · Proza:
Tomkowski, Piskorski i Czekański · Pollack o Polsce · Musica Polonica Nova · Kontrapunkt 2012

sreBra I Platery.
TRADYcjeARTYSTYcZneleGnicKiejHeFRY
Wystawaprzygotowana przezMuzeumMiedziw legnicypo razpierwszypokazujeniemal 200-letniątradycjęwzorniczą,z którejczerpiewspółczesna
WarszawskaFabrykaPlaterówHefra.na ekspozycjiprezentowanesąprzykładyrzemiosła,któretworządziedzictwoartystyczno-przemysłowelegnickiej
firmy, wytworzone w słynnych XiX- wiecznych zakładach warszawskich:
„j.Frageta”oraz„braciHenneberg”.(www.muzeum-miedzi.art.pl)
Wystawaczynnado 31grudniabr.
HolAkademiiRycerskiej,ul.chojnowska2–MuzeumMiedziw legnicy

w DoBryM sąsIeDztwIe
FOTOGRAFieMuZeuM i jeGOOKOlicY
zDJęciAAUTORSTWAKRzySzTOFAKOWAlSKiEGO
Prezentowanyzestawpracjestzbioremfotografiirealizowanymprzezwielelat.
Każdaporadniai rokunadajeszczególnycharakterfotografowanymobiektom,
a topozwalaspojrzećtrochęinaczeji dostrzecw nichcojakiśczasinnyurok.
KrzysztofKowalski –wieloletnipracownikMuzeumnarodowegoweWrocławiu,artystafotografik,członekPolskiegoZwiązkuArtystówFotografików.
Wystawaczynnaod1do30wrześniabr.
FiliiaMiejskiejBibliotekiPublicznej,Bulwarikara

www.cojestgrane.pl

noweMuzeumw berlinie

najlePsze BuDynKI euroPy.
MieSVAnDeRROHeAWARD 2011
Spośród 343nominowanychprojektów,powstałychw latach 2009-2011,międzynarodowejurywybrałosześciu
finalistów.ZdobywcąGrandPrixkonkursuzostałbudynek
nowegoMuzeumw berlinie,projektupracowniDawid
chipperfieldArchitectswewspółpracyz julianHarrap.
na wystawiew MuzeumArchitekturyzostaniepokazane 45
projektów,łączniez wyróżnionymii nagrodzonymi.
europejskanagrodaArchitektonicznaim.Miesavander
RohetowspólnainicjatywaKomisjieuropejskiej,Parlamentu europejskiego i Fundacji Miesa van der Rohe
w barcelonie.nagrodaprzyznawanajestw systemiebiennale. celem konkursu, jest m.in. zwrócenie uwagi
na ogromnąrolębudynkówprywatnychi publicznych
w kształtowaniukrajobrazuwspółczesnychmiast,a takżewspieranienajmłodszychtwórców.
GrandPrixkonkursuto 60tysięcyeuro,a Wyróżnienie
to 20tysięcyeuro.ZwycięzcysąrównieżnagradzanistatuetkąautorstwakatalońskiegorzeźbiarzaXavieracorberó,inspirowanąkolumnamido barcelońskiegoPawilonu
im.MiesavanderRohe–symboluKonkursuorazjednej
z najświetniejszycheuropejskichbudowli XX wieku.

agnIeszKa PrusaK WARiAnT0|fotografia
bywająmiejsca
gdzieświatłosięukrywaiudajetęczę
nawetjeślijestnieprawdziwa
Tojejpierwszyraz...
Agnieszka Prusak
na wystawęskładająsięzdjęcia-obrazywykonanena obszarzewrocławskiegoŚródmieścia.cyklpowstawałblisko rok, sesje zdjęciowe odbywały się najczęściej
w kaloszach,w miejscachgdziezatrzymałsięczasbądź
płynieonswoimwłasnymrytmem.
Agnieszka Prusak, absolwentka wrocławskiej ASP
na WydzialeMalarstwa(2003,pracowniaprof.A.Dymitrowicza)Autorkawieluwystaw,projektówi akcjiautorskich. Od kilku lat zajmuje się fotografią podejmując
tematyzaangażowanespołecznie.
Wernisaż11września,godz.18.00(do27.iX)
GaleriaEntropia,ulReźnicza4

65lATcZYTelniGłóWnejOSSOlineuM
1września 2012przypada 65.rocznicaotwarciaczytelni
GłównejZakładunarodowegoim.Ossolińskich,miejsca
jużlegendarnego,doskonaleznanegowiększościstudiującymnaukihumanistyczneweWrocławiu.Wśródwybranych obiektów znajdą się niepublikowane dotąd
fotografiei dokumentyarchiwalne,z którychdowiedzieć
siębędziemożna m.in.,ilekosztowałtransportzbiorów
ossolińskichz Przemyślado Wrocławia,dlaczegoniegdyś
wybranobieljakokolorelewacjibudynku,jakiereakcje
wzbudziłoprzekazanieZakładowimaglaelektrycznego
w związkuz otwarciemczytelniw 1947r.,jakwygląda
dźwigz końca XViiw.znajdującysięw najstarszejczęści
budynku.Przedstawionezostanąteżlicznefotografieczytelni,pełniącejw swojejhistoriitakżeinne,niżmiejsce
udostępnianiazbiorów,funkcje.

