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A może jednak jazz...

WIECZORY
W ARSENALE

XVII

Festiwal
Muzyki Kameralnej
JAN STANIENDA
dyrektor artystyczny
OrkiestraKameralnaWratislavia

TOMASZ KWIECIŃSKI
dyrektor organizacyjny

28 CZERWCA, piątek, godz. 20.00 (bilety: 35/27)

10 LIPCA, środa, godz. 20.00 (bilety: 35/27)

Jan Stanienda – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Hinrich Alpers – fortepian (Niemcy)
Jan Stanienda – skrzypce
Bartosz Bober – skrzypce
Bożena Nawojska – altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela

W. A. Mozart:
Divertimento D-dur KV 136; Divertimento B-dur KV 137
Divertimento F-dur KV 138; Divertimento D-dur KV 205
Eine kleine Nachtmusik G-dur KV 525

30 CZERWCA, niedziela, godz. 20.00 (bilety: 50/38)
Paweł Gusnar – saksofon
Jan Stanienda – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia
F. Chopin, A. Piazzolla, G. Gershwin,
Ennio i Andreas Morricone, Nino Rota

3 LIPCA, środa, godz. 20.00 (bilety: 35/27)
Marta Kowalczyk – skrzypce
Łukasz Chrząszczyk – fortepian
C. Franck – Sonata A-dur; O. Messiaen – Fantazja
S. Prokoﬁew – Pięć melodii op. 35 bis
M. Ravel – II Sonata G-dur; G. Gershwin – Fragmenty
z Opery „Porgy and Bess” arr. J. Heifetz

5 LIPCA, piątek, godz. 20.00 (bilety: 50/38)

C. Franck – Kwintet fortepianowy f-moll FWV 7
A. Dvořák – II Kwintet fortepianowy A-dur op. 81
G. Gershwin – Trzy Preludia

12 LIPCA, piątek, godz. 20.00 (bilety: 50/38)
Filip Wojciechowski Jazz Trio
Od Bacha do Gershwina
utwory Bacha, Mozarta, Chopina, Gershwina i innych
w transkrypcji Filipa Wojciechowskiego

14 LIPCA, niedziela, godz. 20.00 (bilety: 35/27)
Wiesław Kwaśny – altówka
Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent
Orkiestra Kameralna Wratislavia
W. A. Mozart: Symfonia Es-dur nr 1 KV 16
Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę Es-dur
KV 364; Symfonia A-dur nr 29 KV 201

Adam Bałdych Quartet

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

The Room of Imagination

AdamBałdychQuartet

7 LIPCA, niedziela, godz. 20.00 (bilety: 50/38)
Atom String Quartet
Nika Lubowicz – wokal
Atom String Quartet feat. Nika Lubowicz
Bilety oraz karnety (wcenie220zł-normalnei170zł-ulgowe)donabycianastroniewww.wieczorywarsenale.pl
oraznagodzinęprzedkoncertami.
PROMOCJA!!Nawszystkiebiletyorazkarnetykupionenastroniewww.wieczorywarsenale.pl-zniżka 5%!!

koncertsymFoniczny
zAKOŃCzeNiesezONu 2012/2013wFiLhARMONii
BeNJAMiNshWARtz –dyrygent
ALiCesARAhOtt –fortepian
ORKiestRAsyMFONiCzNA FilharmoniiWrocławskiej
Wprogramie:W.Lutosławski–uwerturasmyczkowa;e.Grieg–Koncertfortepianowya-mollop. 16;J.Brahms/A.schönberg–Kwartet
fortepianowyg-mollop. 25(opracowaniena orkiestrę)

„Lubiętenutwór.Jestrzadkograny”–todwaspośródkilku
powodów,dlaktórychpioniermuzykidodekafonicznej,jeden
z pierwszych modernistów – Arnold schönberg sięgnął
po dziełoJohannesaBrahmsa,skomponowanew 1861roku.
Wedługschönbergakażdydobrzegrającypianistabyłw staniezagłuszyćpartieinstrumentówsmyczkowych.Dlategowłaśniepostanowiłprzeinstrumentowaćutwórna orkiestrę.
Jednoz najsłynniejszychdziełedvardaGriega,Koncertfortepianowya-mollz 1868rokupowstał,gdytwórcamiałzaledwie dwadzieścia pięć lat. Partia fortepianu cechuje się tu
niezwykłąmelodyjnościąi błyskotliwością,a togłówneczynniki,dziękiktórymdo dziśkoncerttencieszysiędużąpopularnościązarównowśródwykonawców,jaki publiczności.
uwerturasmyczkowaWitoldaLutosławskiegoz 1949roku
trwazaledwiepięćminut.Jesttodziełoszczególne,gdyżdla
kompozytorastanowiłopierwsząpróbęw poszukiwaniachnowego,bardzooryginalnegojęzykamuzycznego.Wielez pomysłów zawartych w uwerturze twórca wykorzystał
w późniejszychkompozycjach.
OrkiestręsymfonicznąpoprowadziBenjaminshwartz,który
od nowegosezonuartystycznegobędziedyrektoremartystycznymzespołu.Partięfortepianuwykona niezwykleutalentowana młodaniemieckaartystka–AlicesarahOtt.
21 czerwca, godz. 19.00. bilety.nfm.wroclaw.pl
sala koncertowa Filharmonii, ul. piłsudskiego 19

wiaranadziejąświata
KONCeRtGRzeGORzAi JuLiiKOPALA
Juliai Grzegorztomałżeństwo
od latzwiązanezescenąmuzykichrześcijańskiej.W ramach
działalności współtworzą inicjatywęPoznańskichMuzyków
BoguJedynemuChwała,organizując popularne Wielbienie
BogaorazPoznańskiezaduszkiJazzowe.Poprzezkompozycje
Grzegorza związani są z Chrześcijańskim teatrem Droga
im.JPii.W 2005rokuutworempt.JaniePawle ii santosubitozwyciężyliw MiędzynarodowymKonkursiePiosenkio OjcuŚwiętymw torontow Kanadzie.
Koncertodbywasięw ramachcykluVerbumcumMusica,
spotkanie połączone będzie z wykładem nawiązującym
do odbywającegosięw tymczasiew ArchidiecezjiWrocławskiej, Kongresem Nowej ewangelizacji oraz modlitwą
i dziękczynienieBoguza osobęnowegoMetropolityWrocławskiegoKsiędzaArcybiskupaJózefaKupnego.
16 czerwca, godz. 19.15 (studium-culturae.com)
Kościół najświętszej Marii panny na piasku
2 str.» COJestGRANe » czerwiec2013

ORKiestRAKAMeRALNA

leopoldinumzaprasza:
GaBa KulKa – woKal
Konstanty andrzej KulKa – sKrzypce
Gaba Kulka śpiewa, pisze
piosenkii grana fortepianie.
Można powiedzieć, że jej
muzykatoprogresywnypop:
pstrokatamieszanina gatunków, od jazzu, przez fortepianowyrock,po weillowski
GabaKulkafot.A.Lucid
kabaret. Jest chwalona za
muzycznąwyobraźnięi swobodęw przekraczaniugranicgatunkówwpodejmowanychmuzycznychwyzwaniach.Od roku 2009,GabaKulkazagrałakilkasetkoncertóww całejPolsce.
ŚpiewałapiosenkiNiemena w sopocie,serge'a Gainsbourga
w OperzeNarodowej,i Madonnyna Chłodnej 25.
Konstanty andrzej Kulka zaliczanydo grona najwybitniejszych
skrzypkówswojegopokolenia.Jużjako 17-letnistudentuzyskałdyplomz wyróżnieniemna MiędzynarodowymKonkursie
skrzypcowym im. N. Paganiniego w Genui, jednak drogę
do światowejsławyotworzyłmuMiędzynarodowyKonkurs
w Monachium,gdziezdobył i nagrodę.Jakosolistabyłgościemwielurenomowanychorkiestr,takichjak:BerlinerPhilharmoniker,Chicagosymphony,Londonsymphony,english
Chamber,FilharmoniaLeningradzka.
KoncertprowadziChRistiANDANOWiCz.
W programiekompozycjeK.Lipińskiegoi G.Kulki.
8 czerwca, godz. 18.00
sala Filharmonii wrocławskiej, ul. piłsudskiego 19

Filharmoniasudeckawwałbrzychu
CzeRWieC 2013
9 czerwca, godz. 19.00,teatrzdrojowyszczawno–zdrój
MuzyCzNAWiOsNAz KsiężNąDAisy
OrkiestrasymfonicznaFilharmoniisudeckiej
JerzyKosek–dyrygent,DorotaGraca–skrzypce
14 czerwca, godz. 19.00,Filharmoniasudecka
MłODyPAGANiNiW LeGNiCy
KoncertDyplomantówAkademiiMuzycznejw Poznaniu
i LaureatówMiędzynarodowegoKonkursuskrzypcowego
OrkiestrasymfonicznaFilharmoniisudeckiej
Alicjaherma–dyrygent,AdamDomurat–dyrygent
Robertłaguniak–skrzypce,Magdalenaheinz–skrzypce
21 czerwca, godz.19.00,Filharmoniasudecka
KONCeRtsyMFONiCzNy zakończeniesezonu 2012/2013
OrkiestrasymfonicznaFilharmoniisudeckiej
JerzyKosek–dyrygent,BeataBilińska–fortepian
23 czerwca, godz. 18.00,halaspacerowaszczawno-zdrój
LetNiePeJzAże –Koncertsymfoniczny
OrkiestrasymfonicznaFilharmoniisudeckiej
JerzyKosek-dyrygentK.swoboda-prowadzeniekoncertu
28 czerwca, godz.18.00,zamekKsiąż
MuzyCzNAWiOsNAzKsiężNąDAisy
29 czerwca, godz.18.00,RynekWałbrzych
MuzyCzNAWiOsNAzKsiężNąDAisy
www.cojestgrane.pl

CZERWIEC 2013
1 so 1100

kOTwbUTAcH

1 so 1900

cARmeN

2 nd 1900

HALkA

6 cz 1900

czAROdziejskiFLeT

8 so 1900

RiGOLeTTO

9 nd 1900

GALAbALeTOwA

bOGdANpAwłOwski

GeORGesbizeT

sTANisłAwmONiUszkO
wOLFGANGAmAdeUsmOzART

GiUseppeVeRdi

TA U R O N  –  L e T N i  F e s T i w
 A L  O p e R O w
 y
14 pt 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