MareK cecuła SeeDS–sztukaprzetrwania
WystawaSeeDStodoświadczenienaukowo-artystyczne,
w którymestetyka,funkcjai informacjagrająrównoważnerole.Mana celuwprowadzeniewidzaw głębsząświadomość kondycji, w której aktualnie żyjemy, oraz
ukazaniejejmożliwychnastępstw.SeeDS,jakoinstalacja z pogranicza sztuki i designu, oddziałuje na widza
na wielu poziomach. W procesie oglądania wystawy,
stopniowopoznajemypesymistycznedanedotyczącestanuplanetyi oglądamyzdjęciakatastrof.Warstwainformacyjna wytrącanasz bezpiecznejstagnacji,wzbudza
niepokój.natomiastwarstwaestetyczna projektustanowiodpowiedź,któraprzywracarównowagę,dającwrażenieharmoniii bezpieczeństwa.Rozmieszczonew różnych
punktachZiemiSeeDSdająnadzieję,żeocaleniecywilizacjiwciążjeszczejestmożliwe.
M. Cecuła
Marekcecuła urodzonyw Kielcachw 1944r.Artystaceramik,projektant,laureatwieluprestiżowychnagród,wykładowca renomowanych uczelni artystycznych. żyje
i pracujew nowymjorkui Polsce.Po studiachceramicznychw izraelu,w 1978rokuwyjechałdo nowegojorku,
gdziezałożyłstudioprojektoweModusDesign,dziścieszącesięmiędzynarodowąrenomą.

Wystawa czynnaod 10września.Wstępwolny!
DziedzinieczNim.Ossolińskich,ul.Szewska 37

Wernisaż 13września,godz. 18.00(11.X)
GaleriaSzkłai ceramiki,PlacKościuszki 9/10

13września,godz.17.00(do21.X)
MuzeumArchitektury,ul.Bernardyńska5

co DrugIe Krzesło Było Inne
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agnIeszKa MItura-BagIŃsKa
anna jesIonowIcz-nguyen
ZPAMięTniKAPenelOPY

SecReTGARDen
naturabyłai jestniewyczerpanym źródłem inspiracji
dla wielu dziedzin twórczych.Dlamniezaśw sposób szczególnie głęboki.
Rzeczjednakniew kopiowaniu jej rozwiązań, ale
w zrozumieniuzasadjakimi
ona kieruje się tworząc
określoneformy.(...)Formy
te ewoluują i ulepszane
przezsetkilat,znakomicie
przenikająz obszarunatury
w szeroki obszar kultury.
W procesietworzeniaswoichprac-obiektów–dokonujęswoistejregresjigenetycznej,odkrywającswąwłasną
preformęw formachnatury...
Agnieszka Mitura-Bagińska

Wystawatowarzysząca XXXiXMiędzynarodowemuSympozjumWarsztatTwórczyKowary–FestiwalSztukiWłókna.

Wystawaczynna 3-27wrześniabr.
GaleriaMiejska,ul.Kiełbaśnicza 28

Wernisaż10września,godz.13.00(do10.X)

catherIne huBBarD SiTeS(un)Seen
Amerykańska fotografka
i artystkanowychmediów.
W 2011 otrzymała stypendium, które pozwoliło jej
rozpocząćprojektdokumentujący zmiany w mieście.
Spędziła cztery tygodnie
na fotografowaniu, filmowaniu wybranych miejsc
Wrocławia,na badaniuaudiosferymiasta.Próczrejestracji stanu aktualnego,
artystka prowadzi badania
na uniwersytecieWrocławskim i w archiwach miejskich,gdzieodnalazłamapy
(z ostatnich 800lat)i dokumentydotycząceszczególnieinteresującychjąmiejsc.W projekcietehistorycznemateriały stanowią jeden z komponentów nowych form:
autorskichpraco intermedialnymcharakterze,będących
połączeniemfotografii,instalacji,sztukiksiążki,wideo.

noMaDIK
Szukamhoteluna Hawajach.Staramsięwybraćcośdobrego,alewszystkowyglądataksamo.chcęwidziećjak
tam jest naprawdę. Włączam aplikację Google Maps
z opcjąwidokulicy.Klikami przemieszcamsięleniwie
po lekkorozpikslowanychulicach,którezamarływ bezruchu.Oglądamhotel.jegofasadajestprzyjemna,tuż
przy plaży,obokobiecującarestauracja.Kilkaprzecznic
dalejznajdujesięotoczonedrzewamizoo.W sumienie
muszęjużtamjechać,jużtambyłam.idędalej.
nowewitrynyożywiająnowemiejsca,nowezdarzenia.
Gdzieśpomiędzysymbolicznym,wirtualnymprzemieszczeniema klasycznympojęciemnomadyzmu,niemalże
równoważnymz koczownictwem,tymczasowopodbijamykolejnemiejscai przestrzeniena własnyużytek.
nomadiktowystawao tymstanie,o kondycjiktórajest
wyrażonaw takichsocjologicznychterminachjakmultilokalnośćczyneonomadyzm.Pocztówki,palmy,fatamorgana,wakacyjneromanse,zdobycze,hamaki,powidoki
egzotyki,bliskiei odległepodróże–towszystkotamjest.
Wystawietowarzyszyprojektedukacyjnynomadik.net,
realizowanyna bazieplatformyinternetowej.
Kurator wystawy Beata Wilczek

Wystawaczynna do 16wrześniabr.–cocofli,Włodkowica 9

Artyści: Adamcruces(uSA/Szwajcaria),YahnaFookes(Australia),AshKilmartin(Australia),AnnaKołodziejczyk(Polska), Dafna Maimon (Finlandia / izrael), MAnY MAnY
(Australia),AleksandraMir(Szwecja/Polska),Katjanovitskova(estonia/Holandia),AudePariset(Francja/niemcy),Sibling (Australia), janek Simon (Polska), Slavs&Tatars
(Polska),beataWilczek(Polska)www.nomadik.net

zoFIa KowalczyK PRZeZlASY,POlAi łąKi
ukończyłaliceumPedagogiczneorazfilologięrosyjską
na uWr.Od kilkulatmaluje,chętniesięgado innychtechnik–grafiki,linorytu,malowaniana jedwabiui szkle.Zajmuje się też decuopag'em, witrażem, zdobnictwem
i dekoracją.uczestniczyław wieluplenerachi wystawach.
Otrzymaławielenagródi wyróżnień.

Wernisaż 14września,godz. 19.00(do 3.Xi).Wstępwolny!
GaleriaDizajn,ul.Świdnicka 2-4

Do 28wrześniabr.–KlubŚląskiegoOkręguWojskowego
weWrocławiu,Galeria 7ddc,ul.Pretficza 24
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Danuta chajewsKa MAlARSTWO
Z wykształceniajestgeografemi pracujew szkolejako
nauczyciel.Rysowaćlubiłajużod najmłodszychlat,ale
pierwszepoważnepróbymalarskiepodjęłajużw wieku
dojrzałym.najchętniejmalujenaturę–złocistąjesień,
zasypaneśniegiempola,skąpanew słońculetniekrajobrazyi bukietykwiatów.uważa,żeobrazpowinienprzywoływać wspomnienia uroczych, miłych zakątków,
uspokajaći relaksować.Od kilkulatrozwijaswojąpasję
w OgniskuKulturyPlastycznejna pl. WolnościweWrocławiu.Rokroczniewyjeżdżana plenery.najchętniejpracuje w technice akwarelowej i olejnej, ale chętnie też
wykonujekolażewykorzystującemateriałyprzyrodnicze.
W wolnychchwilachlubihaftować,szyjepatchworki,
wykonujepracew technicedecoupage,uczestniczyw zajęciachpracowniwitrażui ceramiki.
Wystawaczynnado 26września br.
w pn,śr,ptw g.16-20.00
SalonikTrzechMuz,ulzawalna7

wrocław I KwIaty
WystawazorganizowanaprzezWrocławskieTowarzystawoMiłośnikówHaftu,prezentujehaftkrzyżykowy,hardanger,płaskii inneznanei nieznane.Zapraszamy!
8-14wrześniawgodz10-18.00.Wstępwolny!
KlubMuzykii literatury,pl.T.Kościuszki 9

wyMazywanIe. ĆwIczenIa z PaMIĘcI
Wystawaprezentujeartystówzwiązanychz Wrocławiem,
którychtwórczośćw rozmaitysposóbodnosisiędo pojęciareprezentacjiwładzy,wymazywaniai dekonstrukcji
symboli,pamięci,historiimiejsca.
WystawatowarzyszymiędzynarodowejkonferencjinaukowejorganizowanejprzezinstytutHistoriiSztukiuniwersytetuWrocławskiegopt.PolitykaWymazywania.Pamięć,
etos,reprezentacjaoraztyraniaideii widzialności.
Założeniempołączeniakonferencjiz wystawąjestumożliwieniewspólnejdyskusjiteoretykówi artystówna danytemat,wymiana ideii poglądów.
Terminkonferencji: 17-18.10.2012,ul.Szewska 36,
instytutHistoriiSztuki,Wrocław
Kuratorkiwystawy: PatrycjaSikora,AlicjaKlimczak-Dobrzaniecka(bWAWrocław)
Artyści: Tomaszbajer,AndrzejKlimczak-Dobrzaniecki,
jer zy Kosałka, Marek Kulig, Wojciech Pukocz, Marek
Sienkiewicz,KrzysztofWałaszek
Wystawa od 27wrześniado 18październikabr.
Finisaż 17października,godz. 20.00
StudioBWA,ul.Ruska 46a

weeKenD z rzeMIosłeM
22-23września 2012
MUzEUMPOWOzóWGAlOWicE
Unikalnew skalikrajuMuzeumPowozóww Galowicach
mieścisię w pięknieodrestaurowanym XViii w.spichlerzugdzieznalazłaswojemiejscekolekcja, historycznych pojazdów zaprzęgowych: bryczki, powozy
i sanie,a takżesiodłai akcesoriahippiczne.
W przedostatniweekendwrześniaMuzeumserdeczniezapraszana RODZinnYPiKniKeDuKAcYjnY przybliżający
tajnikirzemiosłazwiązanegom.in.z powozamii pocztą.
Podczas piknikukażdyzwiedzającybędziemógłzobaczyć
rzemieślnikówprzy pracy,posłuchaćo historiii tajemnicachzawodum.in.:stelmacha,kołodzieja,rymarza,kowalaczyważnikapocztowegooraz spróbowaćswoichsił
n.p.w kuźnilubprzy kolegarncarskim.Pod malowniczą
galowickąlipąmożna będzieskosztowaćwypiekówchleba
wg starych receptur i innych miejscowych specjałów,
a w stylowejkawiarencemuzealnejprezentowanebędąfilmypoświeconehistoriipojazdówzaprzęgowychorazbiograficznyfilmo światowejsławystalorytnikupolskiego
pochodzenia–czesławieSłani.
W tychdniachwokółGalowicbędziekursowałdyliżans
pocztowy,którymbędziemożna odbyćpodróżw dawnym
stylu.Dopełnieniemprezentacjipocztowychbędziewystawaminiaturdyliżansówi historycznestrojepocztylionów.
Współorganizacja:wrocławskieMuzeumPocztyi Telekomunikacji.
Muzeum Powozów w Galowicach czynne jest: wt-pt od 9-16.00
i w sob-nd 11-18.00.(www.muzeumgalowice.pl)
zapraszamywszystkichserdecznie!
Weekend 22i 23wrześniabr.,od godz. 12.00
MuzeumPowozówGalowice
ul.leśna5,Galowicek/Żórawiny(10 kmod Wrocławia)