15 so 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

16 nd 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

21 pt 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

22 so 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

23 nd 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

28 pt 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

29 so 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

30 nd 2000 TOscA

GiAcOmOpUcciNi

pRemieRA

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICHNIK
ZAPRASZA

SzanowniPaństwo,
wydarzeniem,na któreszczególniezapraszamwszystkichnaszych
widzów,będąpremierowespektakleopery„Tosca”G.Pucciniego,
jednegoz najbardziejznanychdziełtegokompozytora,któreobecnejestw repertuarzewieluteatrówoperowychna świecie.Opera
WrocławskazaprezentujePaństwutenutwórw niezwykłejinscenizacji: I aktodbywaćsiębędziew gotyckiejKatedrześw.Marii
Magdalenyprzy ul.Szewskiej, II akt–w OperzeWrocławskiej,natomiast III akt – w plenerze, na Wzgórzu Partyzantów przy ul.
P.Skargi.Kierownictwomuzycznenad spektaklemsprawujeTomaszSzreder,kostiumyopracowałRyszardKaja,reżyserięprzygotowałPierreJeanValentin,adaptacjidokonałAdamFrontczak.
SpektaklepokażemyPaństwu 9-krotniepodczasweekendowych
wieczorówod 14do 30czerwcabr.w ramachTAURONLetniego
FestiwaluOperowego.
Innymprzedsięwzięciem,do udziałuw którymgorącozapraszam,
będzie II DolnośląskiKarnawałOdrzański,organizowany 16czerwcawspólniez DolnośląskąOrganizacjąTurystyczną.Po spektakularnym sukcesie ubiegłorocznego Karnawału, ponownie
zapraszamymieszkańcówWrocławia,DolnegoŚląskai turystów
do wspólnejzabawyna Odrze.Rozpoczniemyspływemrozmaitych
jednostekpływających:kajaków,rowerówwodnych,stateczków.
Startnastąpio godz. 12.00z przystanipomiędzyBulwarem X.Dunikowskiego a Ostrowem Tumskim, naprzeciw Wyspy Piasek.
Spływzakończymycałodziennympiknikiemartystycznymna polanieprzy ul.Na Grobliw pobliżuKładkiZwierzynieckiejnaprzeciw
ZOO.Podczaspiknikuwystąpiąm.in.zespołytaneczne,chóralne,
a takżeartyściOperyWrocławskiej,którzywykonajątradycyjne
hiszpańskieutworymuzyczne(tzw.zarzuela).
W naszymczerwcomrepertuarzeznalazłysięteżchętnieoglądane
spektakle„Carmen”G.Bizeta,„Rigoletto”G.Verdiego,„Czarodziejskiflet”W.A.Mozartaoraz„Halka”S.Moniuszki.Dzieciompokażemy„Kotaw butach”B.Pawłowskiego,a miłośnikówsztukibaletowej
zapaszamyna Galę,podczasktórejartyściOperyWrocławskiejzaprezentująsięw popisowychukładachtanecznych,przygotowanych
pod choreograficznymkierownictwemBożenyKlimczak.
Jestemprzekonana,żewśródnaszychpropozycjiznajdziecie
Państwocośinteresującegodlasiebie.
ŻyczęPaństwuwspaniałegoletniegowypoczynku
i słonecznychwakacji!
EwaMichnik
Dyrektornaczelnyi artystyczny
iNFORmAcjA i RezeRwAc jAbiLeTÓw:
działpromocjii Obsługiwidzówtel.: 71 370 88 80;tel./fax: 71 370 88 81
GOdziNypRAcykAsy:
kasaopery,ul.Świdnicka 35,tel. 71 370 88 18
poniedziałek–sobota 12.00-19.00;niedziela 11.00-17.00;
oraznagodzinęprzedspektaklem.przerwa 15.15-15.30
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koncertyjubileuszowe

koncertjazzowy Volume

15-LeCiAszKOłyMuzyCzNeJ s-ARt

tRzAsKA/FRiis/JORGeNseN
Volumetworząartyścio światowejrenomiew dziedzinie
muzykiimprowizowanej:Mikołajtrzaska–saksofony,
PeterFriisNielsen–basi PeterOleJorgensen–perkusja.Podczaskoncertuzaprezentująprogram,w którym
podstawądo improwizacjisąkompozycjeautorstwamuzykówzespołu.Volumetodawkamocnegoelektronicznew programie: J.Brahms–tańcewęgierskie;F.Chopin–Polonezy, go,strukturalnegofreejazzu.Debiutanckialbum„eather”,
Walce, Mazurki; M.Ogiński–PolonezPożegnanieOjczyzny;P.Czaj- wydanynakłademduńskiegowydawnictwaNinthWorld
kowski–tańcezJeziorołabędzie;A.Chaczaturian–spartakus.
Music okazał się sukcesem artystycznym roku 2007,
wykonawcy:Aleksiejsusłow–akordeon,fortepian,
otrzymującznakomiterecenzjew krajui zagranicą.
Paulina (fortepian)i Piotr(akordeon,perkusja)Wróblew1 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 30/20 zł
scy,Martaiwankiewicz(fortepian).
refektarz, ul. purkyniego 1
MłodzieżowaOrkiestraharmonia,któradziałaprzy szkole
Viii superkoncertGitarowy
Muzycznej i i ii st.s-ArtweWrocławiujestlaureatemogólnopolskichi międzynarodowychkonkursówm.in: i nagroda
na międzynarodowymkonkursieCittadiLanciano 2007Włochy, ii nagrodana międzynarodowymkonkursieAscoltate 2009Litwa.Brałaudział:w międzynarodowymfestiwalu
Kultursłowiańskichw Moskwie 2011orazw prawykonaniu
ChristmasOratorio 2008iOratoriumŚwiętyPaweł 2011.
1 czerwca, godz. 17.00.
Muzeum piastów Śl. Brzeg pl. zamkowy 1
6 czerwca, godz. 18.30
salonik 4 Muz. oborniki Śląskie ul. piłsudskiego 13

Adam

Dominika

Paulina

Balet Kopciuszek (4czerwca)–Premierowenagranie
zrealizowano 26grudnia 2012w słynnymteatrzeMuzycznymw Amsterdamie.za choreografięholenderskiego Baletu Narodowego odpowiada uznany na całym
świecieChristopherWheeldon.Bilety: 30/40 zł
nabucco (18czerwca)operaw czterechaktach,jejakcja
rozgrywasięw czasachbiblijnych,a jejfragmentem,którynucidosłowniecałyświatjestsłynneVa,pensiero!

Czerwcowysuperkoncerttoprawdziwa gratkadlafanów
muzykigitarowej–młodzigitarzyści:DominikaBiałostocka(gitara),Paulina Mróz(MissWrocławia 2012)(gitara)
i AdamKimak(akordeon)zagrająutworyklasyczne,zaś
w drugiej części wieczoru standardy muzyki country
i rock'n'rollzagrają:JasiuFifischneiderwrazz autorskim
projektemmuzycznymelvisowanr1w składzie:irekPióroNowacki(perkusja),OlaOsiecka(skrzypce),Marek
Waszczynski(gitara),JarekPawlicki(bas).
jasiu Fifi schneider ur.w 1971r.w Wiedniu.instrumentu
uczył się w Musikschule Wien u dr. Georga huppmanna w kl.gitaryklasycznej.Do Polskiprzyjechałna studiamatematyki teoretycznej na u.Wr.  Po ich ukończeniu zajął
sięszerokozakrojonądziałalnościąpropagującągitaręklasyczną. Przez swoją firmę Rosetti w latach 1995-2002
(współ)organizowałkilkasetkoncertówgitarowychweWrocławiui innychmiastachPolski.(m.in.ogólnopolskicykl
MagiastrunorazsuperkoncertyGitarowe,łączącemuzykęklasyczna,flamencoi jazz).Byłwspółinicjatoremi podstawowym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu
Gitara+(lata: 1998, 1999, 2000).Wydawcaakademickiego
kwartalnikaGitARApod red.KrzysztofaNieboraka.Jestautoremróżnychminiaturpisanychna gitaręklasycznąktórebywaływ latach 90-tychub.wiekuwykonywaneprzez
znanychgitarzystów.samjakogitarzystawystępowałtylko
okazjonalnie.Obecniejestdoktorantemna wydzialeinformatykii zarządzaniana PolitechniceWr.zachęconyprzez
znajomychdowznowieniawłasnegoartystycznegożycia
w roku 2013wrazz kolegąirkiemPióroNowackimrozpoczęlinoweprzedsięwzięcieartystycznepn.elvisowoNr 1.

4 czerwca, godz. 18.00
Multikino w pasażu Grunwaldzkim

2 czerwca, godz. 19.00. Bilety: 15/10 zł
Klub pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

arsantiquadeparis
zespółtworzą:Josephsage,kontratenor,obdarzonyszczególnymponadtrzyoktawowymgłosem,flecistaBertrand
BlondetorazthierryMeunier,którypo mistrzowskugra
na gitarzerenesansowej,lutnii violidagamba.
w programie: MuzykazczasówLudwikaiXŚwiętego(Xiiw.);
MuzykafrancuskazXiViXV.w;Muzykaelżbietańska(XViw.);
MuzykafrancuskazXViiXViiw.
7 czerwca, godz. 20.00. wstęp wolny
Kościół sw. augustyna ul. sudecka 90

młodzimuzycyzapraszjąna 133 koncert:
styPeNDyŚCisAMORząDuWROCłAWiA–MiAstu
Wystąpią:AramRajski–gitara–klasamłodzieżowasM i st.
im.G.BacewiczweWrocławiu,orazuczniowieOsM i i ii st.
im.KarolaszymanowskiegoweWrocławiu:dwaduetyfortepianowe–Lauraschocki WojciechOliszewski;zuzanna Moraweki Lena Fiedor;MichałMichalski–fortepian.
Koncertprzygotowujei prowadziNina Domaszewicz-Czajka.
17 czerwca, godz. 18,00 – KMil, pl. t. Kościuszki 9

pokazyoperw multikinie
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poluzjanciKONCeRtAKustyCzNy

boban&markomarkoVićorchestra

Koncertująrzadko.Niemówisięo nichw telewizji.Niepisze
sięo nichw prasie.A mimotozespółmastatuskultowego,
a ichpłytyrozchodząsięszybkoi osiągajązaskakującowysokieceny.Poluzjancitoprawdziwyfenomenna polskim
rynkumuzycznym.KubaBadach,PrzemekMaciołek,Marcin
Górny,Piotrżaczek,RobertLuty,GrzegorzJabłoński.W tym
składziezespółgramniejwięcejod dziesięciulat.

zespółBobana i jegosyna MarkoMarkovićajestkwintesencjąbałkańskichorkiestrdętych.zdobyłajużwszystkie
prestiżowewyróżnieniaw serbii,ichmuzykainspirowana jestutworamicygańskimi.znana jestna świeciez filmów emira Kusturicy underground i Arizona Dream.
Koncertw ramachethnoJazzFestival.
6 czerwca, g. 20.00 – eter, Kazimierza wlk. 19. Bilety: 40-75zł

2 czerwca, godz. 19.00. Bilety od 70 zł
sala Koncertowa radia wrocław, ul. Karkonoska 10

triotanGeros+MiLONGAz MuzyKąNA żyWO!
NajnowszyprojektWiesławaPrządki(bandoneon,akordeon)
wraz z muzykami: Rafał Karasiewicz (fortepian), zbigniew
steVeVai
&eVolutiontempo Wrombel(kontrabas)swoimkunsztemw doskonałysposób
pokazujeróżneobliczatanga.Fundamentemrepertuarutria
orchestra
jestmuzykamistrzatangaAstoraPiazzolli.OpróczbrawuroJeDyNyKONCeRtW POLsCe wowykonanychtangargentyńskich,zespółzagrakompozyWirtuoz gitary, wizjonerski cjewybitnegofrancuskiegoakordeonistyRichardaGalliano.
kompozytori producentmu6 czerwca, godz. 19.00. Bilety: 25/30 zł
zyczny,uznawanyza jedneKlubokawiarnia Mleczarnia, ul. włodkowica 5
goz najlepszychgitarzystów
titoparis
wszechczasów.Gryna gitarzezacząłsięuczyćw wie- Gwiazdaz Wyspazielonego
ku 12latod samegoJoesatrianiego,zaśw wieku 18zaczął Przylądkaaleod latmieszkarieręu bokuFrankazappy!Przeztewszystkielatazdobył ka w Lizbonie. Prowadził
wielenagród–zaczynającod statuetekGrammy,a na LesPaul tam słynny Club B. Leza,
Award kończąc. Na koncie ma ok. 60 płyt, m.in. nagrane w którymodbywałysięlegendarnekoncertyz udziawspólniez zappą,DavidemLeeRothemczyWhitesnake.
łem wielu gwiazd muzyki caboverdyjskiej, którą sam
12 czerwca, godz. 19.00 – Hala stulecia, ul. wystawowa 1
reprezentuje.KoncertwramachethnoJazzFestival.
XV simcha–koncerty

12 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 130/100/75/45 zł
synagoga pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7

FestiWALKuLtuRyżyDOWsKieJ
1 czerwca, godz. 22.00. Bilety: 40/25/15
KNOBLAuChKLezMeRBAND/Berlin,Niemcy/
2 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 50/30/15 zł
KONCeRtiNAuGuRACyJNy:AVitALLGeRstetteR/Berlin,
Niemcy/–kantorka,PiOtRROJeK–organy,Chórsynagogi
podBiałymBocianem,stanisławRyBARCzyK–dyrygent
3 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 50/30/15 zł
yiDDishtWistORChestRA/Londyn,WielkaBrytania/
5 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 40/25/15
KLezMAFOuR/Lublin/
6 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 40/25/15
DzieCihiOBAspektaklmuzyczny, reż.JacekBończyk
Wystapią:JacekBończyk,sylwiaNajah,Klementynaumer
8 czerwca, godz. 20.00. Wstępwolny!
KONCeRtFiNAłOWy:NeOKLez/Lublin/
MaanaCafe,ul.Św.Mikołaja 11

CitysOuNDs:cocorosie +NOMiRuiz
Koncertpromującyichnowyalbum!Duetpowstałw Paryżu,przyciągauwagęswoimszerokimspektrummuzycznych
inspiracji(od hip-hopui reggae,po folki operę).Pozamuzycznymtalentem,siostryCassadygorzkoi celniepunktują
absurdyi niesprawiedliwośćwspółczesnegoświata.
NOMi Ruiz była wokalistka nowojorskiej formacji hercules&LoveAffair(supporteuropejskiejtrasyCocoRosie).

centrum Kultury i edukacji Żydowskiej
synagoga pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7

25 czerwca, godz. 20.00. Bilety: 95/110 zł
Klub eter, ul. Kazimierza wielkiego 19
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Polskie Stowarzyszenie Estradowe „Polest”
zaprasza na jedyny i niepowtarzalny
Koncert Jubileuszowy pn.