PrzeMysław tyszKIewIcz
AKWARiuMASTROnOMicZne
Muzeum Powozów Galowice serdecznie zaprasza
na wernisażwystawyznakomitegografikawrocławskiego posługującego się m.in.: miedziorytem, akwafortą
i akwatintą,profesoraAkademiiSztukPięknychweWrocławiu–PrzemysławaTyszkiewicza.ProfesorTyszkiewicz brał udział w wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowychw krajui za granicąm.in:Włochy,belgia,
Holandia,Dania,japonia,białoruś,litwa,ukraina,bułgaria,niemcy,Grecja,Hiszpania,czechyi Polska.
16września,godz.15.00(do10.X)
MuzeumPowozówGalowice,ul.leśna5

www.cojestgrane.pl

wrzesień2012« cOjeSTGRAne« str.23

KrzyżMaltański

lIDIa zajchowsKa

Przez wrocławsKIch
ulIc sto
Przed 135.laty–10lipca 1877roku
o godzinie 8.00ranoz ulicyRomualda Traugutta w kierunku Szczytnik
wyruszyłpierwszyw historiiWrocławiatramwaj.W ciągniętymprzezjutlandzkiegokoniazielonymwagonie
podróżowało 30 osób. Od tej pory
tramwajetowarzysząwrocławianom
na codzień,stanowiącnieodłączny
elementmiejskiegopejzażu.
Autorowiwystawy–TomaszowiSielickiemu–udałosiętakżeodtworzyć
historięposzczególnychludzizwiązanychz wrocławskimitramwajamitę
przedwojennąjaki powojenną.

GRAFiKA i MAlARSTWO
ukończyłamatematykęna uWr.Pracęzawodowąrozpoczęłajakoprogramista maszyn cyfrowych ODRA
produkowanychweWrocławskichZakładachelektronicznychelWRO.następniewielelatuczyłamatematyki.
Po przejściuna emeryturęzainteresowała się zajęciami plastycznymi.
Papierczerpany,malarstwoi grafika
warsztatowasąjejnajwiększąpasją.
Dzisiaj prezentuje swoje prace powstałepod kier.artystówplastyków
prowadzących zajęcia w Akademii
SztukiTrzeciegoWiekuweWrocławiuna przestrzenilat2005-2012.
Wernisaż 5wrześśnia,godz. 17.00
KlubŚOW,ul.Pretficza 24

jan MacIej KoPecKI
OłóWKieMi RYlceM
Rysownik,projektanti rytownik,pracujeod 1973r.w PolskiejWytwórni
PapierówWartościowych S.A.w War
szawie.na wystawiezostanązaprezentowane rytowane przez artystę
znaczkipocztowe,banknotykolekcjonerskie,paszporty,a takżeekslibrisy
orazgrafikiwykonanetechnikąmiedziorytui stalorytu.
Wystawietowarzyszyćbędziedatownikokolicznościowy.
Wernisaż 7września,godz. 12.00
MuzeumPocztyi Telekomunikacji
ul.Krasińskiego 1

oBserwatorzy coDzIennoścI

Wystawapodsumowującacałorocznąpracęuczestnikówpracowniautorskich działających w centrum
KulturyAgora:ceramicznej prowadzonej przez łukasza Karkoszkę
–asystentana WydzialeMalarstwa
i RzeźbywrocławskiejASP;szklarskiej prow.przezMarięKuleszę–autorkę unikatowych statuetek, m.in.
na PPA,PióraFredry 2003,HarmoniaViva 2008;grafikiwarsztatowej
prowa.przezWojciechaKołacza–grafikaprojektanta,ilustratora,absolwentaWydz.GrafikiASPweWrocławiu;
malarstwa pod kier.WojciechaKiblera
–absolwentawrocławskiejASP.

Monika Grobelna | Feria kolorów
i kształtów;AdamKorgul |Obiekty;
ArturWitczak |Szaramasacodzienności; łukasz Kapa | Miasto poza
czasem;łukaszKędzierski |Rybacy
z inlelake
Każdyz nichjestinny–inaczejpostrzegaświat,zwracauwagęna inne
zachowania, sytuacje, wydarzenia,
kształtyi barwy.Połączyłaichwspólna
pasjado utrwalaniachwiliw obiektyArturWitczak
wieorazportalfotoObiektywni.pl.
„Obserwatorzycodzienności”totytułwystawy,na którąskładająsięróżnorodnetematyczniei stylistycznieprace,pięciumłodychwrocławskichfotografów.
DziękiMoniceGrobelnejprzeniesiemysięw światbarw,światła,abstrakcji
i kształtów;AdamKorgulpokażenamczarno-biały,minimalistycznykrajobraz;
ArturWitczakzaprezentujezdjęciawpisującesięw nurtfotografiiulicznej;łukaszKapaprzedstawifotografiepochodzącez cyklu„Miastopozaczasem”;natomiastłukaszKędzierskizabierzenasw podróżdo birmyi przybliżyżycie
codziennerybakówz inlelake.