50 lat minê³o...
czyli

Benefis

Boles³awa
Gromnickiego
w którym wyst¹pi¹:

Halina
Kunicka

Stanis³aw
Mikulski

Krystyna
Gi¿owska

Bohdan
£azuka

Alicja
Majewska

W³odzimierz
Korcz

oraz Orkiestra

Scenariusz: Boles³aw Gromnicki

Stanis³aw
Szelc

Adam
Zwierz

Krystyna
Sienkiewicz

Aleksandra Mazura

Re¿yseria:

Andrzej
Rosiewicz

Stanis³aw Szelc

28. czerwca 2013, godzina 19.00
Sala Koncertowo - Audytoryjna przy Hali Stulecia
bilety:
kasy Hali Stulecia,
PSE „Polest” ul. Hauke Bosaka 11, 71 344 78 66,

cena: 120 zł/100 zł
zamówienia zbiorowe: tel 501 460 883
http://www.polest.eu/koncert.html

Vi Festiwalkalejdoskopkultur

Foliba

Kozaksystem.Kijów,ukraina

Miłośnicykulturyludowejbędąmieliokazjęoprócztradycyjnychzespołówmniejszościnarodowychi etnicznych,barwnychformacjitanecznychi etno-folkowych
orazwyśpiewanychwielogłosemzapomnianychhistoriiusłyszećprawdziwykozackirockz ukrainy–zespółKozaksystem(spadkobiercylegendarnychhaydamaków)orazNeozbiljniPesimisti–antiglobal-ethno-punkz serbii.Na gościfestiwalu
czekateżmnóstwododatkowychatrakcji:egzotyczna kuchnia–karaimskiekybyny,
greckiesmakołyki,piwoz czeskiejpiwniczki,a takżewarsztaty,zabawysportowe
i wieleinnychrozrywekdladorosłychi dladzieci.w programie m.in:
7 czerwca, godz. 18.00 – Muzeum etnograficzne, ul. traugutta 111/113

PieŚNiJuGOsłOWiAŃsKiew wyk.GOŚCiszOWiANeK
orazwystawaPRze-tWÓRCyLuDOWi
14 czerwca, g. 20.00 – łykend, ul. podwale 37

KONCeRtlirycznychpieśnigreckichw wykonaniuKARiNysKRzeszeWsKieJ oraz
ANGeLAGABeLtRiO–eksperymentalnypolsko-kazachskiprocesmuzyczny
15 czerwca, godz. 15-22.00 – wyspa słodowa

KONCeRtFiNAłOWy:godz. 20: 00–NeOzBiLJNiPesiMisti
godz. 21: 00–KOzAKsysteM. na wszystkie imprezy festiwalu wstęp wolny!

nowobrzmienia 2013
Wydarzeniemuzycznepromująceartystówambitnejmuzykielektronicznejoscylującejpomiędzytriphopemi jazzemprzezbreakbeat,hiphop,dubstepczydowntempo.21 czerwca – piątek ikonika/youngMontana?/Klaves/Fischerle/ebola
Ape22 czerwca – sobota Kuedo/Gathaspar/thePhantom/Minoo/Randomtrip

GOGOLBORDeLLO

21-22 czerwca, godz. 21.30 - Klub puzzle, przejście Garncarskie. Bilety: 20/30

wrocloveFest–Święto wrocławia 2013

GoGolbordelloFormacjazałożona w NowymJorkuw późnychlatach 90.
składasięz ośmiuimigrantówpochodzącychgłówniez europyWsch.,aletakże
z izraela,etiopii,i ekwadoru.ichmuzykatopłączeniecygańskiegopunkrocka,reggae,folkui orientu.Na czeletejetnicznejskładankistoipochodzącyz ukrainyeugenehütz,którywrazz rodzinąwyemigrowałdo usApo awariireaktoraw Czarnobylu.
19 czerwca, godz. 20.00 – lub eter, ul. Kazimierza wlk. 19. Bilety: 90-130 zł

marizaOkrzykniętanarodowymskarbemPortugalii,największasławastylu
fado i gwiazdanajlepszychsalkoncertowychna całymświecie.
23 czerwca, godz. 20.00 – Hala orbita ul. wejherowska 34

sineado’connor niedapomylićsięz żadnąinnąpostaciąna scenie
muzycznej.towokalistkaobdarzona niezwyklewrażliwym,łamiącymludzkie
serca,a jednocześniepsychodelicznymi niepokojącymgłosem.torównieżniepokorna duchem,wojowniczakrólowamuzyki.Będzietojejpierwszykoncert
w Polscepo wydaniuostatniegoalbumuhowAbout i BeMe(AndyouBeyou)?
22 czerwca, godz. 18.00 – wyspa słodowa. Bilety: 80/90/100 zł
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zespółFolibatogrupaodnajdującakorzeniew transowymbrzmieniuAfrykańs- kiej muzyki perkusyjnej. ich
niecodzienne instrumentarium obejmujem.in.:djembe(dżembe),dundun'y,balafon,shekere.Po wzbogaconejpięknąfotografiąopowieścio wojażachpo Afrycezachodniejmuzycyzaproszają na koncert gwarantujący
podniesienietemperaturyo 15st. C.
spotkaniez cyklu:KuLtuRyŚWiAtA
spotkanie 13 czerwca, godz. 18.00.
Koncert godz. 19.30 – cK zamek
pl. Świętojański 1. wstęp wolny!

michałbajorrecital
OD PiAFDO GAROu
POżeGNANiez tytułeM
Od 25latpisządlaniegonajlepsipolscykompozytorzyi autorzytekstów,
a piosenektychjestjużkilkaset.
1 czerwca, godz. 18.00. Bilety: 60 zł
cK zachód, ul. chociebuska 4-6

cs impartul.MAzOWieCKA 17
3 czerwca, godz. 19.00
WOKÓłiMPARtu…wernisażwystawy
6 czerwca, godz.19.00
MARiuszLuBOMsKikoncert
8 czerwca, godz. 19.00
DANutAW.monodramKrystynyJandy
9 czerwca, godz. 16.00
LABORAtORiuMRuChu:
ProjektniemożliwyPinyBausch:
uobecnić wspomnienie –wykład
9 czerwca, godz.19.00
MężCzyŹNiNietAŃCzą
iwOkOłO–spektakleteatrutańca
11 czerwca, godz.19.00
MORALNOŚĆPANiDuLsKieJ
pokazwarsztatów
15-16 czerwca
KAWALKADAWęGieRsKA
18 czerwca, godz.19.30
BLuesJAMsessiONconcert
20-23 czerwca
DNiBAsKiJsKieprojektBAsK
21 i 22 czerwca, godz. 19.00
PROMeteuszspektaklakrob-taneczny
www.cojestgrane.pl

złotemiedziakirozdane!
PuBLiCzNOŚĆ XV FestiWALuOBLICZA TEATRU
PRzyzNAłAsWOJeNAGRODy
Niekwestionowanymilaureatamizostałydwateatry–teatr 6.Piętroz WarszawyorazteatrPolskizeszczecina,
którymprzyznanopo dwazłoteMiedziaki.uroczystewręczenieMiedziakównastąpipodczasGaliOtwarcia XVi edycjiFestiwaluw marcu 2014r.wPolkowicach.

teatrdramatyczny
im.J.szaniawskiegoWAłBRzyCh
2 czerwca, godz. 21.00 – preMira
8, 15, 22 czerwca, godz. 21.00. Amfiteatr.Wstępwolny!
MiAstODuChÓWspektaklplenerowy
7 czerwca, godz. 19.00 preMiera Dużascena
8, 14, 15 czerwca, g. 19.00, 9, 16 czerwca, g. 18.00
W sAMOPOłuDNie
21 czerwca, godz. 19.00 preMiera
22 czerwca, godz. 19.00, 23 i 25 czerwca, godz. 18.00
zNiKAJąCeszKOły
28 czerwca, godz. 20.00 preMiera
29 i 30 czerwca, godz. 20.00 KABARetGROzy

cia centruminicjatywartystycznych
uL.tęCzOWA 79/81,(i p.)
4 czerwca, godz. 20.00 WDOWy
7.06.13 godz. 20.00 MiAsteCzKOMusical
11 czerwca, godz. 20.00 szePty/złuDzeNiA
14 czerwca, g. 20.00 NieDOsKONAłe
15 i 16 czerwca, godz. 19.00
RÓżOWAiNWAzJA–sPOtKANiAz PiNKMAMAtheAtRe„ArielalboswingersPlanets“.spektaklw jezyku
polskim,tylkodlawidzówdorosłych!
18 czerwca, g. 20.00 CiAłOmanifest
21 czerwca, g. 20.00 żeGNAJKOtKu!
25 czerwca, godz. 20.00 BABęzesłAłBÓG?Musical
28 czerwca, godz. 20.00 PiOseNKAteżJestKOBietą

teatrkomediaPL.teAtRALNy4
1 czerwca, godz. 20.00 tRzyRAzyłÓżKO
2 czerwca, godz. 17.00 szALONeNOżyCzKi
6 i 8 czerwca, godz. 20.00, 9 czerwca, godz. 17.00
KOLACJADLAGłuPCA
14,15 czerwca, g. 20, 16 czerwca, g. 17.00 MAyDAy 2
20 i 21 czerwca, godz. 20.00 BOeiNGBOeiNG
23 czerwca, godz. 19.00 eDuKACJARity
teatrpwstuL.BRANiBORsKA 59
24 i 25 czerwca, godz. 20.00 (sala 235)
sytuACJACODzieNNAO.reż.KrzysztofBoczkowski
spektaklpowstałw ramachstudenckiegokołanaukowegoi integracjimiędzyuczelnianej
25 i 26 czerwca, godz. 18.00 MAłyK.reż.P.Passini
26 czerwca, godz. 20.30, 27 czerwca, g. 19 (sala 028)
CuKieRreż.JoannaGerigk
27 i 28 czerwca, godz. 18.00 (D.sc.)
LOVe&iNFORMAtiONreż.Monikastrzępka
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fot.M.Bral