Wernisaż4września,godz.18.00
GaleriacKAgora,ul.Serbska5a

Wernisaż14września,godz.19.00(do12.X).Wstępwolny!
Firlej,ul.Grabiszyńska56(www.firlej.wroc.pl)

Wernisaż 7września,godz. 14.00
PałacKrólewski,ul.KaziemierzaWlk.

PracownIe autorsKIe
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Mural3,2010,iwonaWojtycza

barbaraGórniak,2010

Kształt teraŹnIejszoścI
Dariailow,technikawłasna,2011

WojciechZawadzki,Tryptykludzki

nataliall,TranspolacjaKruka,2009

A. DudekDürer, 2009,Sztuka
Prawegobuta.instalacjaw 40.
rocznicęSztukibutów,lipsk

65lATZPAF 1947-2012
WystawaprezentujewybórpractwórcówreprezentującychprzekrójśrodowiskaOkręguDolnośląskiegoZPAF.
ukazujebogactworożnychpostaw,konwencji,koncepcji
artystycznych.jestmanifestacjązłożonościi oryginalnościtegośrodowiskaw 65rocznicęjegopowstania.
żyjemyw świeciekulturyobrazkowej,tysiącezdjęćpowstaje każdego dnia; naszą ideą jest zaprezentowanie
szczególnego punktu widzenia świata przez pryzmat
świadomości, wyboru, przekształcenia; świadomości
twórcy, ukazującej autentyczne, niebanalne spojr zenie
na teraźniejszość,mającebardzoindywidualnysubiek- MaciejHnatiukdr,Modaniedo
tywnycharakter,ujawniająceanalityczne,kreatywnemy- noszenia 2,2003-2012
śleniei widzenieprzezpryzmatświadomościfotografa.
Andrzej Dudek Dürer
Uczestnicywystawy:ewaAndrzejewska,StefanArczyński,
janbortkiewicz,jacekbraun,czesławchwiszczuk,Zdzisław
Dados,SławojDubiel,AndrzejDudek-Dürer,AlekFigura,TomaszFronckiewicz,barbaraGórniak,WaldemarGrzelak,Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Maciej Hnatiuk, janina
Hobgarska,ZdzisławHoluka,Dariailow,PiotrKomorowski,
RyszardKopczyński,KrzysztofKowalski,KrzysztofKuczyński,jaceklalak,Adamlesisz,Marekliksztet,natalia ll,ewa
Martyniszyn,MarekMaruszak,SławomirMielnik,januszMoniatowicz,Piotrnowak,WacławRopiecki,AndrzejRutyna,
KrzysztofSaj,DorotaSitnik,PawełSokołowski,MaciejStawiński,MarekSzyryk,AndrzejŚlusarczyk,jerzyWiklendt,
iwonaWojtycza,WojciechZawadzki,WaldemarZieliński.
7września,godz.19.00(do27.iX)
MuzeumWspółczesne,pl.Strzegomski2a

IsaBella woDecKI FOTOGRAFiA
Aktkobiecy,portreti piękno, to główne kierunki jej
poszukiwań.Kobiececiało
jestinspiracjądo tworzenia
obrazówestetycznychi pełnychrespektudlamodela.
isabellaWodecki,urodziła
sięweWrocławiu.
Od wielulatżyjew Odenthalw niemczech.Zawodowozajmujesięmarketingiem,
a od roku 1998 także fotografią artystyczną. należy
do DeutscheVerbandfürFotografiee. V (niemieckieStowarzyszenieFotografów).brałaudziałw wielukonkursachkrajowychi międzynarodowych.
Wernisaż31sierpnia,godz.18.00(do20.X)
GaleriaMleczarnia,ul.Włodkowica5
www.cojestgrane.pl

KrzysztofKowalski,SumaWydarzeńw Duszy,2011

KrzysztofSajMalaga1,2011

DorotaSitnikbezdech,2012

MaterIa – energIa – śwIatło
WYSTAWAFOTOGRAFii–ZDZiSłAWDADOS
jako artysta uważam, że
piękno i harmonia są
w sztucenajważniejsze.jakofotografrejestrujępięknomaterii,chwytamulotne
chwilei utrwalamniezwykłekształty.Fotografiajest
dla mnie stemplem czasu
zaistniałego
zdar zenia
w określonejfizycznejprzestrzeni. Pomaga mi lepiej
obserwowaćświat.
Zdzisław Dados
Wystawa3-30wrześniabr.
GaleriazPAF-zaSzafą
ul.św.Marcina4
wrzesień2012« cOjeSTGRAne« str.25

hranIce Bez hranIc. Przez granIce
NowycykldokumentalnyTVPWrocławi ČTOstrava
Od wrześniana antenieTVPWrocławi cT2zostaniewyemitowanych 16półgodzinnychfilmówdokumentalnych
o polsko-czeskimpograniczu.Emisjaw TVPWrocław
w każdąniedzielęo godz. 18.00.
Autoramiprogramusą:j.Albrecht,K.Wołoszyn-Świerk,
T.netočný,P.jakubowska, M.Petrov.
nAjbliżSZeODcinKi:9września –TRójSTYKPOlSKO-cZeSKO-SłOWAcKi;16września – cieSZYn
23września –OD OPAWYPO OSTRAWę
30września –RAcibóRZ

WROcłAW
TRzyROzDziAły
TUŻ-TUŻJuliaFiedorczuk
Oprac.merytoryczne:
20września br.w ukażesię
Marzena Smolak
piątytomwierszyj.Fiedorczuk.Za swójpoetyckide- Trzyobrazymiasta:z początbiut„listopadnad narwią” ku XXw.–pięknego,tętnią(legnica 2000)warszawska cego życiem, następnie
poetka otrzymała nagrodę zniszczonegoi okaleczonego
PolskiegoTowarzystwaWy- wojną,orazwspółczesnego
Strona programu:http://hranicebezhranic.cz
dawcówKsiążek,a w 2005 –kwitnąceji wciążrozwijarokunagrodęHubertaburdy jącejsięgospodarczoi kulza wiersze opublikowane turalniemetropolii.
Księgarnio-Kawiarnia nalanDa
w piśmie „Manuskripte”. Pozycja 3-języczna:Pl, D,Gb
PlAcKOŚciuSZKi 12(codziennieg. 10-20)
na uwagęzasługująrównież Książka towarzyszy wysta24września,godz. 18.00.Wstępwolny!
uZDRAWiAnieReKOneKTYWne i PonownePołączenie jejtłumaczeniaksiążeklau- wieprezentowanejna wrocła
zeźródłem–spotkaniez ADRiAnąKARiMą,uzdrowicie- rie Anderson i laury (Ri- wskim Rynku we wrześniu 2012roku.
lemrekonektywnym,dowieszsięo fenomenieuzdrawia- ding)jacksonorazproza.
Wydawca:ViANOVA
BiUROliTERAcKiE
jącejwibracji,którajestna Ziemipo razpierwszy.
16września,godz. 10.00
renata zagajczyK WiecZóRAuTORSKi
WARSZTATMAKRObiOTYcZnY–10-18.00, 160zł
Wrocławianka,urodzonaw namysłowie.Poetka.Twórca
Głównezasadymakrobiotyki,czymjesticzymniejest.
Gotowanie–smakowanie,na którymprzekonaszsię,że regionalny (ikebany, stroiki świąteczne, pisanki, przezmieniającsposóbodżywiania,zmieniaszcałeswojeżycie. strzennei płaskiekompozycjekwiatowe).Swojątwórczośćprezentujena rozmaitychwystawachi kiermaszach
4,11,18,25września,godz.18.00
KunDAlinijOGA –30zł–jedenwarsztatAjna(Stanisław sztukiludowej.laureatkawielunagródi wyróżnieńw konchwiszczuk)nauczycielKundalinijogiwg.Yogibhajana. kursachpoetyckichi plastycznych.Związanaz Salonikiem
orazKlubemPolanka.emerytowananauczycielka.
8,9września,godz.9.30 –390/490zł
14września,godz.18.00
KAMeRAlnYWARSZTATcOlinAP.SiSSOnA
SAlONiKOWEWARSzTATyliTERAcKiE
TerapeutaipisarzznowejZelandii,www.colinsisson.com
10i24września,godz.18.00
nauczysz się m.in. jak nawiązywać kontakt ze swym
SalonikTrzechMuz,ulzawalna7
wewnętrznymdzieckiemijakkomunikowaćsięznim
14września,godz. 18.00 –eKOSPRZąTAnie
sPotKanIa z senIoraMI
Spotkanie z uRSZulą GieRcARZ, która wytłumaczy
RYTOWAnieZnAcZKóWPOcZTOWYcH
dlaczego detergenty są szkodliwe i jak ugryźć stare
KustoszMuzeumPocztyi TelekomunikacjibarbaraWybabcinesposobynazdrowesprzątanie.Wstępwolny!
sockaprzybliżySeniorompostaćjanaMaciejaKopeckiegooraztechnikęrytowaniaznaczkówpocztowych.

wĘDruj I zwIeDzaj za naMI

zapraszająKluby:Turystówprzy TMW,Przewodników
„Oskar”O/PTTKprzy instytutachPAN
2.09,g. 10.00 –Spacerpo Wrocławiu;spotk.przy pomnikuFredry;13.09,g. 15.30 –Spotkanieklubowew kam.
Małgosia(ul.Odrzańska 39);15.09,g. 7.00 –Wycieczka*:
Ślęża,wyjazdz DwPKS;22.09,g. 7.00 –Wycieczka*:jeseniky(czechy);29-30 –Wycieczka*:Kraków-Wieliczka
Zgłoszeniana wycieczki(*)„Przewodnikczeka”na spacerze, spotkaniu klubowym lub tel. 661 701 176;
71 35 70 119wieczorem;wyjazdyz PlacuSolidarności.
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26września,godz. 14.00

O TYMjAKDAWniejPiSAnO
W związkuz obchodamiDniSeniora(28.iX-2.X br.)Muzeumzapraszana prelekcjępoświęconąhistoriipisania
i materiałówpiśmienniczychwzbogaconąpokazemslajdów oraz zwiedzaniem wystawy zabytkowych maszyn
do pisania.Podróżyw czasypapirusu,glinianychczcioneki kałamarzytowarzyszyćbędziezapacharomatycznej
herbatyi ciasteczek,którymibędąwitaniSeniorzy.
30września,godz. 12.00
MuzeumPocztyi Telekomunikacji,ul.Krasińskiego 1
www.cojestgrane.pl

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws
5 września, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
SPOTKANIE Z K. ŚMIGIELSKĄ
Biblioteka Niemiecka, I piętro
8 września, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
CO TO JEST MIASTO?
Biblioteka 7 Kontynentów (na zapisy)
12 września, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
FILCUJMY JESZCZE RAZ!
Biblioteka 7 Kontynentów (na zapisy)
12 września, godz. 16.00
Akademia Kinomaniaka
„TEMPLE GRANDIN”
Czytelnia, II piętro