portretywiśnioweGosadu
POKAzyPRzeDPReMieROWe
26, 27, 28 czerwca 2013, godz. 19:00
teatr pieśń Kozła, ul. purkyniego 1

instytutGrotowskieGo
PRzeJŚCieżeLAŹNiCze –Rynek
7–8 czerwca. salateatruLaboratorium.Wstępwolny!
WieLKA?ReFORMA?teAtRu? KonferencjapodsumowującakurswiodącyOtwartegouniwersytetuPoszukiwań 2012/2013,z udziałemgrupyroboczejorazprof.
KrystynyDunieci prof.Lechasokoła
17 czerwca – 5 lipca br. CafétheAWstępwolny!
APOCALyPsisCuMFiGuRis.WystawafotografiiMauriziaBuscarino.Wystawa czynna pn-pt w godz. 16-20.00
17 czerwca, godz. 18.00. salaKinowa.Wstępwolny!
igorstokfiszewski:sztuKAJAKOWehiKułWsPÓLNOty.seminarium(5)w ramachsemestruautorskiegoOuP
17 czerwca, godz. 20.00. salat.Laboratorium.Wstępw.!
AKROPOLis.Pokazzapisufilmowegospektakluteatru
Laboratorium.Wprowadzenie:JarosławFret
18 czerwca, godz. 20.00. salat.Laboratorium.Wstępw.!
KsiążęNiezłOMNy.Pokazzapisufilmowegospektaklu
teatruLaboratorium.Wprowadzenie:JarosławFret
19 czerwca, godz. 20.00. salat.Laboratorium.Wstępw.!
ANheLLi.WOłANie.PokazfragmentówzapisufilmowegospektakluteatruzAR
20 czerwca, godz. 20.00. salat.Laboratorium.Wstępw.!
ARMiNe,sisteR.PrezentacjanajnowszegoprojektuteatruzARwrazz koncertemormiańskiejmuzykiliturgicznej
29 czerwca, godz. 19.00. salat.Laboratorium.Wstępw.!
DyNAMiKAMetAMORFOzy.Pokazpracyw ramachprojektuartystyczno-badawczegoPawłaPassiniego,elżbiety Rojek, Przemysława Wasilkowskiego oraz zespołu
nettheatre–teatrw sieciPowiązań

Akropolis

Książę niezłomny
www.cojestgrane.pl

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

21, 22, 23 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

SZATNIA
9 czerwca, godz. 17.00
10 czerwca, godz. 10.00 i 12.00
11 czerwca, godz. 10.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

reż. Zbigniew Szymczyk
7, 8 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

sprzedaż i rezerwacja biletów: Kasy Teatru Polskiego, tel. 71-316 07 77 – 78, bilety@teatrpolski.wroc.pl

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

Dyrektor: Piotr Borkowski
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. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

SCHLABS POSZUKUJĄCY. FOTOGRAFIA Z LAT 1952-1957

NAGRODA ODRY
ZA ROK 2012
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA
Redakcja i Rada Redakcyjna miesięcznika „Odra” postanowiły przyznać nagrodę „Odry” za rok 2012
Profesorowi Zygmuntowi Baumanowi, twórcy pojęcia „płynnej nowoczesności”, jednego z najważniejszych
współczesnych socjologów na świecie. Dwie wydane w ubiegłym roku
książki „To nie jest dziennik” i „Bauman/Bałka“ dowodzą szerokiego
spektrum jego zainteresowań obejmujących socjologię, filozofię, politologię,
etykę, teologię, a także wrażliwości
na urodę i wagi literatury.
Laureat licznych doktoratów honorowych w świecie i europejskich,
prestiżowych nagród, Zygmunt Bauman od lat zjednuje sobie rzesze
zwolenników jako ten, który do perfekcji doprowadził dar dialogu i który potrafi stawiać istotne pytania
naszej epoce. Jest autorem ponad
pięćdziesięciu książek powstałych
w języku angielskim, ukazujących
się równocześnie w Polsce, którą
przyszło mu opuścić po roku 1968.
W ostatnich latach zamieszkał w Leeds (Wlk. Brytania), gdzie do niedawna prowadził katedrę socjologii.
Więcej informacji na: www.facebook.com/MiesiecznikOdra.
24 czerwca, godz. 14.00
Refektarz Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

Twórczość poznańskiego fotografa
– Bronisława Schlabsa – zajmuje znaczące miejsce w historii polskiej fotografii. Najbardziej znane są abstrakcyjne prace artysty, które tworzył w latach 1958-1961. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną jego wcześniejsze
fotografie nawiązujące do stylistyki
socrealizmu, piktorializmu oraz bardzo rzadko eksponowane prace inspirowane międzywojenną awangardą. Prezentowane fotografie ukazują wachlarz
różnorakich poszukiwań Schlabsa, w których autor nawiązuje do tradycji awangardowej, zwłaszcza zaś do niemieckiej szkoły Bauhausu i wywodzącego się
z niej nurtu Neue Sehen. Kurator: Cezary Pieczyński
Wernisaż 6 czerwca, godz. 17.00. Wystawa trwa do 24 lipca br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”
pl. bpa Nankiera 8. Galeria czynna od pn-sob w godz. 10.00-18.00

WYSTAWA DZIEŁ TOMASZA DOMAŃSKIEGO
W PAŁACU SZTUKI WE LWOWIE
Tomasz Domański jest artystą i performerem, który brał udział w 50
wystawach indywidualnych i akcjach
artystycznych oraz w ponad 100 pokazach zbiorowych.
Artysta tworzy obrazy, kolaże i obiekty
z odpadów. Subtelne, pokazujące cień
koloru i przestrzenność struktury, geometryczne obrazy są zrobione ze zwykłych ścierek do podłóg. Kolaż „Adam i Ewa”
wykorzystuje resztki różnokolorowej skóry, a instalacja przedstawiająca kwiaty róży – wysuszoną skórę zdjętą z wysuszonej makreli. Najbardziej kontrowersyjne
są umieszczone w przezroczystych półkulach wyschnięte szczątki kotów i myszy,
które nawiązują do tradycji wystawiania za szkłem relikwii zmarłych świętych. Pokazywane zwierzęta artysta zalazł na polach w pobliżu swojego domu. Tomasz
Domański skrupulatnie zachowując odpadki, nawet tak szokujące, wykorzystuje je
w swoich pracach. Wyrzucone, zwykłe rzeczy dzięki niemu nabierają nowego znaczenia i ożywają już jako obiekty artystyczne. Martwa natura jest dla niego tworzywem, które dzięki sztuce nie będzie zapomniane.
Organizatorzy: OKiS we Wrocławiu, BWA w Kielcach oraz Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Wernisaż 13 czerwiec, godz. 18.00. Wystawa trwa do 30 czerwca br.
Pałac Sztuki we Lwowie, ul. Kopernika 17, Lwów

W czerwcowym miesięczniku Odra: · Zygmunt Bauman laureatem Nagrody Odry · Zygmunt
Bauman, David Lyon – Płynna inwigilacja · Tomasz Kunz · Polscy bitnicy · Rozmowy
z Piniorem i Świetlickim · Chmielewski – Postmodernizm i jego wrogowie · Kozłowski
o kulturze nowej irytacji · Nowa proza patrzy na wojnę · Ewa Stachniak · Nietypowe kolekcje sztuki

dyplomyasp 2013
tradycyjnie,jakcorokuna przełomieczerwcai lipca,galerieBWAWROCłAW
zapraszajądo zapoznaniasięz pracamidyplomowymistudentówopuszczającychmurywrocławskiejAkademiisztukPięknych.Dlaobserwatorówscenyartystycznej jest to doskonała okazja do przyjrzenia się pierwszym krokom
stawianymprzezmłodychadeptówsztukina ichtwórczejdrodze.z koleidlasamychuczestnikówwystawyjesttomomentpierwszejpoważnejkonfrontacji
swoichdziełz szersząpublicznością.Wartosprawdzić,o czymi w jakisposób
chcąmówićpoczątkującyartyści.W ciągunajbliższychtygodni,w galeriachBWA
WROCłAWprezentowanebędziemalarstwo,grafika,rzeźba,szkło,ceramika,
nowemedia,wzornictwoprzemysłoweorazarchitekturawnętrz.
Koordynacja: Joanna sokalska. Organizatorzy: BWA Wrocław Galerie sztuki
Współczesnej,AkademiasztukPięknychim.eugeniuszaGeppertaweWrocławiu
prace dyploMowe Będzie MoŻna oGlądać w GaleriacH Bwa:
Galeria awangarda (ul. Wita stwosza 32) czynna: od środy do niedzieli
w godz. 11-18.00dyploMy: 20.06-13.07.2013
Galeria dizajn (ul.Świdnicka 2-4)czynna:poniedziałek 11.00-15.00,wtorek 11-18.00,piątek 13-20.00,sobota 11-18.00dyploMy: 14.06-9.07.2013
studio Bwa (ul.Ruska 46a/13)czynne:odwtorkudo piątkuw godzinach
16-19.00dyploMy: 9.07-12.07.2013
Galeria szkła i ceramiki (pl.Kościuszki 9/10)czynna:od wtorkudo piątku
w godz. 11-18.00,sobotyw godz. 11-15.00dyploMy: 25.06.-14.07.2013
ekspozycje zmieniają się co tydzień. nowe prezentacje do obejrzenia od wtorków
w galerii szkła i ceramiki, od piątków w galerii dizajn, od śród w awangardzie.
wstęp na wystawy dyplomowe jest bezpłatny!

desiGnudomowiony 13-30 czerwca 2013 wrocław doMar
fotelRM58R.Modzelewskiego

NOCz DesiGNeM
13.06.2013, 20.00 – 24.00
iNAuGuRACJA.Jedyna takanocw roku,w trakciektórejprojektancii właściciele firm, mogą bezpośrednio
porozmawiać ze swoimi odbiorcami
i zaprezentowaćnowości.Ponad topremierywystaw,spotkaniaz projektantami,prezentacjei dyskusje.
wyBrane wystawy:
KOLeKCJA–ekspozycjajestprezentacjąprzedmiotówwybranychz prywatnej
kolekcjiKrystynyłuczak–surówki.Dlaniektórychbędzietosentymentalna podróżw przeszłość,dlainnychlekcjahistorii.zobaczymyna niejarchiwalnyegzemplarzfotelaRM58Romana Modzelewskiego,popularnyzestawdo jadalni
Rajmundahałasa,ćmielowskiefigurkii.in.Będzietonietylkopokazzebranych
w jednymmiejscupolskichprojektówz przeszłości.Mastaćsiędo refleksji
nad –takczęstow Polsceniedocenianą–kulturąmaterialną.
RzeCz(POsPOLitA)–wystawaskładasięz przedmiotówcodziennegoużytku
m.in.:mebli,sprzętówAGD,naczyń,którewspółtworzyłynaszewnętrzakilkadekadtemu.Częstoniezdajemysobiesprawy,żekorzystającz nichkażdegodnia
stykaliśmysięze wzornictwemna najwyższympoziomie.W ostatnichlatach,
główniedziękiwieluwystawomi publikacjomna nowouczymysiędostrzegać
nieodpartyurokrzeczypospolitychsprzedkilkudziesięciulat.Meblei dodatki
z lat 60i 70 XX stałysięmodne,a kolejnepokoleniaprojektantówinspirujeichwyglądi funkcjonalność.WystawaRzecz(pospolita)stworzona z przedmiotówodnalezionych w domach wrocławian ma na celu pokazać, że rzeczy dobrze
zaprojektowanesądługowiecznei czasemwystarczyimodrobina odświeżenia,
abynabrałyzupełnieinnegowyrazu.(design-udomowiony.pl)
Galeria wnętrz doMar – ul. Braniborska 14, wrocław
www.cojestgrane.pl

Orphans,ceramika

monikapatuszyńska
urszulawilkMALARstWO

PłÓtNA,PÓłtONy
Grafik, malarz, rysownik, projektant,
autorfilmówanimowanych,ilustracji
książkowych i prasowych, a nawet
świetlnychkompozycjineonowych.
Pochodziz artystycznejrodziny:jest
synem Jana Młodożeńca, jednego
z najwybitniejszychtwórcówtzw.polskiejszkołyplakatui bratemstanisława Młodożeńca, malarza mieszkającegow usA.studiowałna warszawskiej AsP, dyplom w pracowni prof.
h.tomaszewskiego.Mieszkai pracuje
w Warszawie./Culture.pl/
Artystawypracowałwłasnyrozpoznawalnystyl,bazującyna estetyceekspresjonistycznejMłodychDzikich,minimalizowaniui upraszaczaniuformy,operowaniu mocnym znakiem i skrótem
myślowymprzyprawionymironiąi humorem.Graffiti,szablon,sitodruki pionierskieeksperymentyz pracąna komputerzeweszłyna stałedo repertuaru
środków,jakimiposługujesięw swojej
twórczości,a którąsamokreślajako
„sztukęmiejską”.
Najnowsza seria prezentowanych na
wystawieobrazówwizualnienawiązuje
do technikirastrastosowanejw drukachgazetowych.Obrazy-informacje,
kolumnydzienników,zdjęciaorazgest
malarski stwarzają niezwykle dynamiczną,pulsującąkompozycję.Dynamikamiasta,a w szczególnościWrocławia,miastaz tradycjaminiezależnychdziałańartystycznych,jestdoskonałymkontekstemdlaprezentacji.
wernisaż 28 czerwca, godz. 18.00
Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4
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wernisaż 7 czerwca, godz. 17.00
Muzeum Miejskie w-wia, stary ratusz

Fabrykaprojektowaarc2
Pierwszawystawamonograficzna prezentującadoświadczeniai osiągnięcia
jednejz najbardziejaktywnycharchitektonicznychgrupweWrocławiu.
wystawa trwa do 30 sierpnia br.
Muzeum architektury, ul. Bernardyńska 5

chtodelat?
zANeGOWAĆNeGACJę
wystawa trwa do 16 czerca br.
Bwa awangarda, ul. wita stwosza 32

wystawa trwa do 20 czerwca br. Galeria
szkła i ceramiki – pl. Kościuszki 9/10

prace maGdywosik
i zbioryjejojca
wiesławawosika
Nowawystawaczasowaw MPitskłada się z dwóch części. Pierwsza to
praceMagdyWosik–adiunktaw KatedrzeProjektowaniaGraficznegoAsP
weWrocławiu.Autorkazaprezentuje
liczne ilustracje do książek i czasopismdziecięcych.
Drugaczęśćwystawytoprezentacja
zbioruWiesławaWosika–prezesatowarzystwa sympatyków Filatelistyki
orazczłonkazarząduKoła 55PzFwe
Wrocławiu.Jesttozestawkartpocztowych i zbiór monet watykańskich
pt.PomnikiJana Pawła ii na polskich
beznominałowych kartkach pocztowychi MonetyPontyfikatuJana Pawła ii. Wystawie towarzyszy stempel
orazkartkapocztowa.
wernisaż 7 czerwca, godz. 12.00
Muzeum poczty i telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1
stempel

piotrmłodożeniec

zdumiewająca rozr zutność natury
w posługiwaniusiębłękitem,tonajnowszycyklpracurszuliWilk,który
jest kontynuacją projektu Mój prywatnyobszarchronionegokrajobrazurozpoczętegow 2010roku.
urszulaWilkreprezentujejednąz najciekawszychgeneracjiwrocławskich
artystówmalarzy.toartystycznepokolenie, które swoją działalnością
twórczą w latach 80 dwudziestego
wiekuzmieniłoobraznietylkowrocławskiej, ale też polskiej sztuki
współczesneji na trwałewpisałosię
w jej historię. studiowała na wrocławskiejAkademiisztukPięknych,
na którejw 1986rokuobroniładyplom w pracowni prof. zbigniewa
Karpińskiego. Od początku swojej
działalnościartystycznejtworzymalarstwoabstrakcyjne,którez powodzeniem prezentuje na wystawach
indywidualnychi zbiorowych.

BAstARDs&ORPhANs
„Jesttoprojekt,w którymspotykają
siędwiehistorie- mojawłasnahistoriaprojektantaceramikiorazhistoria
zmiani transformacjiprzetaczających
sięprzezświatorazświatowąekonomię.Proceszamykaniafabryk,obiektówniegdyśważnychi prestiżowych
dotyczycałejeuropy.erafabrykmija
bezpowrotnie.„Bastards&Orphans”
jestzapisemtegoprzemijania.”
MonikaPatuszyńska

Rosyjskielasy.instalacja
www.cojestgrane.pl

11.przeGlądsztukisurViVal:płyniemy!
wrocław – 21-30 czerwca 2013
hasło tegorocznej edycji Przeglądu
sztukisuRViVALtoPłyniemy!,z tegowzględuprezentowanepraceartystyczne dotyczyć będą wody
–a przedewszystkimrzekii jejzwiązkówz miastem.Odniesieniado rzeki
i wodybędziemożna odnaleźćw pozostałych działaniach tegorocznej
edycji.Wykładyi debatyrównieżpowiązane będą z hasłem 11. edycji,
do tego część z nich wydarzy się
na rzece.Rozmawiaćbędziemyna tematypoważne,np.podczasdyskusji
o powodzi:Czypowódźnaspołączyła?
zastanowimy się, Czy Nadodrze leży
nad Odrą?,porozmawiamyo rzecejakoinspiracjidlaartystów,alerównieżpodczasprzyjemnegorejsupo Odrzepoddamysiętematowi:rzeka.
scena dźwiękowasuRViVALuodnosićsiębędzietakżedo rzeki.Będziemożna posłuchaćOdryi dowiedziećsięcotojestekologiadźwiękowa,wziąśćudział
w warsztatachz fieldrecordingui prezentacjikompozycjiorazdziałańdźwiękowychpodejmującychdialogz audiosferąwrocławskichwybrzeżyOdry.
Kuratorami 11.PrzeglądusztukisuRViVALsąMichałBienieki Anna Kołodziejczyk.Kuratorprogramudebat:BartekLis.(www.survival.art.pl)
wernisaż: 21 czerwca, godz. 19.00
Bulwar im. Xawerego dunikowskiego, wrocław

dorotaczerekRzeŹBA

maciejburyFOtOGRAFiA

Fascynujemniegłówniepracaz tworzywem,jakglina,drewno,metal.Projektowanie,ręcznewykonanie,a potem
obserwacjajakskończonedziełozaczyna żyćwłasnymżyciem,nabieranowegoznaczenia,cieszyinnychna tysiące
sposobów,tomojaradośćistnienia.co
pisząo mnieinni?DorotaBukowa-Czerek–kolorowa,bawiącasięformami,
chagallowska...Fruwającenad wzgórzamii kamieniczkamipostacie,konie,
ludzie,ptaki,anioły...Wszystkoniesie
w sobieruch,powietrze,radość.Potrzebujemytakichnastrojów,potrzebujemytakichklimatówi takichnostalgii..

Fotografowaćzacząłemna szkolnych
wycieczkach,a obecnierobiętotakże
zawodowo,leczod samegopoczątku
najbardziejfascynujemniedokumentowanieprawdziwej(w sensie:niezaaranżowanej)przestrzeniwokółmnie.
studiowaniemiejscpociągamniebardziejniżtwarze.W niektóremiejsca
wracamwielokrotniei cokilkalatrobięo nichkolejnewystawy.takbyło
z wrocławskimicmentarzamiżydowskimi, Parkiem szczytnickim, wieżą
ciśnień(Na grobli)orazprzedsionkami i klatkami schodowymi starych
wrocławskichkamienic.

zaKład narodowy
im. ossoliŃsKicH
zaprasza

kamienica
pod złotymsłońcem
wykładpopularyzatorski
11 czerwca, godz. 15.30

zapraszamydo odkrywaniatajemnic
KamienicyPod złotymsłońcem.
Poznamyhistoriętejkamienicy,a właściwiepałacui obejrzymyunikatowe
stropyzdobionemalowidłami,wśród
których niejedna scena przyprawia
o rumieniec.
Prowadzenie:teresasokół
zbiórka w pasażu Kamienicy pod złotym
słońcem, rynek 6 we wrocławiu

wernisaż 7 czerwca, godz. 18.00 – Galeria za szafą, ul. św. Marcina 4
www.cojestgrane.pl

www.oss.wroc.pl

alina ścibor
iNNA PRzestRzeŃRzeCzy
Do własnej wyrafinowanej gry z wyobraźnią przestrzenną zaprasza Alina Ścibor.Jesttogramiędzypłaskim
i przestrzennym,bliskimi odległym,pionowymi poziomym,materialnymi abstrakcyjnym. Fotografowane przez nią
obiektytworząarchitekturęnieokreślonej,fantazmatycznejprzestrzeni,same
będąc również nierozpoznawalne. alina Ścibor jestabsolwentkąWydziałuArchitektury Politechniki Wrocławskiej,
WydziałuBudownictwaLądowegoPolitechnikiWrocławskiejorazPaństwowego Liceum sztuk Plastycznych we
Wrocławiu.W 2010rokuuzyskaładyplomMiędzynarodowegoForumFotografii Kwadrat. zajmuje się fotografią
kreacyjnąi inscenizowaną.Jestlaureatkąwielukonkursówfotograficznychoraz
autorkąesejów:AutoportretyMarkaGardulskiego- symbolikalustra;Kadrfotograficznyjakodokumentw psychologii
nieeuklidesowejs. i.Witkiewicza.
wernisaż 28 czerwca, godz. 17.00
Muzeum architektury, ul. Bernardyńska 5

dzieciz DOMÓW naodrze
Wystawa fotograficzna dokumentująca
życie rodzin na statkach pływających
po Odrzew latach50.i60. XX w.
wystawa czynna do 7 czerwca br.
(pon-pt, godz. 10-18.00/so 12-18.00)
Klub Muzyki i literatury
pl. t. Kościuszki 9 (www.klubmil.pl)

fot.z.Rynkiewicz

X –latśsaFita

Usta

spojrzenia
(...)Nicniejesttakiejakiejest,dopókiniejest,tymczymjest,a dopóki
niejest,jestwszystkimczymmoże
być.Całyczasszukamsposobuby
odtworzyćtenzapamiętanyefektdoskonałości.Jestemjeszczew drodze,
a prace,któreprezentujęna tejwystawiedokumentująobecnyetapmoichposzukiwań.
WojciechKowalski

Światowe stowarzyszenie Artystów
Fotografikówi twórcówAudiowizualnychzapraszana uroczystywernisaż
wystawy jubileuszowej, podczas
któregoodbędziesię spotkaniezzałożycielamistowarzyszenia.
ŚsAFitA powołało do życia 21.
fotografików 8czerwca 2003r.,ajego
pomysłodawcąbyłzbigniewstokłosa.WystawaprezentujefotografiezałożycieliorazczłonkówŚsAFitA.
22 czerwca, godz. 17.00
artGallery, ul. Grochowa 8

alicjapietras

15latWystawa retrospektywna
zWiązKuPOLsKiChFOtOGRAFÓW
PRzyRODy(Okręg Dolnośląski)
Wystawa retrospektywna. Minęło 15
latistnieniazwiązku,któryskupiamiłośników fotografii przyrodniczej jak
i samejprzyrody.Mimoswojejformalnejformyzwiązekstałsięnieformalną
grupąprzyjaciół,któralubispędzaćrazemczasfotografujacprzyrodę.

AutOPORtRetPAMięCiOWy
Cyklfotografii,torodzajfotograficznego pamiętnika, stanowiącego zapis
emocjii wewnętrznychprzeżyćautorki.Na fotografiachświatrzeczywisty
mieszasięz fikcją.Pietrasbadagranicemiędzytym,corealnea tym,co
wyśnione,fantastycznei wyobrażone.
alicja pietras jestabsolwentkąWarszawskiej szkoły Fotografii. WspółtworzygrupęfotograficznąszareDni.
Od 2008współpracujez międzynarodowągrupąartystyczną 3rdthought
entertainment.(alicjapietras.com)

wystawa od 10 czerwca do 30 sierpnia br.
Klub 4 regionalnej Bazy logistycznej,
ul. pretficza 24

wernisaż 5 czerwca, godz. 19.00
(do 31.08). wstęp wolny!
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

wernisaż 5 czerwca, godz. 17.00
Galeria Krystyny Kowalskiej, ul. jatki 15

fot.KrzysztofBandarek.Mazurki
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lwówiwrocław
WMALARstWieiFOtOGRAFii
Wystawamalarstwai fotografiiartystówlwowskichi wrocławskich.
KuratorJerzytandecki.

iwonasuchańska-himik
KuRzeOPOWieŚCi ilustracje
ilustratorkaksiążekdladzieci,przedstawiaKurzeopowieści–historiezainspirowane artystycznym blogiem
illustration Friday. Prace powstają
spontanicznieod 2005r.,a teprezentowane na wystawie stanowią tylko
niewielkifragmentz bogategozbioru.
Większość z nich można zobaczyć
na stronie: www.ilustracje-issi.blogspot.com. Wykonane akwarelą i tuszem, posiadają charakterystyczny
styl,niebrakujeimprzy tymlekkiejformyi specyficznegopoczuciahumoru.
A dlaczegowłaśniekury?Jakprzekonujeautorka:Nocóż...toprzecieżprzesympatyczne,ciekawskiestworzenia,
na którezwykleniezwracamyuwagi.
Wprogramie:koncertwwykonaniu
bluesmanaROMuALDAKuLi.
3 czerwca, godz. 18.00 (do 26.06)
Galeria czynna w poniedziałki, środy,
piątki w godz. 16-20.00
salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

krystianTRUTH czaplicki
edytajezierska 60 Gb/s
Artysta znany przede wszystkim
z działańw przestrzeniachmiejskich
tymrazemrealizujestrictewystawienniczyprojektprzygotowanyspecjalnie
dlaGaleriientropia.DrugączęśćwystawytworzyseriaobrazówedytyJezierskiej, artystki współpracującej
z KrystianemCzaplickimod wielulat.
wystawa trwa do17 czerwca br.
Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4
www.cojestgrane.pl

wystawa od 11 czerwca do 25 sierpnia br.
Klub Muzyki i literatury, pl. Kościuszki 9

mariuszGosławski

magazyn luXus

WROCłAWKAWąMALOWANy
Magisterteologiimoralnej(Papieska
Akademiateologiczna,Kraków 2007).
ulubionymitechnikamimalarskimibełchatowskiego artysty są akwarele
i akryl,tworzyrównieżpasteląi olejem
a takżeKAWą.Mówiąo nimCzarodziej.
zajmujesięmalarstwemsztalugowym
i ściennym,grafiką,fotografią,rzemiosłemartystycznym–tworzyserwety,
pisze ikony. Wydał cztery tomiki poetyckie.(czarekart.blogspot.com)

LuXus to legendarna grupa artystyczna z Wrocławia,którawyrosła
na fali fermentu stanu wojennego.
Artyściw kpiarskisposóbkontestowali szarą rzeczywistość schyłku
PRL-u.W latach 90.,gdypolskirynekzalałpotoptandetnychtowarów,
grupaLuXusjakopierwszazaczęła
dostrzegaćniebezpieczeństwakapitalizmu i swymi akcjami dowcipnie
komentowałarzeczywistośćrodzącej
sięwolnorynkowejgospodarki.teraz
grupaLuXusskładaw swymmagazyniewszystko,cochciałabyuchronić przed degrengoladą, a na te
potrzebyadaptujeschron–siedzibę
MuzeumWspółczesnegoWrocław.
szczepinw lukrzeluXusu
4.ODsłONA PROJeKtu
sAMOOBsłuGOWeMuzeuM
Kolekcjawielkoformatowychmagnesów,któretworzą 32metrowąpanoramę – pejzaż sąsiadującego ze
schronemosiedla.za pomocąruchomychelementówmożliwejestaranżowanieulici podwórek oraz mieszania
ichz akcesoriamiwykorzystywanymi
przezartystówgrupyLuXus.

15 czerwca, godz. 18.00
pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

wystawa czynna do 2 września br.
Muzeum współczesne wrocław
pl. strzegomski 2a
czerwiec2013« COJestGRANe« str.21

rytuał X
KONieCCyWiLizACJi–OstAtNiANOCszAMANÓW
Blisko40.artystówzaproszonychzaprezentujeswojewłasne
spostrzeżeniai przemyśleniana tematniepokojówjednostek
i społeczeństwdotyczącychnajbliższej,nieznanejprzyszłości.towłaśnieoni,stawiającsięw roliwspółczesnychszamanów, łączników pomiędzy tym co znane i nieznane,
pomiędzyracjonalnościąi duchowością,naukąi mistyką,pomiędzyżyciemcodziennyma innymiwymiarami,wyegzorcyzmująw swoichpracachfobiewspółczesności.Wewręcz
post-apokaliptycznej scenerii wyłączonego z użytkowania
wrocławskiegoportumiejskiegozaprezentująswojeinstalacje,rzeźbyi inneformy,którebędąodpowiedziąna poczucie
nadchodzącegokońca.topróbastworzenianowego,artystycznegorytuału–wyrazuodejściaod naukowegopostrzegania rzeczywistości na rzecz mistycznego i duchowego,
któretakczęstopojawiasięw czasachpoczuciazbliżającej
sięzagłady.szamanisąznowupotrzebni.
Kuratorzy: ArekBagiński,ewaGłowacka,Karolina Pietrzyk,MaciekFrett

desiGnudomowionyWyKłADy
14 czerwca, godz. 18.00 – PolskiewzornictwoPRL–wykładpołączonyz opowieściąo wystawieKOLeKCJA–Krystyna łuczak – surówka. 21 czerwca, godz. 18.00
–PROJeKtANCiO PROJeKtOWANiu.zrównoważoneprojektowanie.JuraProjekt.PrezentacjapracstudentówinstytutuGrafikipołączona z oceną. 27 czerwca, godz. 18.00
–WuWA1i WuWA 2–zbigniewMaćków. 28 czerwca,
godz. 18.00 –szMAtAW DesiGNie MichaelFleischer.
Galeria wnętrz doMar, ul. Braniborska 14

podwodnywrocław 2013
PodwodnyWrocławzapraszana pokłady 5statkówpływającychpo ODRze,na którychpodczas 30specjalnychrejsówzaprezentujetocowewrocławskiejsztuce„podwodnej”
ostatniociekawe(muzyka,teatr,film,sztukiwizualne,literatura,moda).Całośćzakończywspólneognisko.
29 czerwca, godz 13.30 – przystań zwierzyniecka i Kardynalska

żeGluGana odrze

Koncerty audiowizualne: BeNiCeWiCz / iNNeR VisiON
WszeChNiCAWieDzyO WROCłAWiu
LABORAtORy/JOBKARMA/NiBuRuPROJeCt
towarzystwoMiłośnikówWrocławiaorazDolnośląskaBiwykłady / prezentacje: AndrzejJóźwik:OstatniaNocszabliotekaPublicznaim.tadeuszaMikulskiegozapraszająna
manów”;MichałDuda:Czekającna trzęsienieziemi.Archispotkanie pt. żegluga na Odrze. Czy kiedyś popłyniemy
tektuavskońceświata:RafałJęczmyk:Apokalipsaw filmie.
z Wrocławiado WiedniaczyBudapesztu?Na tei innepyta1 czerwca, godz 20.00. wstęp-wolny!
niaodpowieorazwykładwygłosidr.JanPyśDyrektorurzęport MiejsKi – ul. Kleczkowska 52
dużeglugiŚródlądowejweWrocławiu.

spotkaniawmuzeumwspółczesnym
3 czerwca, godz. 18.00 BeAutiFuL tuBe: Jak się żyje
w schronie?Rozmowaz młodymiopiekunamiwystaw.
13 czerwca, godz. 15.30-20.00 (przejściepod pl.strzegomskimi okolice).ROzMOWyW PRzeJŚCiu.W programie
m.in.dyskusjaz KrzysztofemCzyżewskim,warsztatyedukacyjnedladziecii dorosłych,działaniaartystycznew tunelu.
17 czerwca, godz. 17.00 BeAutiFuLtuBe:ziny, czylimagazyny(nie)LuXusowe–dyskusjaz kuratoramii artystamigrupyLuXus.Podczasspotkaniaartyścibędątworzyć!
24 czerwca, godz. 18.00 BeAutiFuLtuBe:Przestrzenie
(para)architektonicznew sztuce,wykładR. Rutkowskiego.
Muzeum współczesne wrocław – pl. strzegomski 2a
wstęp na wszystkie spotkania wolny!

weekendz rzemiosłem

18 czerwca, g. 17.00 Biblioteka, rynek 58 iiip. wstęp wolny!

XV-leciesalonikutrzechmuz
w proGraMie: WystAWAPLeNeROWA orazPRezeNtACJe POetyCKie pod wspólnym tytułem: 15 poetów
pod chmurkąna XV-leciesalonikutrzechMuz.
Prezentacjei warsztatyrękodziełaartystycznego/pokaz
tańcawspółczesnegow wyk.szkołytańcaFLAshDANCe
Koncerty: –akordeoniściOsM i i ii st.im.K.szymanowskiegoweWrocławiu/BigBandPolitechnikiWrocławskiej/ChórBasilicaCantans/koncertna instrumentach
archaicznych/prezentacjemuzyczneMDKFabryczna
imprezęwspieradrużyna harcerskaŚlężanie
8 czerwca, godz. 13.00 – podwórko w kwadracie ulic:
Żmigrodzka, Kasprowicza, Bończyka, zawalna
przed wejściem do saloniku trzech Muz

Każdyzwiedzającybędziemógłprzyjrzećsiępracyrzemieślniukwiecamywrocław58. KONKuRs
ków: stelmacha, kołodzieja, rymarza, garncarza i kowala
oraz posłuchaćhistoriio tajemnicachjegozawodu.Całość towarzystwoMiłośnikówWrocławiazapraszado udziału
dopełniprezentacjamultimedialna o historiipojazdówzaprzę- w konkursie,któregocelemjesttroskao estetycznywyraz
gowychw europieorazprzejażdżkizabytkowymdyliżansem. miasta,a takżeinspirowaniewrocławiando działańbędącychw zasięguichindywidualnychmożliwości.
15 i 16 czerwca – Muzeum powozów Galowice
Konkursmacharakterogólno-miejskiw siedmiukategobarbarapetrykatJeDWABNeOCzAROWANie riach:wnętrzemiędzyblokowe/podwórze/balkony/ogródki
czyli kolekcja dla każdej z nas z nutą szaleństwa
przydomowe/skwery/okna/dom–klatkaschodowa.
Prezentacjamody.Połączeniepięknychprojektówi dosko- Nad przebiegiemkonkursuczuwakomisja,którejprzewodnałychmateriałówtonajlepszyprzepisna to,abyzachwycić niczystefanŚwigoń.Po dokonaniuocenynajpiękniejsze
każdąz nas.Jeślidodamydo tegofantazjęprojektantkiuzy- obiektyzostanąwyróżnionepoprzeznagrodyi dyplomy.
skamy efekt nie pozwalający nam na oderwanie wzroku obiekty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do 10 lipca br.
od ubrańprezentowanychna wystawie.
tMw, kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, i p., (pn-pt
22 czerwca, g. 15.00 – Muzeum powozów Galowice. wstęp wolny!
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w go. 9-16.00 oraz u zarządców i w administracjach
www.cojestgrane.pl

alFredkampaWieCzÓRAutORsKi
Wieloletninauczycieli pedagog.Do pisaniapowróciłna
emeryturze.Publikujew interneciejakoalfree.Laureatkonkursówliterackich.Nazywaswojątwórczośćmianempoezji
uściślonejcowynikaz wykształceniapoetyi jegozainteresowaństrukturąprzestrzeni.DebiutowałtomikiemCzłowiek:
wszystkoi nic(2011).Jegokontynuacjąbyławydana rok
późniejkolejna książkapoetyckazatytułowana Człowiek:zawszei nigdy(2012).zwieńczeniemswoistegotryptykujest
najnowszytomikzatytułowanyCzłowiek:wszędziei nigdzie,
któryautorbędziepromowałpodczaswieczoru.W programiewystępyuczniówwrocławskichszkółmuzycznych.
17 czerwca, godz. 18.00 – salonik trzech Muz

salonikowewarsztatyliterackie
poniedziałki – 10 i 24 czerwca, godz. 18.00
salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

spotkaniedlasenioróww mpit
www.zywabiblioteka.pl

zapraszamyseniorówna prelekcjępt.Książkinaszego
dzieciństwa,czylio literaturzew filatelistycei nietylko.
spotkaniepoprowadziJustynaJeleniewska-Janusz.
26 czerwca, godz. 14.00. wstęp wolny!
Muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

dolnośląskikarnawałodrzański

imprezaukazującapotencjałturystykiwodnej,integrująca
środowiskazwiązanez działalnościąwodną,atakżepozwalającalepiejpoznaćOdręi ukazaćjąjakorzekęprzyjaznąmieszkańcomWrocławiai DolnegoŚląska.
biuroliterackie
spływzakończysięcałodziennympiknikiemna polanie
ReMieRyWyDAWNiCze
przy ul.Na Grobliw pobliżuKładkizwierzynieckiejvisa vis
anna Kamieńska: RzeCzyMAłe
zOOgdzieodbędąsięm.in:występydziecii młodzieży
JesttoautorskiwybórwierszyAnnyKamieńskiejdokonany z MDK/występysolistówOperyWrocławskiej/pokazy
przezwrocławskiegopoetęBogusławaKierca.trzonwyboru sprzętuPolicji,strażyMiejskiejiPożarnejorazWOPR-u
stanowipoezjagłębokoreligijna,jednakczytelniknieznajdzie / zabawydladzieci/sprzedażmasekkarnawałowych,zrotuprzesadyczydewocji,leczobserwowaniegorzkiejmądro- bionychprzezdzieciz całejPolski.(dolnyslask.info.pl.)
ścirzeczy.Kamieńskapiszeo grzechachanielstwa,łascenie16 czerwca - początek spływu godz. 12.00
między Bulwarem X. dunikowskiego a ostrowem tumskim.
wiedzyczyranach,przezktórewdzierasięświatło.
premiera 13 czerwca 2013

udział w spływie i pikniku jest bezpłatny!

anna Świrszczyńska: KONAOstAtNiCzłOWieK
Jednąz najbardziejniedocenionychautorekpolskiejliteratury.
W jejtwórczościodnajdujemyciemnyi strasznyświatkatastrofyi śmierci.Jejwierszetotakżeskandalizujące,w tamtych
czasach,ukazanieerotyki.Ważnesąrównieżwierszeo powstaniuwarszawskim,którestanowiąpoetyckireportażz wydarzeń 1944roku.(w wyborzeKonradaGóry)

leśnickanocświętojańska

wrocławczekana LETNIE KAWAŁKI!
W pulinagródjest 51tysięcyzł!Każdy,ktomapomysłna muzycznąilustracjęnaszegomiastamożewziąśćudziałw konkursie.
www.kawalekwroclawia.pl

kiermaszFonoGraFiczny
zawsze pierwsza soBota Miesiąca
1 czerwca, godz. 15.00
Klub druga Fala, ul. Św. antoniego 23. wstęp wolny!
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22 czerwca, godz. 12.00 – cK zamek, pl. Świętojański 1
fot.z.Krukowski

premiera 20 czerwca 2013
Książki do kupienia w księgarni poezjem.pl

zgodniez tradycjąnajważniejszympunktemprogramujest
rzucaniewiankóww nurtrzeki.Wszyscychętnibędąmogli
upleśćwianek,po czymwłączyćsiędo paradyświętojańskiej,którazawiedzienad brzegBystrzycy.imprezietowarzyszy  jarmark świętojański m.in: stoiska z domowymi
wypiekami,miodamipitnymi,kiełbasąregionalnączybiżuteriąartystyczną.Dlanajmłodszychodbędąsięwarsztaty
plastyczne,dlarodzinkonkursyświętojańskie.
W częściartystycznejNocywystąpiązespołygrającemuzykęfolki etnom.in.hoverla,Fifidroki,Manasuna i zebra.

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

Da r mo wy do s t ę p do 2 0 0 0 e - bo o ków

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu i 52 biblioteki publiczne Dolnego Śląska zapraszają do korzystania z bazy książek elektronicznych na platformie libra .ibu k.p l. Proponujemy dostęp do prawie 2000
publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy. Można z nich korzystać
zarówno poprzez sieć biblioteczną, jak i na komputerach domowych. Wykaz tytułów, a także wszelkie informacje dotyczące korzystania z Ibuk Libra dostępne są na stronie www.wbp.wroc.pl,
pod zakładką „Czytelnia ibuków”..

KO B I E T Y R O T B AU M A
7 czerwca, godz. 18.30
Prezentacja Anny Kałużnej „Kobiety Rotbauma. Z dziejów teatru we Wrocławiu” zainauguruje nowy projekt,
tworzony przez American Corner wspólnie ze Studium
Języków i Kultury Żydowskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zatytułowany Szlakami żydowskich kobiet po Wrocławiu. Jakub Rotbaum był żydowskim reżyserem
teatralnym i malarzem, który mieszkał i tworzył we Wrocławiu od roku 1949. Prezentacja przypomni postać jego żony, tancerki i choreografki Sylvii Swen (obok - na portrecie malowanym przez męża) oraz siostry
Lei, choreografki i reżyserki operowej. Wstęp wolny! American Corner

O D C ZY T
O P S Y C H O A NA L IZ IE

W R O C Ł AW
P R O J E K T O WO

6 czerwca, godz. 18.30
„Przypadek Anny O. – narodziny
psychoanalizy w oczach współczesnych psychoanalityków” – tak zatytułowany odczyt o początkach teorii
Zygmunta Freuda przedstawi Dorota
Komuda-Augustyn, psycholog i psychoterapeuta z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wstęp wolny! Czytelnia, II piętro.

13–30 czerwca
Wystawa prac projektowych wykładowców i studentów Wyższej Szkoły
Humanistycznej. Tematyka wystawy
jest związana z projektami wnętrz
w istniejących obiektach zlokalizowanych na terenie Wrocławia lub w jego
najbliższych okolicach. Kuratorem
wystawy jest Beata Fertała-Harlender.
Galeria pod Plafonem, parter

NA S Z M E K S Y K S P O T K A N I E Z CY K LU O BYWA T EL ŚW I A TA
Zapraszamy na spotkanie
z Lucyną i Wiesławem
Murawskimi, którzy opowiedzą nie tylko o turystycznych
atrakcjach
Meksyku, ale i o życiu codziennym i zwyczajach
panujących w tym kraju.
26 czerwca, godz. 16.00.
Czytelnia, II piętro
Piramidy w Palenque. fot. B.T. 2013

3 czerwca, godz. 12.00
P OW-WOW zajęcia dla dzieci
American Corner, II piętro
5 czerwca, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
M AREK GREC HUTA
WE WSP OM NI EN IAC H
Biblioteka Niemiecka, I piętro
8 czerwca, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
GRA MI EJSKA
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy do 5.06
10 czerwca, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
SŁU Ż ĄCE K . STO CK ET T
Oddział Książki Mówionej, parter
11 czerwca, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
O DZIENNIKACH KOŁYMSKI CH
Czytelnia, II piętro
13 czerwca, godz. 17.30
DKK dla Rodziców
Z BY T WC ZEŚNIE DOROŚLI
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
14 czerwca, godz. 17.00
Stare i Nowe Spotkania Bajkowe
P ODRÓŻ NA TAJEMNICZ Ą WYSPĘ
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 10.06
14 czerwca, godz. 16.00
XV SPAC ER L ITE RACK I
Zbiórka przed Biblioteką
15 czerwca, godz. 11.00
Z cyklu Spoko-Poko
SI ANO T WORY
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 10.06
19 czerwca, godz. 16.00
P RAWA PAC JE NTA wykład z cyklu
„Obywatel w UE” – Czytelnia, II piętro
19 czerwca, godz. 16.30
Spotkanie z pedagogiką zabawy
K L ANZ A RE CY K L IN GO WA
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
20 czerwca, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
TO JE STE M JA!
Biblioteka 7 Kontynentów Zapisy od 17.06

teatrlalkii aktoraw wałbrzychu
ul. M.BuCzKA 16www.teatrlalek.walbrzych.pl
2 czerwca (nd) godz. 12.30 CALiNeCzKA
Dzieńotwarty–po spektakluzwiedzaniekrainyteatru

wystawa stowarzyszenia handicap
Podsumowaniedorobkuartystycznegouczniówzespołuspołecznych
szkółspecjalnychhANDiCAPw rokuszkolnym 2012/2013.Prezentowane prace zostały wykonane
w pracowniachplastycznej,tkackiej
i fotograficznej.stowarzyszenierealizujeprogramedukacyjnyi terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościąumysłową.
wystawa od 29 maja do 10 czerwca br. wstęp wolny!
Muzeum współczesne wrocław – pl. strzegomski 2a

9 czerwca (nd) godz. 12.30 KsięGADżuNGLi
15 czerwca (so) godz. 17.00 OCh,eMiL!
spektaklrodzinny:do jednegobiletudlaosobydorosłejjedenbiletdladzieckaGRAtis!
16 czerwca (nd) godz. 12.30 CzeRWONyKAPtuReK
23 czerwca (nd) godz. 12.30 FeRDyNANDWsPANiAły
30 czerwca (nd) godz. 12.30 KsięGADżuNGLi
Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
rezerwacja biletów: 74 666 73 40

baśniei leGendyzespichlerza
Ażdo 22wrześniabr.,codwatygodnie,w MuzeumPowozów
Galowicenajmłodsibędąmieliokazjępoznaćbaśniei legendyz naszegoregionui zeświata.inauguracjaspotkańodbędzie się w ramach obchodów Dnia Dziecka zabawnym
przedstawieniem pt. Jajo w wykonaniu studentów PWst
z Wrocławia.Opróczczytaniabajekprzezwrocławskichaktorów,na młodychwidzówczekajątakżewarsztatyteatralne,
przedstawieniai baśnieilustrowaneróżnorodnąmuzyką.

niedzielnewarsztatyw mpit
Warsztatyrozpocznąsięod oprowadzeniapo wystawie
pt. Prace Magdy Wosik i jej Ojca Wiesława Wosika,
a następniedziecizagrająw gręplanszowąXXLPodróż
z listem, podczas której będą pionkami i zmier zą się
w wielomazagadkami.zapraszamy!
23 czerwca, godz. 12.00. wstęp wolny!
Muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

słoneczneinspiracjePLeNeRPLAstyCzNy
Podczaskolejnejedycjiplenerupod okiemprofesjonalnych
instruktorów będzie można wykonać prace plastyczne,
z którychnajciekawszezostanąnagrodzoneokolicznościowymidyplomami.Plenerpotrwado godziny 13.00.
Prosimyprzynieśćwłasnemateriałyplastyczne.
zbiórka 8 czerwca, godz. 10.00 przy kasie ogrodu Botanicznego od ul. sienkiewicza. wstęp wolny!

2 czerwca, godz. 14.00. wstęp wolny!
Muzeum powozów Galowice

dzieci,domuzeum!
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach zdroju  zaprasza
wszystkiedziecipodczasichświętadozabytkowegomłyna
papierniczego.Opróczłakoci,któredziecinajbardziejlubią,
będąteżinneatrakcje.Możnabędziezobaczyćjakpowstają
kartkilubsamemujewykonać,dowiedziećsięcowspólnego
zpapieremmasłoń,noioczywiściektowymyśliłpapier.
1 czerwca - Muzeum papiernictwa w dusznikach zdroju
dzieci do lat 7 wstęp wolny, a te trochę starsze za 4 zł

„tajemnice zielonego królestwa” 2d i 3d
„thor ratuje przyjaciół” – pokazy przedpremierowe
Bilety rodzinne w specjalnej cenie na seanse do godz. 13.00
poranki dla najmłodszych (bilet 11 zł)
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artyściz przedszkolaalis

Xii biennaleGraFikii rysunku

smakoszesztuki,koneserzy
twórczości,rodzice,przyjaciele–przyjdźciei wejdźcie
światkolorówi faktur–nie
jak w świat bazgrołków
–aleświatprawdziwejsztuki, autentycznej i niosącej
przekaz.Rzekia nawetoceanuniczymjeszczeniezmąconejwyobraźni!
Opiekaartystyczna Katarzyna hamerska-Cieślak

&MiNiAtuRy 8X8–NieChżyJeLiNiA!
WOJeWÓDzKieGOKONKuRsuPLAstyCzNeGO
DLADzieCii MłODzieży
Konkursjestpretekstemdopozyskaniapięknychpracgraficznychi rysunkowych,będących
zapisemwrażliwościi wyobraźni
młodych twórców. Dowolność
tematyczna dajemożliwośćwypowiedziartystycznejo treściach
wernisaż 2 czerwca, godz. 12.00 (do 15.06)
ważnychdlamłodych,przezco
Galeria Mleczarnia – ul. włodkowica 5 (od godz. 18.00)
ukazuje ich próby poznawania Linoryt.KamilaOsowicz,lat 17
światai odkrywaniawłasnejtożsamości.
simchadzieciom
Galeria twórczości plastycznej Młodych działającaw MłoGodz. 10.00 JARMARKżyDOWsKi
dzieżowymDomuKulturyŚródmieścieweWrocławiuaktywGodz. 12.00 WARsztAtyPiOseNKi(prow.łukaszGryś) nieuczestniczyw realizacjiideiwychowaniaprzezsztukęi dla
Godz. 13.00 WARsztAtyMALARsKie
sztukipoprzezorganizacjęwystaw,promocjęi aktywizację
prowadząAnitaszprychiMichałChabielski
twórcządziecii młodzieży.Galeriazapraszado stałejwspółGodz. 14.00 WARsztAtytAŃCA(MartaKoronkiewicz) pracytychwszystkich,dlaktórychwychowawczei poznawcze
Godz. 15.00 WiesłAWheJNOCzytADzieCiOM
wartościsztukisąniepodważalnea sztukadzieckafascynująsalamodlitw,ul.Włodkowica9
cai pięknajakdziełaprofesjonalnychartystów.ideąmotywu2 czerwca br. wstęp wolny!
jącądziałalnośćGaleriijestwykształcenieu dziecitwórczej
synagoga pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7
postawywobecrzeczywistości.Człowiekpostrzeganyjestjakotwórca,gdystawiasobiei innympytaniai próbujeznaleźć
kalejdoskopkulturdzieciom
KARA-BAtyR i BłęKitNyKOŃ–czytaniebajek(czyta na nieodpowiedz,gdyświadomieposzukujeswojegomiejMusaCzachorowski)orazspektaklNOGAJsKieBAJKi scana ziemi.Możliwościtwórczesącechąkażdegoczłowieka, otwarty pozostaje tylko sposób ich wyzwalania. Praca
LuDOWe w wyk.teatruBajekNogajskichz Radomska
nad kształceniemwyobraźnitwórczej,jakiejpodjęłasięGale1 czerwca, godz. 15.00. wstęp wolny!
ria,zmierzaw jednymkierunku:pokazaćdzieciomradośćodcK zamek, pl. Świętojański 1, wrocław-leśnica
krywaniaświata.Galeriapragnieotoczyćopiekąaktywność
GraFikai sztukana papierze
twórcządzieci,któredziękipostawiekreatywnejwidząi rozuMuzeum papiernictwa w dusznikach zdroju
miejąświatlepiej,inaczej,intensywniej.
wernisaż 5 czerwca, godz. 12.00 (do 25.08). wstęp wolny!
Galeria MdK Śródmieście, ul. dubois 5

www.cojestgrane.pl

czerwiec2013« COJestGRANe« str.27

wędruji zwiedzajz nami
zapraszają Kluby: turystów przy tMw, przewodników
„oskar” o/pttK przy instytutach pan
2.06, godz. 10.00 – spacer po Wrocławiu; spotkanie
przy pomnikuhr.A.Fredry;9.06, g. 7.40 –Wycieczka(*):
Ślęża,wyjazdz dworcaPKs;13.06, g. 15.30 –spotkanie
motoFrankenstein
Klubowew Kamieniczce„Małgosia”;20.06, g. 13.00 –Wy5POtWORNyzLOtMOtOCyKLOWy
cieczka:zdobywamyodznakęturystyMiłośnikaWrocławia
ząBKowice ŚląsKie: 7-9 czerwca 2013
tradycyjniezlotrozpoczniesięod zjazdumotocyklistów (pomnikA.Fredry);22.06 –udziałw Święcieul.Odrzańna biwakprzy ruinachzamku.W Piątekna zamkowejsce- skiej;23.06, g. 10.00 –udziałw „spływiePapieskim”
niewystąpią:MasonBand,AceCoverBand,Kissi.Kolej- zgłoszeniana wycieczki(*)„Przewodnikczeka”na spacerze,spotkanego dnia wycieczka motocyklowa uczestników zlotu niuklubowymlubtel. 661 701 176;wyjazdyz Placusolidarności.
po KotlinieKłodzkiej,Wampiriada–honoroweoddawanie
w sobotęna wycieczkipiesze!
krwiorazParadaPotworów:zjawiskowyprzemarszupioPttKOddz./Fabryczna Kołonr 6 POLANKA
rów,potworówi straszydeł.NajlepszeprzebranieFranken1 czerwca, godz. 10.00 (przyst.tram.przy halistulecia).
steinazostanienagrodzoneniespodzianką.
WAłeMWzDłużODRyDO WysPyOPAtOWiCKieJ.
GwiazdąsobotniegowieczorubędzieAndrzejNowak(tsA)
WycieczkęprowadząewaWiteki Grażyna skowrońska.
&złePsyw składziez PawłemBaby Mąciwoda(bassgu8 czerwca, godz. 10.15 (Dw.Gł,kołokas).sADOWiCe
itarsCORPiONs)orazCentrala 57i zespół M.A.M.tRiO.
WROCłAWsKie–MAłKOWiCeDO sAMOtWORu.
Niedzielnyprogramw całościpoświęconybędziedzieciom:
WycieczkęprowadziMirosławahalik.
gry,konkursyi zabawy.
15 czerwca, godz. 8.50 (Dw.PKPNadodrze).MAłKOWiCe
www.potwornyzlot.pl
–tRzeBNiCA.Prow:Antonizygnerski, zofiaWągrowska.
ząbkowice Śląskie, planty zamkowe
22 czerwca, godz. 9.20 (przyst.aut.przy ul. M. C.skłodowskiej,naprzeciwKlinik) KAMieNieCWROCłAWsKi–Jebajk-piknikŚWiętOROWeRzysty
Godz. 10.00 Mszakatolickaw Parkutołpy.Godz. 12.00 ziOROBAJKAł.Prowadzą:A.zygnerskii z.Wągrowska.
zbiórkana pl.solnym–przejazdrowerowyprzezmiasto 29 czerwca, godz. 9.10 (przyst.aut.obokGaleriiDominikańskiej,naprzeciwkościoła)–DłuGOłęKA–szCzODRe.
(trasa 12km).Godz. 14.00 Parkim.s.tołpy–PiKNiK:
występyrowerowo-artystyczne,gryi konkursy,zajęciadla Prowadzą:A.zygnerskii z.Wągrowska.
Biuro Oddziału, ul. Kościuszki 13/5, (czynne wt. i cz.
dzieci,prezentacjei znakowanierowerówi wieleinnch.
w godz. 11-15.00),tel: 71-344-79-80i 608-253-770
do wyGrania wycieczKa do alzacji!
Fotki prosimy przesyłać mailowo do 3 czerwca br.
więcej info: rowerowy. wroclaw.pl/swieto

X spaceryz przewodnikiem

W ramachŚwiętaRowerzystyzapraszamydo udziałuw konkursiefotograficznymna najciekawszezdjęciez podróżyrowerowej (wspomnienia z wycieczek, wypraw, wypadów
rowerowych,wyjątkowymoment,zabawna sytuacja,porywający widok). Na zwycięzcę czekają 3 dni pedałowania
(w wybranymprzezsiebieterminiewrazz osobątowarzyszącą)po Alzacji,wśródmalowniczychkrajobrazówwinnicoraz
miasteczek.Ogłoszeniewynikówna Bajk-pikniku 9czerwca.

w soBoty i niedziele – czerwiec-wrzesieŃ 2013

rezerwacje alina Filipowicz tel. 600 687 336

fontana przy kościele św. Marii Magdaleny. wstęp wolny!

KOłOPRzeWODNiKÓWMieJsKiChPttKO/WROCłAW

15 czerwca. Piastowie wrocławscy twórcami potęgi Wrocławia – nekropolie Piastów.(pl.uniwersytecki,pl.Bpa
Nankiera,MuzeumNarodowe). 16 czerwca. Szlakiem średniowiecznych skazańców – wymiar sprawiedliwości
w dawnym Wrocławiu.(okoliceRynku).
22 czerwca. Pamięci Eugeniusza Geta-Stankiewicza – dzie9 czerwca – park tołpy, zbieg ul. prusa, a nowowiejską
ła artysty w przestrzeni miasta. (Placsolny,Rynek,kościół
św.elżbiety,stareJatki,Rondo Regana,pomnik„solidarmaGicznemiejscawrocławiaspacer ności”kołoPolitechniki). 23 czerwca. Życie codzienne,
WieLKieKLęsKiiMAłezWyCięstWA200LAtPOWOJNie
czerpanie wody, ochrona przeciwpożarowa, higiena i medytrasa:pl.Kościuszki,pl.solny,pl.uniwersytecki.Prze- cyna w dawnym Wrocławiu. (Kurzytarg–MuzeumFarmawodnik–MarcinBAR.zgłoszeniaOddziałWojskowyPttK cji,Rynek,kościółśw.elżbiety,stareJatki,szpitalBożego
przy Klubie 4RBLog.tel. 7 653739; 500035134
Grobu,kościółśw.Barbary).
1 czerwca, godz. 10.00. wstęp wolny!
29 czerwca. Przedmieście Odrzańskie odradza się. (Przedspotkanie przy panoramie racławickiej
mieściePiaskowei Odrzańskie). 30 czerwca. Tradycje gacudzechwalicie,sweGonieznacie
stronomii wrocławskiej – karczmy, piwiarnie, kawiarnie
Wycieczkadladużychi małychw Górystołoweodbędzie i restauracje oraz ich bywalcy.(Ryneki okolice).
spotkanie z przewodnikiem zawsze o godz. 10.00
się 16czerwca.Koszt 50złplus 17złna bilety.
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