21 września, godz. 18.30
DKKP „Globtrotter”
KRESOWE HISTORIE
American Corner, II piętro
21 września, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH
Biblioteka 7 Kontynentów (na zapisy)
27 września, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
MOJE RĘCE KLASZCZĄ ŁADNIE
Biblioteka 7 Kontynentów (na zapisy)

AT U T NA WR Z E SI E Ń

A R K A D I U S Z W Y R O S T E K O E KWA D O R Z E I A M A Z O N I I

Wielka wakacyjna wyprzedaż książek
Oficyny Wydawniczej ATUT to nie
lada gratka dla osób zainteresowanych
publikacjami o Dolnym Śląsku, opracowaniami z dziedzin nauk humanistycznych, literaturą wspomnieniową,
beletrystyką polską i zagraniczną. Zapraszamy nie tylko mole książkowe.
Będzie wiele książek po złotówce!
10-18 września (oprócz niedzieli),
w godz. 10.00-18.00, w holu bibliotecznym

Zapraszamy na spotkanie z wrocławskim podróżnikiem Arkadiuszem Wyrostkiem, poświęcone podróży do kraju na równiku i amazońskiej dżungli. 19 września, godz. 17.00
sala 35, III piętro. Wstęp wolny!

T Y D Z I E Ń J Ę Z Y KÓ W
Z okazji Europejskiego Dnia Języków zaplanowano warsztaty, zajęcia, konkursy i zabawy związane z nauką języka francuskiego, angielskiego
i niemieckiego. Szczegóły: www.wbp.wroc.pl.
21-28 września 2012

Szaman z plemienia Siona, fot. A. Wyrostek

MA ŁG OR Z ATA L ASZC ZA K – OBR AZY I RYSUNK I
Wernisaż – 21 września, godz. 17.30, Galeria pod Plafonem
Kiedyś charakterystyczne dla mojej twórczości było poszukiwanie inspiracji w tradycji artystycznej. Początkiem wędrówki do własnego świata – poprzez świat dawnych mistrzów, wywoływane w wyobraźni wspomnienia osób, sytuacji,
przedmiotów – był obraz „Orszak”, na którym przenikają się postaci współczesne
z postaciami z różnych epok. Doszłam w tej wędrówce do obrazów wyjętych z codzienności. Dziś szukam w zwykłych prozaicznych sytuacjach niezwykłości chwili – i odkrywam tajemniczość tkwiącą w otaczających nas przedmiotach, symbolikę
w ludzkich gestach, mistycyzm światła sączącego się we wnętrzu” – tak mówi
o swoim malarstwie Małgorzata Laszczak, absolwentka ASP w Krakowie (1986 –
dyplom z wy-różnieniem u prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Zbyluta Grzywacza). Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych i licznych
zbiorowych. (Powyżej: „Preparatornia”, olej, płótno, 100 x 130, 2012)
Wystawa będzie czynna do 11 października 2012 r.

15 września, godz. 11.00
„Spoko-Poko”
LATO W SŁOIKU – WEKI
Biblioteka 7 Kontynentów (na zapisy)

jaś I MałgosIa
Poznają tajeMnIce wrocławIa
Graadresowana jestdorodzinz dziećmiod 4do 13lat.
Każda z ekip otrzyma atrakcyjną nagrodę na mecie,
a zwycięskiedrużynydostanąnagrody–niespodzianki.
Zabawa polega na odnalezieniu punktów kontrolnych
rozmieszczonychna terenieStaregoMiastai Ostrowa
Tumskiegoorazudzieleniuodpowiedzina pytaniazwiązanez najciekawszymizabytkamiWrocławia.Zespoły
mogąskładaćsięz dowolnejliczbygraczy,pod warunkiem,żew drużyniejestconajmniejjednodzieckoi jedna osoba dorosła. Przewidziane są dwie kategorie
wiekowe: KRASnAle – drużyny z dziećmi do lat 9,
TROPiciele–drużynyz dziećmido lat 13.
bilet: 20 złod zespołu.(www.nestor8.com.pl)
16września,w godz. 12.00-14.30
KsięgarniaDominicanes–PlacDominikański 2

eKojarMarK
WrocławskiejarmarkiekologicznesąniekomercyjnąimpreząorganizowanąprzezFundacjęekorozwoju,promującązrównoważonystylżyciaorazlokalnąprzedsiębiorczość.
inspiracją są stare tradycje kupieckie Wrocławia, gdzie
już Xiw.odbywałsięjarmarkŚwiętojański,o którympisano,żegdybygoniebyło,byłobytowiększąklęską,niżgdyby miasto przez pół roku prowadziło wojnę. Obecnie
jarmarkistarająsięskupićnajlepszychlokalnychwytwórcówprodukującychmetodamiprzyjaznymidlaczłowieka
i środowiska.nieodzownymelementemsąrównieżzajmującepokazy,warsztaty,konkursyekologiczne.
19-30wrześniabr.ul.Szewska

DnI PrzeDszKolaKa

zaPIsy Do PracownI – 2012/2013!

Muzeum Poczty i Telekomunikacji zaprasza dzieci
z przedszkolido zwiedzeniaMuzeumod 10do 21września.W tychdniachwstęporazoprowadzeniepo muzeumprzezprzewodnikagrupdziecibędziebezpłatne!

cENTRUMEDUKAcJiKUlTURAlNEJ
centrumedukacjiKulturalnejDziecii Młodzieżyzapraszadziecii młodzieżw wieku 6-24lat.Profesjonalniinstruktor zy poprowadzą zajęcia: plastyczne; teatralne
i wokalne(przygotowaniado egzaminów);muzyczne;
choreograficzne;przyrodniczo-ekologiczne;turystyczne;
filmowe(w ramachzajęćdziałaDKF);modelarskie;językowe;szachowe;informatycznei inne.
Składkaroczna na RadęRodziców 100złza rokszkolny.

10-21wrześniabr.
MuzeumPocztyi Telekomunikacji,ul.Krasińskiego1

wrzesIeŃ z unIVersyteteM śwIata
PAłAcKRólEWSKi,ul.KazimierzaWielkiego 35
1września(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
KRólOWAbOMbOnieRKA i DZielneKRASnAle
1września(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
WielKAHiSTORiAcZeKOlADY
15września(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
WARSZTAciK:DZiADKOWeZAbAWKi
15września(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
ZOSTAńTWóRcąZAbAWeKW STARYMSTYlu!
29września(sobota),godz. 11.00(3-6lat)
SPOTKAnieZ ZAcZAROWAnąKSiężnicZKą
29września(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
nATROPiebAjeK
KOŚciółŚW.MARiiMAGDAlENy,ul.Szewska 10
8września(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
cOSięWYDARZYłOnAMOSTKucZAROWnic
8września(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
WYżSZASZKOłAcZAROWnicYTeKli
KATEDRAŚW.JANAcHRzciciElA,pl.Katedralny 18
22września(sobota),godz. 11.00(3-6lat)
cOSięWYDARZYłOnAKATeDRAlnejWieżY
22września(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
KAMiennAGłOWA,cZYlicOZObAcZYłHenRYK
Rezerwacja:tel. 511 132 287,1godz.–10zł/dziecko+ 5 zł
biletwstępudo muzeum.Rodzice–wstępwolny!

cEKDiM–ul.Kołłątaja 20(www.mdk.wroclaw.pl)

PRAcOWNiEcKAGORA 2012/2013
W nadchodzącymrokukulturalnym 2012/2013,centrum
KulturyAGORAposzerzaofertęcałorocznychpracowni
artystycznych.Zajęciapoprowadząprofesjonalniinstruktorzyw nowocześniewyposażonychpracowniach:choreograficznej, instrumentalnej, wokalnej, plastycznej,
fotograficznej,ceramicznej,szklarskiej,graficznej,biżuteriiartystycznejorazteatralnej.Zapraszamy!
cKAgora,ul.Serbska5a(www.ckagora.pl)

WROcłAWSKiKlUBFORMATy
Zapraszachętnychdo zapisówna zajęcia:pracownieartystyczne naukagry:na gitarze,instr.klawiszowych,perkusji–spotkanieorganizacyjne 6września,godz. 18.00.
naukaśpiewu–nOWOŚć!warsztatywokalnegrupowe.
Pracowniaplastyczna: kursrysunkui malarstwaprzygotowującydo gimnazjum,liceumi na studiaartystyczne.
Pracowniateatralna,aerobik,joga,pilates,pracaz oddechem–technikagłębokiejrelaksacji,pierwszezajęcia 12 września, godz. 19.00. Twórczy Krąg Kobiet
–pierwszezajęcia 27września,godz. 19.00
zapisywewrześniu(www.wkformaty.pl)
WrocławskiKlubFormaty,ul.Samborska 3-5

®nr 103265. Wydawca:cojestGraneAgencjaWydawniczo-ReklamowaGrażyna Migniewicz.Adreskorespondencyjny:cojestGraneskr.poczt. 1007, 50950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plinternet:www.cojestgrane.pl,redakcja@cojestgrane.pl.Druk–Print.Redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.Zastrzegamy
sobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.

wystawy towarzyszące we wrześnIu 2012:
10.iX,godz. 13.00–wernisaż–GAlERiATKAcKANAJATKAcH,Wrocław,ul.StareJatki 19-23
ANNA JESiNOWicz-NGUyEN –z pamiętnikaPenelopy
14.iX,godz. 16.00–wernisaż–DOMTRADycJiMiASTA–Kowary,ul.Górnicza 1
MARTATOKAR –Wspomnienia
17.iX,godz. 16.00–wernisaż – GAlERiAcENTRUM,Kamienna Góra,ul.Kościuszki 4
AlEKSANDRABiBROWicz-SiKORSKA –Białychżagliwspomnieńczar
17.iX,godz. 17.00–wernisaż–MUzEUMTKAcTWA,Kamienna Góra,pl.Wolności 11
XXXViiiMięDzyNARODOWAWySTAWASzTUKiWłóKNA –Jedlica–rzekajakosymbolżycia
17.iX,godz, 16.00–wernisaż –GAlERiAPROMOcJE–JeleniaGóra,ul.K.Trzcińskiego 12
EvaDamborska,HannsHerpich,EwaMariaPoradowska-Werszler–Trzydrogi,jedencel,sztukawłókna
22–23.iX – Finisaż–WT-Kowary–GAlERiAPRzEDWiOŚNiE,Kowary,ul.Górnicza 22
WySTAWAzBiOROWA R-OBO–U podnóżagór

TAJEMNICE
CODZIENNOŚCI
8 –16 września 2012
Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce 2012
Dolny Śląsk

www.edd2012.pl
www.mn.wroclaw.pl
www.muzeumetnograficzne.pl

Europejskie Dni Dziedzictwa
Wspólne działanie Rady Europy i Komisji Europejskiej

Patronat honorowy

Dolnośląski koordynator EDD

Minister
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ogólnopolski koordynator EDD

Patronat honorowy

Patronat medialny:

