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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%!!

andRZej pRZeWoźniK (1963–2010)

Salomone RoSSi MuzyKAdWORuisyNAgOgi

W nAszej PAMięCi/eMléKeinKBen
EuropejskasiećPamięći solidarnośćorazOśrodek„Pamięć
i Przyszłość”zapraszająna uroczysteotwarciewystawypoświęconejAndrzejowiPrzewoźnikowi.WydarzeniutowarzyszyćbędziespecjalnyKonCert sKrzyPCoWy.
WystąpiROBERTBAChARA –skrzypce.w repertuarze:
JohannPaulvonWesthoff–suitanr 3B-dur
Johanns.Bach–Adagioi fugaz 1sonatyg-mollBWV 1001
JohannsebastianBach–Partitah-mollBWV 1002
Andrzej PrzeWoźniK byłhistorykiem,wieloletnimsekretarzemRadyOchronyPamięciWalki Męczeństwa.Jako
organizatoruroczystościkatyńskich,twórcapolskichcmentarzywojennychw Katyniu,Charkowiei Miednoje,członek
RadyMuzealnejPaństwowegoMuzeumKlAuschwitz-Birkenauw Oświęcimiu-BrzezinceczyMuzeumNiepodległości w Warszawie, zyskał sobie opinię strażnika prawdy
i pamięci,stojącegoponad politycznymipodziałamii sporami.Byłtakżejednymz twórcówEuropejskiejsieciPamięć
i solidarność.WielkiprzyjacielWęgrów,znawcaichhistoriii kultury,zostałodznaczonyKrzyżemOficerskimOrderu
zasługiRepublikiWęgierskiej.Nieprzypadkiemwięcinicjatoremwystawypodsumowującejdorobektragiczniezmarłegow katastrofiepod smoleńskiemwieloletniegoszefa
ROPWiMbyłdrTiborNavracsics,WicepremierWęgieri MinisterAdministracjiPubliczneji sprawiedliwości.

Ars CAntus: MonikaWieczorkowska/sopran,RadosławPachołek/alt,
Maciejgocman/tenor,PiotrKarpeta/bas,Tomaszdobrzański/fletprosty,
JoannaWalczak/skrzypcebarokowe,JuliaKarpeta/violadagamba,Paweł
Muzyka/violadagamba,violone,EwaPrawucka/pozytyw
29 czerwca br. godz. 19.00. Wstęp wolny!
Kościół św. Antoniego z Padwy (ul. św. Antoniego 30)

3 lipca, godz. 19.00 – Kościół Garnizonowy św. elżbiety
ul. św. elżbiety 1

zawsze o godz. 18.00
Park przy CK Muza, Armii Krajowej 1 – luBin. Wstęp wolny!
W razie niepogody koncerty odbędą się w Klubie Pod Muzami.

Viii WieCZoRY oRGanoWe
u Bożej oPAtrznośCi
7 lipca ANdRzEJszAdEJKO;14 lipca JuliANgEMBAlsKi
21 lipca WOJCiEChMAzuR,dAWidRzEPKO
28 lipca RudOlfiNNig
Koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00. Wstęp Wolny!
ewangelicki kościół opatrzności Bożej, ul. Kazimierza 29

lipCoWe KonCeRtY W altanie
7 liPCA, Niechtozostaniemiędzynami–utworyMariana
hemaraw wykonaniuaktorówscenwarszawskich:EwyMakomaski,WojciechaMachnickiegoi zbigniewaRymarza
14 liPCA AmerykańskiePrzebojeRetrow wykonaniudorotyBaran-Błaszczyk(sopran)
21 liPCA duetPiEPRzyK(poezjaśpiewana)hannaKaczmareki zbigniewadobrzyńskiego–śpiew,gitara
28 liPCA JaneksamołykAkustycznie(rock&poezjaśpiewana)z udziałemPatrycjistefanowskiej–skrzypce,Piotra
Wojniusza–basi MateuszaBrzostowskiego–perkusja

II I BI ENNALE FLAM ENCO
poświęcone pamięci słynnego śpiewaka Camarón de la Isla

18-21 lipca 2013 Wrocław / Zagórze Śląskie
Biennale – to jedyne warsztaty w Polsce, gdzie poznacie flamenco podane z samego
źródła, od najlepszych nauczycieli z Hiszpanii. Dają one solidne podstawy
zarówno osobom zaawansowanym jak i początkującym do dalszego rozwoju.

Warsztaty tańca Jose Manuel Alvarez
znakomity tancerz i zdobywca wielu prestiżowych nagród
program warsztatów tańca :
Grupa zaawansowana – Improwizacja do Bulerias i Tangos
Grupa średnia – Solea Grupa początkująca – Alegrias

Warsztaty śpiewu Pep e de Pura
zaliczany do arystokracji artystów flamenco

Warsztaty gr y na gitarze Ramón Amador Heredia
znakomity gitarzysta, wywodzący się z rodu Amador
Kurs teorii fla
flamenco i Kurs języka hiszpańskiego
jako gratisowy dodatek dla każdego uczestnika
Ceny warsztatów wraz z noclegiem i wyżywieniem od 800zł
Miejsce warsztatów :
 Hotel Bor ys Zagórze Śląskie (16km od Wałbrzycha)
Informacje i zapisy:
www.artefl
flaamenco.eu K.malecka@artefl
flaamenco.eu +48.507.329.844

FESTIWAL POD PATRONATEM PREZYDENTA WROCŁAWIA RAFAŁA DUTKIEWICZA
PATRONAT HONOROWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO BOGDANA ZDROJEWSKIEGO
DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU ANDRZEJ CHOROSIŃSKI

P rogram całego F es tiwalu na:

www. impart.art.pl

S P R ZE DAŻ B ILE TÓW: kas a biletowa CS IMPAR T – ul. Mazowiecka 17
w godz. 8.00-16.00, tel.: 71 341 94 32, rezerwacje@impart.art.pl
W dniu koncertu od godz. 18.00 w koś ciele ś w. K rzyża.
S przedaż internetowa: www.eventim.pl, www.biletin.pl

13. międZYnaRodoWY FeStiWal FilmoWY

t-mobile noWe HoRYZontY

paRni ValjaK (Walec parowy)
PiKNiKChORWACKiz OKAzJi
WsTąPiENiAChORWACJidO uNiiEuROPEJsKiEJ
legendachorwackiegorocka,najpopularniejszychorwackizespółwszechczasów.Będzietodoskonałaokazja aby usłyszeć jak w oryginale brzmią wielkie hity
śpiewaneprzezPawłaKukiza O nicniepytaji Miastobudzisięorazinnepiosenkiznanez wykonańMaćkaMaleńczuka,MarkaPiekarczykai Muńkastaszczyka.
W programiem.in:naukagryw Boćanje,naukajęzyka
chorwackiego,chorwackadyskoteka,graplanszowa XXl
dladzieci,malowanietwarzyi wieleinnychatrakcji.
na koncert oraz piknik wstęp wolny!
29 czerwca, od godz. 12.00 – Park Południowy

sCenA MuzyCznA:
Codziennieprzez 11wieczoróww Klubiefestiwalowym
w ArsenaleMiejskimbędziemożna usłyszećmuzykęna żywow wykonaniuwybitnychartystówi najlepszychdj-ów.
19 liPCA: rykarda Parasol f.Mela Koteluk & Misia Furtak
Rykarda Parasol to pochodzącaz sanfranciscowokalistkai multiinstrumentalistka
o korzeniachpolsko-żydowsko-szwedzkich.uznajesięją
za królową amerykańskiego
gotykui kobiecewcielenieNickaCave’a.swojątwórczościąwpisujesięw tradycjęmrocznych,nastrojowych,
pełnychpoetyckościsongówi ballad.
22 liPCA: Mike Patton i tomahawk
gwiazdątegorocznejsceny
muzycznej będzie Tomahawk – supergrupa dowodzona przezMike’a Pattona,
niezwykle aktywnego multinstrumentalistę,wokalistę
i producentamuzycznego,Koncerttoczęśćeuropejskiegotournée promującegonajnowsząpłytęTomahawkOddfellows,naktórąfanizespołuczekali6lat.
23 liPCA: l. u. C i Motion trio: nic się nie stało
W kwietniu 2013rokuświatłodziennieujrzałalbumNic
sięniestało–wspólnedziełoŁukaszaRostkowskiego l.
u. C–artysty,producentai performeraorazwirtuozów
akordeonuMotionTrio.Tojednaz najbardziejzaskakującychkooperacjitegorokuna rynkumuzycznym.Podczasfestiwalupremierowozaprezentująswójprojekt.
25 liPCA: Mikołaj trzaska Mówi Movie
Nowyprojektdźwiękowo-filmowyMikołajaTrzaski,sąto
utworypochodzącez soundtrackówdo filmówWojciecha
smarzowskiego,aleteżfragmentymuzyki,którenieznalazłysięna ścieżkachdźwiękowych.Na scenieArsenału
Trzascetowarzyszyćbędziegrupamuzykówmiędzynarodowych,w tymMarksandersi OlieBrice(Riverloam
Trio),Per-Akeholmlanderz orkiestryResonanceoraz
JohannesBauerz kwartetuPeteraBrotzmanna.
27 liPCA: diamanda Galás
Wokalistkaobdarzonarozciągającym
sięna trzyi półoktawygłosem,śpiewaczkaoperowa,wirtuozkafortepianu, kompozytorka, performerka,
artystkamultimedialna i audiowizualna.W swojejtwórczościczęstopodejmujetematykontrowersyjnei niepopularne,nietolerancję
czywszelkieformyniesprawiedliwościspołecznej.
KluB FestiWAloWy - Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9
Bilety i karnety do nabycia przez www.nowehoryzonty.pl
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www.cojestgrane.pl

ŻYWa leGenda – CamaRón de la iSla
KonCert FlAMenCo
KoncertpoświęconypamięciCamarona delaisla,najsłynniejszegośpiewkaflamenco,którydo dzisiajjestinspiracjądla
wieluartystów,którypowiedział:„W śpiewieflamencojesttak
jakw corridzie,albosięjestCyganemalbosięnimniejest”
Rozumiałflamencojakosztukężywąi otwartąna wielewpływów,dążyłdozachowaniaprymitywnejformyśpiewuflamenco,nieokiełznanegoduchaduendei głębokiegobólu.
Koncertw interpretacjiznakomitychartystówz hiszpanii:
Pepe de Pura –śpiew,zaliczanydo arystokracjiartystów
flamencoi pochodziz roduCyganówAndaluzyjskich;
ramon Amador heredia –gitara,wywodzisięzesłynnej
rodzinyAmador.JestsynemRamonaAmador;
isabel ruiz de Villa la Chamela –taniec,w 1993wraz
z wiolonczelistą Josep Bassal stwor zyli niepowtar zalny
spektaklflamencoprzy akompaniamencieOrchestrahallde
detroit,spektaklodniósłwielkisukcesw wielukrajach.
jose Manuel Alvarez –taniec,laureatwielumiędzynarodowychkonkursówtańcaflamenco.
21 lipca, godz. 20.00
Bilety: 120/90/50/35 zł (ticketpro. pl, empik)
synagoga Pod Białym Bocianem, ul Włodkowica 17

Na plakatachpromujących
Bravewidzimyobliczemężczyzny, jednego z wielu
młodych górników stanowiącychtaniąsiłęroboczą
na czarnym rynku złota
w zachodnimMozambiku.
TegorocznaedycjaBravefestival wprowadzi widzów
w tradycjemuzycznez całegoświata,stanowiącespoiwopomiędzyśrodowiskiem
zewnętrznymczłowiekai jego niewidzialnym światem
duchowym. Na przykładzie
szeregu mało znanych gatunków muzycznych oraz
technik wokalnych, poznamym.in.szamańskąmuzykę z Korei Południowej,
tradycyjnepieśniplemienia
Xhosaz RPA,dźwiękitradycyjnychbębnówkrólewskich
z Burundioraz pieśniberberyjskichkobietz Maroka.
W tym roku chcemy skupić się na zaprezentowaniu tradycji
muzycznych wybranych społeczności, które w wyniku izolacji od świata zewnętrznego i nieuczestniczenia we współczesnych globalnych napięciach, miały szansę wypracować,
a następnie zachować unikalne i tylko im właściwe rytmy.
Mam na myśli rytmy, które najpełniej określają ich związek ze
środowiskiem i ze światem, z którego pochodzą. Wychodząc
z założenia, że przedstawiciele społeczności tradycyjnych zachowali wiele narzędzi obcowania z „niewidzialnym światem”, a zarazem żywiąc przekonanie, że to czego nie widzimy
gołym okiem jest bogatsze od tego, co widzimy, chcę zaprezentować gościom festiwalowym świat ukryty w pieśniach,
śpiewach, modlitwach i, co najważniejsze – w ich unikalnym
muzycznym rytmie.
grzegorzBral,dyrektorBravefestival
MerytorycznymuzupełnieniemgłównegonurtufestiwalubędziecyklspotkańBRAVEMEETiNgs.

Xii ColouRS oF oStRaVa 2013

podWodnY WRoCŁaW nA suChyM lĄdzie
Koncerty: lENiWiEC,POisONhONEy,Afterparty: dJMarcel
Prezentacjafestiwalufilmowegohappy And
Wystawa fotografii: EwyAndrzejewskiej,Wojciechazawadzkiegoi KrzysztofaNiewiadomskiegopt:Manifestacja
czylipraceręczne.Prezentacjeartystyczne.
6 lipca, godz. 19.00
Browar Mieszczański, ul. hubska 44. Wstęp wolny!
www.cojestgrane.pl

CheonG-BAe – Korea
otWArCie BrAVe FestiVAl
7 lipca, g. 19.00 – Cs impart

fot.J.stoga

dolní VítKoViCe 18-21 liPCA 2013
Ponad 30tys.uczestników, 12scenorazprawie 200–nie
tylko muzycznych – atrakcji k. czeskiej Ostrawy zaledwie 20 kmod polskiejgranicy.Więcej:www.colours.pl

ruPinder
Muzyka
indyjskiego
Pendżabu
10 lipca
g. 17.30
teatr
Pieśń Kozła

BAChu KhAn – pieśnipustyniThar
11 lipca, g. 20.30 – synagoga

Królewscy Bębniarze z Burundi
9 lipca, g. 20.30 Wzgórze Polskie

lipiec2013« COJEsTgRANE« str.5

teatR polSKi We WRoCŁaWiu
ambaSadoRem polSKiej KultuRY

udziałw warsztatachtoszansana doskonalenieartystycznychśrodkówwyrazui podejmowanienowychaktorskich
wyzwańpod okiemmistrzów,przedstawicielijednegoz wiodącychawangardowychteatróww Polsce.Na międzynarodowychwarsztatachmłodziaktorzy,reżyserowie,muzycyoraz
studenciaktorstwai śpiewubędąmielimożliwośćpoznawać
techniki wypracowane przez praktyków i aktorów Teatru
PieśńKozław czasiewieloletnichćwiczeń.
WARszTATTEChNiKAKTORsKiCh(grzegorzBral)
18-21 lipca /23-26 lipca 2013
WARszTATTEChNiKWOKAlNyCh/OBECNOŚĆPOPRzEz
gŁOs(Anna zubrzycki)
18-21 lipca /22-24 lipca 2013
MuzyCzNOŚĆCiAŁA(Rafałhabel)
28-31 lipca 2013
formularz aplikacyjny, szczegółowe informacje i zapisy:
www.piesnkozla.pl/warsztaty,71 342 71 10

Japoniai RumuniatodwakrańceEurazjii jednocześniemiejsca
wyznaczającetrasyzagranicznychpodróżyTeatruPolskiegowe
Wrocławiu.Właśniewróciliśmyz sybinu,gdziena XX festivalu
internationaldeTeatruw pokazywaliśmyutwóro Matcei Ojczyźnie.Publicznośćdługooklaskiwałaprzedstawieniei po raz
kolejnyokazałosię,żepełenpolskichtematówspektaklmabardzouniwersalneprzesłanie.Wśródpublicznościbylinajważniejsiselekcjonerzyfestiwalowina świecie,wliczającw toAwinion
i Edynburg.TerazspektaklobejrząJapończycyw czasieWorld
TheatrefestivalshizuokaunderMt.fujiw shizuoce,gdzietym
razembędąkuratorzynajważniejszychfestiwaliw Azji.Tonie
koniecwędrówek,w czasiektórychTeatrPolskipromujepolską
kulturęna świecie.Przed namido końcaroku:szosaWołokołamska w Monachium, utwór o Matce i Ojczyźnie w Pilźnie
i MińskuorazPoczekalnia. 0w sanktPetersburgu.Koniecroku
spędzimyw Tokio,gdziena MiędzynarodowymfestiwaluibsenowskimpokażemyPaniąz morza.
TeatrPolskiweWrocławiunależydo tychniewieluscenw Polsce,którereprezentująkulturępolskąza granicą.zaproszenia
z festiwaliz całegoświatapotwierdzająjegorenomęartystyczną.Najczęściejdocenianesąpoziomaktorstwa,decyzjeartystyczne,odwagapodejmowanychtematów.słyszysię,żepolski
teatrjestjednymz najważniejszychw Europiei określapoziom
sztukiteatralnej,wskazującnowekierunkijejrozwoju.Od paru
latTeatrPolskiweWrocławiujestscenąna walizkachi zagrał
jużponad storazydlawielotysięcznejpublicznościna kilkukontynentach:BuenosAires,Quito(Ekwador),Madryt,girona (hiszpania),Paryż,strasburg,Maubeuge(francja),Turyn,dublin,
Brno(Czechy),Bazylea,Wilno,Ryga,Berlin,drezno,Moskwa,
Woroneż(Rosja),Krajowai sybin(Rumunia),Nitra(słowacja),
Rijeka(Chorwacja),lublana.
W latach60.najlepiejsprzedającymsiętowaremeksportowym
byłaPolskaszkołafilmowa,w latachsiedemdziesiątychteatr
Jerzegogrotowskiegoi TadeuszaKantora,w latachosiemdziesiątych–Kantori gardzienice.dziśsąnimrepertuaroweteatry,
takiejakTeatrPolskiweWrocławiu,TRi NowyTeatrw Warszawie.Toonewyznaczająnowekierunkiświatowejsztukiteatru,to
onerozbudzajązainteresowanieświatanaszymkrajemjakoważnymprzystankiemw turystycekulturalnej.
Wrocławi dolnyŚląsksącorazbardziejatrakcyjnejakomiejscado zamieszkaniai realizowaniaswoichżyciowychzamierzeńdlaobywateliEuropy,bynienapisaćświata.zapoznają
sięz niminietylkodziękikontaktombiznesowym,aletakże
przyjeżdżającna ważnewydarzeniakulturalneorganizowane
weWrocławiu,jakT-MobileNowehoryzonty,Bravefestiwal
czy Międzynarodowy festiwal Teatralny dialog-Wrocław,
i na dolnymŚląsku,jakWratislaviaCantans,festiwalChopinowskiw dusznikachzdroju,CastlePartyw Bolkowieczy
„Reggaedubfestival”MiędzynarodowyfestiwalMuzykiReggaew Bielawie.innysposóbpoznaniadolnegoŚląskatokontaktz dokonaniamiartystycznyminaszychteatrów.Wśród
najważniejszychambasadorówkulturypowstającejw naszym
regioniejestTeatrPolskiweWrocławiu.

Miejsce: teatr Pieśń Kozła, ul. Purkyniego 1

www.teatrpolski.wroc.pl

fot.T.Żurek

rAy Cooney maYdaY reż. WojCieCh PoKorA
Jedna z najlepszychna świeciekomedii.historialondyńskiegotaksowkarzabigamisty,ktoremuprzezlataudajesiębezkolizyjnielawirowaćmiędzydwiemakochającymigożonami.
Na skutekwypadkuulicznegojegotajemnicawychodzina jaw,
wywołując lawinę komplikacji. Bohater miota się, usiłując
ukryćpodwojneżycieprzed małżonkami,mediamii policją.
znakomitykomizmsytuacjifabularnychi językasprawia,że
Maydayod 16latrozśmieszado łezwrocławskąpubliczność.
2, 3, 4, 5, 6, 7 lipca, godz. 19.00
teatr Polski scena Kameralna, ul. świdnicka 28

letni SeZon WaRSZtatoWY
W teAtrze Pieśń KozłA!

fot.K.Jarek
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wojciechDąbrowski&PawełOkoński

FrancisVeber

JanJakubnależyty

tRZyRAZyŁÓŻKO
DReiMALDAsBett
Reż: Piotr Dąbrowski/Wojciech Dąbrowski
Obsada: Żona: Małgorzata Kałuzińska/Kinga
Zabokrzycka; Mąż: Wojciech Dąbrowski/Paweł
Okoński; Boy: Mirosław Zarzycki
Głosuużyczyła: Krystyna Czubówna

KOLACJA DLA GŁUPCA

sieRPień 2013
2.08pt21.00–scenaLetnia

tRZyRAZyŁÓŻKO
3.08so21.00–scenaLetnia

Komedia małżeńska, która łączy lekkość styDReiMALDAsBett
lu i żartu z pytaniami w tonie serio np.: Co
9.08pt21.00–scenaLetnia
jest lepsze: być piersiami reklamy społeczPsyChOteRAPiA
nej czy twarzą wieprzowiny?, przeplatając
– jak w życiu – śmiech z powagą. A wszyst- 10.08so20.00–Dużascena
ko pod jedną kołdrą.
KOLACJADLAGŁUPCA
11.08nd19.00–Dużascena

KOLACJADLAGŁUPCA
16.08pt21.00-scenaLetnia

PsyChOteRAPiA
17.08so21.00–scenaLetnia

tRZyRAZyŁÓŻKO

Reżyseria: Paweł Okoński
Obsada: PawełBroszak: Paweł Okoński; Krystyna Broszak: Marzena Oberkorn; Profesor
Arszaniak: Marian Czerski; FranciszekPinion:
Mirosław Kropielnicki/gościnnie; GwidonLeblak: Tomasz Lulek; Marlena: Katarzyna Baraniecka; LesławKoniarz: Jerzy Mularczyk

Grupa panów z tzw. „towarzystwa” urządza
sobie kolacje, na które zaprasza mniej inteligentnych, ich zdaniem, przedstawicieli
społeczeństwa. Podczas wystawnego posiłku starają się obnażyć ich intelektualne
niedostatki, śmieszne przyzwyczajenia, zabawny sposób mówienia itp. Kto przyprowadzi najgłupszego – wygrywa! Tak
w skrócie można opisać intencję tej dość
dwuznacznej, delikatnie mówiąc, zabawy.
Pewnego dnia jednak, w wyniku kilku nieprzewidzianych sytuacji, przedsięwzięcie
wymyka się spod kontroli i zaczyna żyć
swoim, bardzo interesującym, życiem...

22.08czw20.00–Dużascena

BOeinGBOeinG
23.08pt20.00–Dużascena

BOeinGBOeinG
24.08so20.00–Dużascena

BOeinGBOeinG
JacekChmielnik

PsyChOteRAPiA
czylisexw życiuczłowieka

BOeinGBOeinG
sPRZeDAŻBiLetÓw:
Kasateatru,pl.teatralny4:

wtorek–piątek,godz. 9.00-19.00
Reżyseria:
PrzerWA: 14.30-15.00
Wojciech Dąbrowski/Paweł Okoński
Asystentka: Monika Gruszczyńska/Elżbieta Kło- oraz2godzinyprzed spektaklami
sińska; Psychologkliniczny: Wojciech Dąbrowod 8 do 22 liPCA – nieCzynnA
ski; Pacjent: Paweł Okoński/Edwin Petrykat
od 23 liPCA do 21 sierPniA:
Akcja spektaklu toczy się podczas wykładu
wtorek–piątek,godz. 16.00-19.00

psychologa klinicznego, który prezentuje
swoją teorię na przykładzie przypadkowo wybranego z sali pacjenta. Stosując wypracowane przez siebie metody próbuje go
zmusić do zwierzeń. Pomimo starań prowadzącego sytuacja rozwija się w całkiem niespodziewaną stronę i zmierza ku
zaskakującemu końcowi. A do tego ta śpiewająca, natrętna asystentka...

MarcCamoletti

tel.KAsA: 71 335 49 10
tel.BiURO:71 335 4977
kasa@teatrkomedia.com
biuro@teatrkomedia.com

Reżyseria: Wojciech Dąbrowski
Obsada: nadia: Dorota Wierzbicka-Matarrelli;
Jola: Katarzyna Skoniecka; Janet: Magda Margulewicz/Małgorzata Kałuzińska; Johanna: Marzena
Kopczyńska; Paweł: Krzysztof Grębski; Maks:
Wojciech Dąbrowski

Komedia sytuacyjna, opowiada historię Maksa i jego narzeczonych, wszystkie są stewardesami. Każda z nich sądzi oczywiście, że to
ona jest tą jedyną. Dzięki precyzyjnej organizacji i pomocy niezawodnej choć nie stroniącej od sarkastycznych uwag służącej,
Maksowi zawsze udaje się skoordynować wizyty kolejnych narzeczonych. Co stanie się
jednak, gdy z powodu niewielkich zmian
w ruchu lotniczym, wszystkie one zjawią się
u Maksa niemal w tej samej chwili?

PLACteAtRALny 4(budynekteatruLalek)www.teatrkomedia.com

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

STEFAN ARCZYŃSKI
SCHLABS POSZUKUJĄCY.
FOTOGRAFIA
Z LAT 1952-1957
Na ekspozycji można zobaczyć pierwsze dokonania fotograficzne Bronisława Schlabsa – poznańskiego fotografika, którego twórczość na stałe
wpisała się do historii polskiej fotografii. Wystawa to znakomita okazja
by zapoznać się z mniej znanymi pracami fotografa, w których widoczne
są wpływy socrealizmu, piktorializmu,
a także międzywojennej awangardy.
Kurator: Cezary Pieczyński
Współorganizator: Galeria Piekary
Organizator: Dolnośląskie Centrum
Fotografii – Galeria OKiS
Wystawa trwa do 24 lipca br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii
„Domek Romański“
pl. bpa Nankiera 8
Galeria czynna:
pn-sob w godz. 10.00-18.00

OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ pt. CHINY
W środę 31 lipca br. o godz. 17.00 zapraszamy do Dolnośląskiego Centrum Fotografii na otwarcie wystawy
Stefana Arczyńskiego pt. „Chiny”.
Wernisaż odbędzie się dokładnie
w dniu 97 urodzin artysty. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie z wyprawy do Chin, którą artysta
odbył w 1959 roku. Będzie to swojego rodzaju podróż – nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie. Artysta
na swoich fotografiach uwiecznił tętniące życiem ulice wielkich miast, ludzi zajętych codzienną pracą.
W centrum jego zainteresowania był
człowiek, ale z dużą uwagą fotografował także detale architektoniczne i naturę. Niezależnie od tego co było tematem fotografii, za każdym razem uderza dokładnie wycyzelowany kadr oraz
doskonałość techniczna prezentowanych prac.
Wernisaż: 31 lipca, godz. 17.00
Galeria czynna od pn-sob w godz. 10.00-18.00
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI ORAZ AKADEMIA MUZYCZNA WE WROCŁAWIU
OGŁASZAJĄ

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS WOKALNY
IM. ANDRZEJA HIOLSKIEGO, KUDOWA-ZDRÓJ 2013
PROGRAM KONKRSU
I ETAP – 17/18 sierpnia br.
pieśń dowolna, aria dowolna, utwór
dowolny kompozytora polskiego
II ETAP – 19 sierpnia
Pieśń Stanisława Moniuszki, dwie
arie dowolne
FINAŁ z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – 20 sierpnia br.
dwie arie operowe
KONCERT LAUREATÓW
22 sierpnia br. z Orkiestrą Filharmonii
Sudeckiej w Wałbrzychu

Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów
wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów klas
wokalnych szkół muzycznych II st, będących laureatami konkursów wokalnych.
Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału.
Jury pod przewodnictwem Maestry Stefanii Toczyskiej.
Kierownictwo Konkursu: prof. Piotr Łykowski.
Skład jury: S. Toczyska, J. Ballarin, I. Kłosińska,
Andrzej Hiolski
I. Kremling, P. Łykowski, S. Martinaityte, E. Sąsiadek.
UWAGA: Możliwość aplikacji dla artystów po 35. roku życia oraz dla artystów
bez dyplomu wyższej uczelni.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO 5 LIPCA 2013
Więcej informacji na: www.okis.pl

W wakacyjnym wydaniu miesięcznika ODRA: · GAJDZIŃSKI o znudzeniu Platformą · Niemcy
przed wyborami · WITOLD GOMBROWICZ: LISTY do Nowaka-Jeziorańskiego · GRINBERG
o Gombrowiczu · KOZIELECKI o Wilnie · Meret Oppenheim · Metafizyka u Filipowicza
· W. S. MERWIN · LIPSKA · BARAN · SHAFAK • JERGOVIĆ · 8 ARKUSZ

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
www.mn.wroclaw.pl

EKSPOZYCJE STAŁE

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.

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.

wystawa nieczynna
do końca
listopada 2013
POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

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 EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach,
Zurbarán i Kandinsky – to tylko niektórzy z wybitnych atystów pokazywanych
na tej wystawie. W sumie wystawiono
ponad 200 obrazów powstałych od renesansu po 1. połowę XX wieku oraz przykłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie
sal wystawienniczych, prezentowane są
zbiory rzemiosła artystycznego.

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
Sztuka w służbie samurajów
Uzbrojenie to, po przedmiotach zdobionych laką, drugi co do wielkości
zbiór w japońskiej kolekcji wrocławskiego muzeum. Obejmuje ponad 120
obiektów, z których większość powstała
w okresie Edo (1600–1868). Na wystawie pokazane zostaną zbroje, miecze,
muszkiety oraz przedmioty używane
przez samurajów w życiu codziennym
i przy specjalnych okazjach.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

wtorek–niedziela 10.00 –16.00

PANORAMA RACŁAWICKA

codziennie 09.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
DOLNOŚLĄZACY
www.muzeumetnograficzne.pl
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.

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.

Dyrektor
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

LIPIEC
2013
WYSTAWY CZASOWE

ORĘŻ EUROPEJSKI
26 czerwca – 29 września 2013

Kształty polskiej litery
8 lipca - 25 sierpnia 2013
Prezentacja czcionek drukarskich
i komputerowych zaprojektowanych przez polskich projektantów
m.in. Antykwa Jeżyńskiego, Militari
A. Girsa i B. Barcza.

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 28 lipca 2013

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Romani Art
5 lipca - 25 sierpnia 2013
Wystawa prezentująca twórczość artystów romskich pochodzących
z grupy zwanej Bergitka Roma. Pokazane zostaną prace
Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły Delimaty i Krzysztofa Gila.

Prze-twórcy ludowi
18 maja - 30 lipca 2013

Fot. Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, montaż: H. Wimmer

To pierwsza całościowa prezentacja bogatej kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostanie około 500 zabytków powstałych
od wczesnego średniowiecza od końca XIX wieku m.in. hełm zbroi rycerskiej z XVI w.,
strzelba skałkowa z XVII wykonana w słynnych rusznikarniach moskiewskiej Orużejnajej
Pałaty zapewne dla osoby z kręgów dworu carskiego oraz sztucer z XIX w., który został
zdobyty przez wojska pruskie pod Waterloo z polowego powozu Napoleona I Bonaparte.

1996,kolaż, 349x300

AnnaprowadziPracownięPapierowych Przygód. Od lat zakochana
w papier ze i niezwykłych możliwościach jakie daje praca z tym medium. Twor zy asamblaże roślinne
w masiepapierowej,formyreliefowe,
papierowekwiaty,biżuterięi galanterię papierową, prowadzi również
warsztatyzesztukipapieru.
sławomirswojąprzygodęzesztuką
rozpocząłod olejnegomalarstwasztalugowego.Obecniew swojejtwórczości wykorzystuje masę papierową,
zatapiając w niej kompozycje z elementówroślinnych,bądźszkicowane
sznurkiemmartwenaturyi pejzaże.

RembRandt GrAFiKi
swojegrafikiRembrandtstworzyłw latach 1628-1665.Byłoichokoło 300.
składają się na nią wizerunki matki,
studiapostaciwieśniaków,przedstawicieli różnych warstw społecznych
(równieżżebraków),scenyz Nowego
Testamentu,holenderskiepejzaże,scenyrodzajoweorazportrety.Teostatnie
zasługująna szczególnąuwagę.(...)Bo
Rembrandtnieukrywałniedostatków
urodyportretowanych,z tych„defektów”budowałnietylkofotograficzne
podobizny,aletworzyłteżichwizerunki„psychologiczne”,choćbypoprzez
oddanie nastroju, emocji, temperamentu.Nie„odmładzał”równieżswoichmodeli,wręczprzeciwnie–bardzo
staranniestarałsiępokazaćdestrukcyjnedziałanieczasu(jegoautoportrety
dowodzą,żenieoszczędzałtakżesiebie).dziękitemujestw jegodzieletyleprawdyo człowiekui przejmującej
zadumynad przemijaniem.
Tekst:BogdanWidera

Wystawa od 1 lipca do 30 siernia br.
Klub 4 rBl, ul. Pretficza 24

Wernisaż 12 lipca, godz. 21.00
CK zamek, pl. świętojański 1

KoReSpondaŻ
jiři Kolář i BéAtriCe Bizot
Tytuł wystawy oraz katalogu został
utworzonyna wzórnazw,któreKolář
nadawałswoimtechnikomartystycznym.WystawaprzedstawiazbiórniepokazywanychpubliczniekolażyJiřiego
Kolářa,powstałychmiędzylatem 1986
a zimą 1987;przezcałytenczasartysta
tworzyłjei wysyłałkażdegodniadwudziestoletniej wówczas francuzce
Béatrice Bizot w zamian za to, że ta
dzień po dniu pisała do niego listy.
Na wystawie zostaną także pokazane
wybranepracerzeźbiarskieBizot,stanowiące naturalny plon jedynego
w swoimrodzajudialogumiędzyczeskimartystąprzebywającymna emigracjiwefrancjia młodąparyżanką.
4 lipca, godz. 17.00 (do 8.09)
Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5

impReSje impressions
Andrzej Borowski, Artur Kardamasz
tomasz Klimczyk i halina nowicka
Tytułekspozycjinawiązujedo próby
oddaniazmysłowych,ulotnychmomentów–impresji,któreinterpretowane są przez zaproszonych
twórców w sposób niedosłowny,
wręczoniryczny.Natura,widzianaich
oczami, przepełniona jest kolorem,
światłem i pewną błogością, silnie
oddziałującąna wyobraźnięodbiorcy.
Wystawa czynna do 13 sierpnia br.
Galeria sztuki Platon, ul. Krupnicza 13

anna SteFaniSZYn
SŁaWomiR GoŁembioWSKi

StaniSŁaW KulaWiaK KOdyAsyMETRyCzNE.fotografia
Po ukończeniuszkołyPodstawowejw Bobrownikachnad Prosnąi liceumOgólnokształcącegow Ostrzeszowiew latach 1973–1979studiowałna WydzialeElektrotechniki,Automatykii ElektronikiAghw Krakowie.fotografiązajmujesię
od roku 1974,najpierwprowadziłstudenckąAgencjęfotograficzną,a dwalata
późniejwspólniez przyjaciółmizałożyłgrupęTwórcząsEMi Jaszczurowągalerięfotografii.W roku 1980zostałczłonkiemzwiązkuPolskichArtystówfotografików.Autorwieluwystawi publikacji,od 1999r.współwłaścicielrazemz żoną
zofiąOficynyWydawniczejKulawiak.OjciecAgnieszki,Magdyi zuzi.
Wernisaż 5 lipca, godz 18.00, (do 4.08). Galeria za szafą, ul. św. Marcina 4

Podróżzadwaobole.Osiek2009
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e-GlaSS FeStiWal 2013
Vi. PolsKo-CzesKie syMPozjuM
szKłA ArtystyCzneGo
1-15 liPCA 2013
W ramachfestiwaluodbędąsiępokazyartystyczneprzy piecachhutniczych,otwartedlapublicznościwarsztatywitrażowei palnikowe,sympozjum
dotyczącesztukiszkłai ekologiiw przemyśleszklarskimorazdyskusjepanelowe.festiwalowiE-glass 2013towarzyszyćbędziewystawaprezentującaszklanedzieławykonanepodczaszeszłorocznegofestiwalu.
1-6 lipca, godz. 17.00-18.00 – Muzeum Karkonoskie, jelenia Góra
Wykładyi prezentacjeseminariumPolsko-CzeskiegosympozjumszkłaArtystyczn.
2-6 lipca, 8-12 lipca, 15 lipca, godz. 9.00-13.00 – desná (Cz), ul. hutní 519
Pokazyszkłahutniczego–hutaszkłaMartinŠtefánekw desnej
3 lipca, godz. 17.00 – dom Carla i Gerharta hauptmannów, oddział Muzeum
Karkonoskiego, szklarska Poręba ul. 11 listopada 23
WernisażwystawypoplenerowejE-glass 2012
5-13 lipca, godz. 12.00-18.00 –leśnahutaw szklarskiejPorębie,ul.Kołłątaja 2
POKAzyszKŁAhuTNiCzEgO
12 lipca, godz. 12.00-18.00 –skwerRadiowejTrójkiw szklarskiejPorębie
POKAzyTEChNiKPAlNiKOWyCh,witrażowychi piecahutniczegoplenerowego
12 lipca, godz. 17.00 – dom Carla i Gerharta hauptmannów, szklarska Poręba
WyKŁAd pt.szklanedomy–ekologia,pięknoczyfanaberia–AnnaKuśnierz
z instytutuCeramikii MateriałówBudowlanychw Krakowie
13 lipca, 14-24.00 – Mostek graniczny na rzece izerze – stacja turystyczna orle
zakończeniefestiwaluE-glass.ŚwiętoMostka.spotkanieuczestnikówi mieszkańców,koncertczeskiejorkiestrydętejtzw.dechovki,grill.Przed stacjąOrlepokazy
plenerowegopiecaszklarskiego(prow.przezzwiązekPolskichArtystówszkła),
pokazytechnikpalnikowychi witrażu,kiermaszszkłaartystycznego,piknik.
www.okis.pl

magazyn luXuS
luXustolegendarna grupaartystyczna z Wrocławia,którawyrosłana falifermentustanuwojennego.Artyściw kpiarskisposóbkontestowaliszarąrzeczywistośćschyłkuPRl-u.W latach 90.,gdypolskirynekzalałpotoptandetnych
towarów,grupaluXusjakopierwszazaczęładostrzegaćniebezpieczeństwa
kapitalizmui swymiakcjamidowcipniekomentowałarzeczywistośćrodzącej
sięwolnorynkowejgospodarki.TerazgrupaluXusskładaw swymmagazynie
wszystko,cochciałabyuchronićprzed degrengoladą,a na tepotrzebyadaptujeschron–siedzibęMuzeumWspółczesnegoWrocław.
Szczepin w lukrze luXuSu
4.OdsŁONA PROJEKTusAMOOBsŁugOWEMuzEuM
Kolekcjawielkoformatowychmagnesów,któretworzą 32metrowąpanoramę–pejzażsąsiadującegozeschronemosiedla.za pomocąruchomychelementówmożliwe jest aranżowanie ulic i podwórek oraz mieszania ich z akcesoriami
wykorzystywanymiprzezartystówgrupyluXus.
Wystawa czynna do 2 września br.
Muzeum Współczesne Wrocław , pl. strzegomski 2A
www.cojestgrane.pl

poSt pombalino it

YaSu SuZuKi
FilateliStYCZnY
poCiąG do Kina
Wystawaprezentujehistoriękina zaczynającod kina niemego,a kończąc
na kiniewspółczesnym.Najważniejszewydarzenia,największegwiazdy,
najsłynniejsze kadry, kultowe filmy
kina zarównoświatowegojaki polskiegozostanąpokazanena małym
dzielesztukijakimjestznaczekpocztowyorazna innychwalorachfilatelistycznych.uzupełnieniemwystawy
będą plakaty z największych dział
Krzysztofa Kieślowskiego z galerii
PlakatuPolskiegoweWrocławiu
Wystawietowarzyszystempel.
Wystawa czynn od 17 lipca br. (do 1.09)
Muzeum Poczty i telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1

REiNKARNACJAKOszuli
Artystazestawiazesobątradycyjnefotografowanieprzy użyciucameryobscuryzewspółczesnąmetodąwydruku. fotografie prezentuje na ręcznie
wykonanymjapońskimpapierzewashi.
Na wystawiezobaczymytzw.portrety,
powstałez elementówgarderobyprof.
Jana Miodka, Wojciecha Malajkata,
KorneliuszaPacudyorazprof.Jerzego
Olka,przyjaciółi gościnaszegoMuzeum. Ekspozycja uzupełniona
o warsztatReinkarnacjakoszuli–nirwana koszuliw wykonaniusamegomistrza, który mówi: Chciałabym
oczyścić ducha koszuli i pokazać go jako dzieło sztuki niosące moje orędzie:
rzeczy należy miłować.
otwarcie wystawy 27 lipca br.
Muzeum Papiernictwa, duszniki zdrój

iWona SZabaRKieWiCZ

aRtuR SZYK

sgRAffiTOTuszOWE
ukończyłalicencjatna wydzialepedagogikiz edukacjiartystycznej.Obecnie
prowadzi warsztaty z rękodzieła
dla dziecii dorosłych.sztukiplastyczneod dawna sąjejpasją.„Wystawęzatytułowałam Po zmierzchu ponieważ
przedstawiamosoby,którewieczorem
patrząprzed siebie,a cowidzą?Odpowiedź na to pytanie pozostawiam
do własnejinterpretacji.”

CzłoWieK diAloGu

Wernisaż 1 lipca, godz. 18.00
salonik trzech Muz, ul. zawalna 7
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Wystawa czynna do końca sierpnia br.
dom edyty stein
ul. nowowiejska 38

RysuNKiJOÃO sANTA-RiTA
szkiceautorstwaportugalskiegoarchitektaJoão santa-Rita,zainspirowane trzęsieniem ziemi, jakie
nawiedziłolizbonę 1listopada 1755
roku,którepochłonęłoniemal 90 000
ofiari zniszczyłookoło 85%jejzabudowy.Wystawatozbiórszkicówwykonanych w większości na żółtych
karteczkachPost-it,podkreślających
impresyjny, ulotny charakter architektonicznychnotatek.João santa-Rita:Kolekcjarysunkówprezentowanych
na wystawie,którychznakomitawiększośćzostałanaszkicowana na karteczkach Post-it, stanowi także hołd dla
estetycznegobogactwalizbonyi tych
przestrzeni miasta, które jeszcze nie
zostałyzaprojektowane.sątomałerysunkidlawielkiegomiasta.
JOÃO sANTA-RiTA urodziłsięw 1960
r.w lizbonie.ukończyłstudiaarchitektonicznew EscolasuperiordeBelasArtesw lizbonie(1983).Autorprojektów
kilkustacjimetraw lizbonie,ośrodka
edukacyjnegoprzy megalitycznychruinachAlcalar(1997-2001),salwystawowych w klasztorze zakonu
Chrystusa w Tomar (1990-99), Muzeumfado w lizbonie(1995-98)i in.
Wystawa czynna do 8 wrześniabr.
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

aleKSandRa
GiSGeS-daleCKa
BOgACTWOW PRzEsTRzENi.
dyPlOM 2013
AkademiasztukPięknychweWrocławiu,studiumPodyplomowe„dyscyplinyPlastycznew Architekturze”.
Wystawa czynna 1-15 lipca br.
Galeria tkacka, ul. stare jatki 19/23
www.cojestgrane.pl

grzegorzŁoźnikow,dyplomna AsP 2012,
instalacjaw przejściupodziemnym
na PlacuPowstańcówWarszawyw ramach
Ex:MiastoOuTOfsThvol. 3

dYplomY aSp 2013

uRSZula WilK MAlARsTWO
studiowałana wrocławskiejAkademii
sztukPięknych,na którejw 1986rokuobroniładyplomw pracowniprof.
zbigniewaKarpińskiego.Od początku
swojejdziałalnościartystycznejtworzy malarstwo abstrakcyjne, które
z powodzeniemprezentujena wystawachindywidualnychi zbiorowych.
Wystawa czynna do 27 lipca br.
Muzeum Miejskie W-wia, stary ratusz

prace maGdY WoSiK
i zbiory WieSŁaWa WoSiKa
Wystawa składa się z dwóch części.
PierwszatopraceMagdyWosik–adiunktaw KatedrzeProjektowaniagraficznegoAsPweWrocławiu.drugato
zbiórjejojca–prezesaTowarzystwa
sympatykówfilatelistykiorazczłonka
zarząduKoła 55PzfweWrocławiu.
Finisaż 14 lipca, godz. 12.00
Muzeum Poczty i telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1

lWóW i WRoCŁaW
WMAlARsTWiEifOTOgRAfii
Wystawamalarstwai fotografiiartystówlwowskichi wrocławskich.
KuratorJerzyTandecki.
Wystawa do 25 sierpnia br. Wstęp wolny!
(pon-pt, godz. 10-18.00; so 12-18.00)
Klub Muzyki i literatury, pl. Kościuszki 9

piotR mŁodoŻenieC
PŁÓTNA/PÓŁTONy
malarstwo|animacje|druki
Wystawa do 26 lipca br. Wstęp wolny!
Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4

FabRYKa pRojeKtoWa aRC2
Wystawa trwa do 30 sierpnia br.
Muzeum Architektury
ul. Bernardyńska 5

AuTOPORTRETPAMięCiOWy
AbsolwentkaWarszawskiejszkołyfotografii.Współtworzygrupęfotograficzną szare dni. Współpracuje
z międzynarodową grupą artystyczną 3rdThoughtEntertainment.

15 lat Wystawa retrospektywna
zWiązKuPOlsKiChfOTOgRAfÓW
PRzyROdy(Okręg dolnośląski)
związekskupiamiłośnikówfotografii
przyrodniczejjaki samejprzyrody.Mimo formalnej formy związek stał się
nieformalnągrupąprzyjaciół,któralubispędzaćrazemczasfotografując.

do 31 sierpnia br. Wstęp wolny!
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Wystawa do 30 sierpnia br.
Klub 4 rBl, ul. Pretficza 24

aliCja pietRaS

Tradycyjnie,jakcorokuna przełomie
czerwca i lipca, galerie BWA WROCŁAWzapraszajądo zapoznaniasię
z pracami dyplomowymi studentów
opuszczających mury wrocławskiej
AkademiisztukPięknych.
WystAWy PrAC W GAleriACh:
Awangarda (ul.Witastwosza 32,
śr-ndw godz. 11-18.00)
dyPloMy: 20.06-13.07.2013
dizajn (ul.Świdnicka 2-4,pn 11-15,
wt 11-18,pt 13-20.00,so 11-18.00)
dyPloMy: 14.06-9.07.2013
studio BWA (ul.Ruska 46a/13,
wt-ptw godzinach16-19.00)
dyPloMy: 9.07-12.07.2013
Galeria szkła i Ceramiki (pl. Kościuszki 9/10,wt-pt godz. 11-18.00,
sow godz. 11-15.00)
dyPloMy: 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 te wystawy jest bezpłatny!

alina ŚCiboR
iNNA PRzEsTRzEńRzECzy
AbsolwentkaWydz.ArchitekturyPolitechnikiWrocławskiej,Wydz.Budownictwa lądowego Politechniki
WrocławskiejorazPaństwowegoliceumsztukPlastycznychweWrocławiu. W 2010 roku uzyskała dyplom
Międzynarodowegoforumfotografii
Kwadrat.zajmujesięfotografiąkreacyjnąi inscenizowaną.
Wystawa czynna do 6 września br.
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

fot.K.Bandarek.Myszzaroślowa
www.cojestgrane.pl

lipiec2013« COJEsTgRANE« str.15

sTANisŁAWKliMEK(foto)
BEATAMACiEJEWsKA(tekst)
WroCłAW
tKWi W szCzeGółACh
Albumowapublikacjajestrozszerzeniemdziełatychsamych
autorów Wrocław. Miasto spotkań.Tymrazemrzeźby,detalearchitektonicznei innedrobne materialne ślady historii
stałysiepretekstemdo fascynującejpodróżyw przeszłość
miasta.A doskonałefotografie
utrwaliły(odszczegółudoogółu) tenajbardziejpopularnei te
mniej znane miejsca Wrocławia. Autorka tekstu pisze:
Na wszystko brakuje Ci czasu,
ulice przemierzasz biegiem, ze
wzrokiem wbitym w trotuar,
o tajemnicach i skarbach czytasz co najwyżej w sensacyjnych książkach. Zwolnij
trochę, podnieś głowę do góry, a nie pożałujesz.
Oprawatwardaz obwolutą
144str., 136fotografii
3 wersje językowe: polska,
angielskainiemiecka
ViA noVA

WOJCiEChChądzyńsKi

tAjeMniCe
WroCłAWsKiej KAtedry
i ostroWA tuMsKieGo
historyk i dziennikarz,
w najnowszejksiążceuwagę
kierujena katedrę,matkękościołów śląskich, i Ostrów
Tumski,kolebkęWrocławia.
Nie jest to pierwszy przewodnik po katedrze, ale pokazuje wiele zabytków
często zapomnianych i niedocenionych, a ubarwienie
ich legendami czy powstałymi na ich kanwie opowieściami czynić go może
lekturą dla zwiedzających
i miłośników miasta fascynującą. Wyjaśnia też Autor
wiele tajemnic pomników,
ołtarzy i zabytków, które
oglądane niemal codziennie
nie są dostrzegane lub zrozumiałe. (A. dobrzyniecki
–historyksztuki)
Opr.twarda,224str, 230ilustracji
ViA noVA

KieRmaSZ FonoGRaFiCZnY
zAWsze PierWszA soBotA MiesiĄCA
Comiesięcznespotkaniaentuzjastów czarnych krążków,
kasetmagnetofonowych,płyt
kompaktowych i innych nośnikówz muzyką.Jestidealnąokazjążebypowymieniać
sięalbumamiswoichulubionychartystów,pożyczyć(komuślubod kogoś)jakąśfajną
płytę,nabyćcościekawegolubodsprzedaćparęniepotrzebnychtytułów.Kiermasztotakżemiejsceotwartedlaniezależnych wydawców oraz artystów, któr zy chcieliby
rozpowszechnićswojenagrania.
6 lipca, godz. 15.00
Klub druga Fala, ul. św. Antoniego 23. Wstęp wolny!
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TymoteuszKARPOWiCz
dziełA zeBrAne, tom 3
Tom obejmuje „słoje zadrzewne” (1999). Poemat,
określany przez autora
„dziełemżycia”,powstawał
ażprzezdziesięćlat,głównie
ze względu na zmagania
z chorobążonyi własną.To
swoistasuma życiowawykreowana cierpieniemrealnym(chorobą)i gorączkowo
romantycznym(mitartysty
Prometeusza).
Premiera 4lipca 2013r.
Biuro literACKie
Książka do kupienia
w księgarni poezjem.pl

BARTŁOMiEJg.sAlA
leGendy
zAMKóW KArPACKiCh
zbiór 65ludowychi literackichpodań,na nowoopracowanychpióremBartłomie
jagrzegorzsali.
związanesąonez zamczyskami polskich Karpat,
wznoszącymisięod przedpola Beskidu Śląskiego
po Bieszczady. Na kartach
książkina nowoożywająduchyi zjawy,święcii diabły,
okrutnipanowiei dzielnijunacy,namiętnikochankowie
i bezwzględnizbójcy.
WWW.Bosz.CoM.Pl

KonStanCja boGumiŁa ZaŁęSKa
WiECzÓRPOETyCKipt.szEPTEM
1 lipca, godz. 18.00 - KMil, pl. Kościuszki 9. Wstęp wolny!

WalonoWie We WRoCŁaWiu
spotkanieprowadzi–Bronisławzathey,wrocławskiprzewodnik,człowiekktóryo Wrocławiuwieprawiewszystko.
31 lipca, godz. 14.00. Wstęp wolny!
Muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

inWaZja biuRoWYCH KRuKóW
W KsięGArni PoezjeM.Pl
uWAGA!
Tylkodo końcasierpniaponad 100książekBiuraliterackiego w inwazyjnie
niskich cenach od 0,50
do 5,00 zł!
Andruchowycz, larkin,
Mathews, różewicz,
sosnowski, świetlicki,
zadura...ktojeszcze?
Konieczniesprawdź:
na www.poezjem.pl
www.facebook.com/poezjem
www.cojestgrane.pl

zAKłAd nArodoWy im. ossolińsKiCh zAPrAszA!
WAKACje W ossolineuM
zapraszamy dzieci w wieku 7–12 lat
do odkrywania bogactwa ossolińskich zbiorów.
ProGrAM nA liPieC 2013:
4 lipca, czwartek, godz. 11.00 – nie Bój się ZEMSTY!
–ossolińskieskarbyzwiązanezesztukąfredry
11 lipca, czwartek, godz. 11.00
nie tylKo dlA zWyCięzCóW –ossolińskiemedale
18 lipca, czwartek, godz. 11.00
rzut KostKĄ Przez PolsKie dzieje
graplanszowa„Piast”z 1904r.
25 lipca, czwartek, godz. 11.00
sMoKi, CentAury, jednorożCe
i innimieszkańcynajstarszychksiąg

obowiązuje rezerwacja telefoniczna: 71 335 64 83
(pn-pt w godz. 8.00-15.00) lub mailowa edukacja@znio.pl
Gmach główny ossolineum, ul. szewska 37, wejście od zaułka ossolińskich
zbiórka przy barokowej studni na dziedzińcu wewnętrznym
WWW.o ss. Wro C .Pl

WaRSZtatY WaKaCYjne w mpit
słuChAM i rysuję
Po wysłuchaniufragmentówz książekdziecispróbująwłasnychsiłjakoilustratorzy.Warsztatypoprowadzi(autorka
wystawypt.PraceMagdyWosikizbioryjejOjcaWiesława
Wosika),wrocławskaartystkaMagdaWosik.
3 i 5 lipca, godz. 11.00

CieKAWostKi FilAtelistyCzne
Wykładdladzieciwrazz rodzicami,o najciekawszychznaczkachświata.Będziemożnazobaczyćm.in.znaczkipachnące
czekoladą,wykonanez drewnaorazhaftowane.
7 lipca, godz. 12.00. Wstęp wolny!

KArtKA z WAKACji
słonecznepozdrowieniazwakacji,wspomnieniawolnychdni
uchwyconenakartcepocztowej.zapomocąróżnychtechnik
plastycznych, każdy będzie mógł wykonać swoją kartkę
pocztowązwakacyjnymipozdrowieniami.
8, 10 i 24 lipca, godz. 11.00

TATJANAAlish
jAK to MożliWe? zagadki życia codziennego.
Wiekczytelnika: 10-12lat
Ta wspaniała książka jest
dlawszystkichtych,którzy
nie boją się zadawać ani
trudnych,anidziwnychpytańi którzyz determinacją
i uporemgodnymprawdziwegonaukowcaposzukują
na nieodpowiedzi!W prosty,a jednocześniew przykuwający uwagę sposób
wyjaśniasposóbdziałania
urządzeńtechnicznychorazprawanatury.
idealnalekturanietylkona wakacje!
opr. twarda, s. 160, barwne ilustracje, cena 24,90 zł
www.jednosc.com.pl

WArsztAty AKtorsKie
FilmoWe WaRSZtatY
W czasie zajęć będzie można dowiedzieć się jak dobrze
dziecii młodzież(10-15lat)będąmiałyokazjęzrealizoprzygotować się do roli w filmie, co musi umieć aktor
waćswójpierwszykrótkometrażowyfilm!zapoznająsię
ispróbowaćswoichsiłwtymfachu.
z obsługąkamery,z poszczególnymietapamirealizacjifil21 lipca, godz. 12.00. Wstęp wolny!
mowejod opracowaniascenariuszaażdo montażu.
zapisynazajęciawdzialeoświatowymMuzeum
ProwadzącyRafałWysocki,cena: 240 zł
tel:713469584,e-mail:oswiatowy muzeum.wroclaw.pl
Muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
www.cojestgrane.pl

1-14 lipca od pon. do piątku w godz. od 16.00 do 18.00
odt swiatowid, ul. sempołowskiej 54A
lipiec2013« COJEsTgRANE« str.17

ZdRojoWY teatR animaCji
jeleniA GórA, Park zdrojowy 1, Cieplice

MAŁAsyRENKA,fot. Marcin Oliwa Soto
MAŁAsyRENKA – 10 lipca, godz. 11.00
PRzygOdysiNdBAdAŻEglARzA
17 i 18 lipca, godz. 11.00
OÓsMEJNAARCEJakprzemycićpingwinanaarkę.
3, 4, 20 lipca, godz. 11.00
rezerwcja biletów: 512-219-907

lato W mieŚCie dziAłAniA eduKACyjne MWW
W Cieniu sChronu
Malowaniecieniaschronuna chodnikuprzed budynkiem
muzeum.Wydarzeniutowarzyszyćbędzieartystycznypikniki rozmaitedziałaniawarsztatowe.
3 lipca, godz. 10.00

rozruszniK WystAW NiEdziElAW MuzEuM
Warsztatydo aktualnychwystawdlarodzicówz dziećmi.
Wspólnezwiedzanieaktualnejwystawy,a następniedziałaniamanualne.W pogodnedniczęśćwarsztatowaprowadzona jestna tarasiewidokowymna dachuschronu.
Każda niedziela, godz. 13.30

rozruszniK WystAW ROzMOWyO WysTAWACh
zapraszamydużychi małychdo twórczejinterpretacjiwystawyMagazynluXus.Na odwiedzającychczekaćbędzie
animator,któryzachęcaćbędziedo indywidualnegodekodowaniadziełoraztwórczejzabawy.
W każdą niedzielę w godz. 14.30-17.30

sAMooBsłuGoWe MuzeuM
szczepin w lukrze luXusu
zabawainteraktywnąinstalacjąautorstwaPatrycjiMastej.
Przyjdźi wmieszajluXusw rzeczywistośćosiedla,ułóż
z magnesówwłasnywizualnykomentarzdo doświadczeń
zebranychpodczaszwiedzaniawystawygrupyluXus.
Muzeum Współczesne Wrocław – pl. strzegomski 2A
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OdT Światowid zaprasza
dzieciw wieku 7-10latna 5dnioweturnusyzajęć.
W programiegryi zabawy,
warsztaty, wycieczki m.in.
wyjściado kina,muzeum,kręgielni,zOO,orazna minigolfa.
TERMiNy: 8-12lipca / 15-19lipca / 22-26lipca / 29lipca-2
sierpnia / 5-9sierpnia/ 12-16sierpnia 2013r.Na każdym
turnusiejestpo 20miejsc;zajęciaprowadząinstruktor zy
OdT;cena za turnus 260 zł(wliczonesątukosztyzajęć,wycieczek,przejazdów,biletówna wyjściaorazobiadówi napojów).Ostatniturnuskosztuje 208 zł.
zapisy:tel. 71 348.30.10w. 37;pracownia@swiatowid.net.pl
odt swiatowid, ul. sempołowskiej 54A

poKaŻ dZieCKu WeSoŁą tWaRZ nauKi!
humanitarium.OgrodydoświadczeńParkRozrywkiEdukacyjnejzapraszawszystkiedziecido udziałuw wyjątkowych,naukowychpółkoloniach.Turnustrwaod poniedziałkudo piątku
od 8.00do 17.00.Cena za 5dniz wyżywieniem 450 złza osobę!istniejemożliwośćzapisówna pojedynczedni.Przy zapisie 2lubwięcejdzieci–rabat!
zapisy i info: tel. 71/ 734 70 00
www.humanitarium.pl

baŚnie i leGendY Ze SpiCHleRZa
Codwatygodniedo 22wrześnianajmłodsi
będąmieliokazjęprzenieśćsięw światfantazji.zawszeo godzinieczternastej,galowicki spichlerz odwiedzać będą aktor zy
i muzycy,którzyzaprezentująbaśniei legendyzarównoz naszegoregionujaki z całego
świata. Oprócz czytania bajek będą także
warsztatyteatralne,przedstawieniai baśnie
ilustrowaneróżnorodnąmuzyką.
14 lipca –bajkao Księżniczce,która zaprosi dzieci na bal. Przedstawienie z muzyką
na żywo,artyściwykorzystająstrojez epoki
i opowiedząo dawnejmuzycei zwyczajach.
28 lipca –dolnośląskalegenda.Artystaz Klinikilalekwraz
kukiełkamiopowiehistoriez naszegoregionu.

bRaVe KidS
iX edyCjA BrAVe FestiVAl ZAGINIONY RYTM
Tegoroczna edycja Brave
Kidsswoimdziałaniemobejmie 17zespołówartystycznych. zobaczymy między
innymigrupęwietnamskich
dzieci urodzonych w Czechach,któredo dziśdumnie
kultywują tradycje swoich
ojców,tancerzybreakdance
z ugandy,którzywierzą,że
dziękiaktywnościartystycznejsąw staniedoprowadzić
do zmian społecznych
w swoim kraju i członków
grupyukulelesforPeacez izraela,angażującejarabskiei żydowskiedzieciwewspólnągręna małej,czterostrunowejgitarze.do Polskiprzybędąteżdelegacjez Chin,gruzji,Kirgistanu,
Rumunii,laosu,indii,zimbabwe,iranui Brazylii–ponad setkadzieciz 14krajów,w tymdwiegrupyartystycznez Polski.
zajęciaartystycznew ramachBraveKids,prowadzonezgodnie
z hasłem„dzieciucządzieci”,sąkoordynowaneprzezpedagogów,którychgłównymzadaniemjeststworzeniemłodymtwórcompłaszczyznydialogu,pracyi zabawy.BraveKidswykreują
finalnyspektakl,stworząchoreografięi oprawęmuzyczną,będąuczestniczyćw warsztatachplastycznych,zaprojektująi wykonają kostiumy, w których zawrą nie tylko estetyczne
upodobania,alerównieżswojąkulturowąprzynależność.Wieńcząceprzedstawieniebędziezaprezentowanenajpierww Krośnicachjakopróbageneralna,a późniejweWrocławiupodczas
finałowegokoncertuBravefestival„zaginionyRytm”.
sPeKtAKl PółFinAłoWy –5grupdziecięcychprojektuBraveKidspokażeefektywarsztatowejpracy.
7 lipca, godz. 12.00. Wstęp wolny!
odt śWiAtoWid, ul. sempołowskiej 54a

14 i 28 lipca, godz, 14.00. Wstęp wolny!
Muzeum Powozów Galowice
BAnAnAs Kids –mniejszość
wietnamskaz Czech

donyA Children – iran

uKuleles For PeACe izrael

KoloniA MArioneteK –indie

sPeKtAKl FinAłoWy – 12 lipca, godz. 19.00
Cs iMPArt, ul. Mazowiecka 17 (www.bravefestival.pl)
www.cojestgrane.pl
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W Sobotę na WYCieCZKi pieSZe!
PttK oddz./Fabryczna Koło nr 6 PolAnKA
6 lipca, godz. 9.00 (przyst.aut. ul.MariiCurie-skłodowskiej,np.Klinik)–do ChrząstawyWielkieji ok.lasów.
WycieczkęprowadząCzesławleśniarai Barbarazarzycka.
13 lipca, godz. 8.50 (dw.PKPNadodrze)–do ligotyPiękneji ok.lasów.Prowadzą:A.zygnerskii zofiaWągrowska.
20 lipca, godz. 9.40 (dw.gł.przy kasach)–z Miękiniprzez
lasdo Mrozowa.WycieczkęprowadziMirosławahalik.
27 lipca, godz. 8.45 (przyst.pl.dominikańskinp.kościoła)–siechnica–JezioroPanieńskie–Trestno.
WycieczkęprowadząAntonizygnerskii zofiaWągrowska.
Biuro oddz., ul. Kościuszki 13/5, (wt. i cz. w godz. 11-15.00)
tel: 71-344-79-80 i 608-253-770

uKWieCamY WRoCŁaW 58. KONKuRs
Towarzystwo Miłośników Wrocławia zaprasza do udziału
w konkursie,któregocelemjesttroskao estetycznywyraz
miasta,a takżeinspirowaniewrocławiando działańbędących
w zasięguichindywidualnychmożliwości.
Konkursmacharakterogólno-miejskiw siedmiukategoriach:
wnętrzemiędzyblokowe/podwórze/balkony/ogródkiprzydomowe/skwery/okna/dom–klatkaschodowa.
Nad przebiegiemkonkursuczuwakomisja,którejprzewodniczystefanŚwigoń.Po dokonaniuocenynajpiękniejszeobiektyzostanąwyróżnionepoprzeznagrodyi dyplomy.
obiekty prosimy zgłaszać w formie pisemnej do 10 lipca br.
tMW, kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, i p., (pn-pt
w godz. 9-16.00 oraz u zarządców i w Administracjach

Xiii ŚWięto papieRu

WYCieCZKi pieSZe Z peRpedeSem
Wrocławski Klub Piechurów PerPedes im. B. turonia
6 lipca/so godz. 9.30 (dw.Świebodzki,p.aut.nr 109)
Jarnołtów/gałów/skałka/samotwór.A. habasinska(12 km)
7 lipca/nd godz. 7.40 (dw.gł.PKPp.kasach)
Boguszówgorce/ChEŁMiEC(851mnpm)/szczawnozdrój
/WałbrzychMiasto.ProwadziAnna Woźnicka(16 km)
13 lipca/so godz. 7.40 (dw.gł.PKPp.kasach)
Wałbrzychgł./WAligÓRA(934 mnpm)/schroniskoAndrzejówka/Wałbrzychgł.stanisławBobowiec(18 km)
14 lipca/nd godz. 6.00 (dw.gł.PKPp.kasach)Witków
Śląski/TRÓJgARB (778 m npm)/lubomin/szczawno
zdrój/WałbrzychMiasto.Prow.AlinaOgrodowczyk(15 km)
20 lipca/so godz. 7.40 (dw.gł.PKPp.kasach)
BardoŚląskie/KŁOdzKAgÓRA(765mnpm)/Kłodzko.
ProwadzistanisławBobowiec(15 km)
21 lipca/nd godz. 8.05 (dw.gł.PKPp.kasach)
Malczyce/lubiąż/Malczyce.Prow.KazimierzRusek(20km)
27 lipca/so godz. 7.15 (p.Mikrobusów,ul.Joanitówidawida)
Jawor/WąwózMyśliborski/Jawor.Prow.zofiaJurewicz(18 km)
28 lipca/nd godz. 9.40 (Biskupin,pętlatram.liniinr1,2,4,10)
Biskupin/Łany/JezioroBajkał/KamieniecWrocławski
Prowadzisławomirsolka (12 km)

Świętojestdwudniowymfestynempopularyzującymwiedzęo papierze,jegohistorii,znaczeniudlarozwojucywilizacjiorazroliwewspółczesnymświecie.
Podczastegorocznejedycjiotwartazostaniewystawajapońskiegoartystyprof.yasusuzuki–Mandalawiatru.
dawnafotografiaotworkowaw świeciecyfrowym.festyn
wzbogaconyzostanierównieżo koncertyKatarzynyKarpowiczna tradycyjnyminstrumenciejapońskimkoto.Nowościąbędąwarsztatypapierowychlaleczekkokeshi.
www.pttk.wroclaw.pl
BędziemożnasamodzielniewykonaćarkuszpapieruczerX SpaCeRY Z pRZeWodniKiem
panego,poznaćsposobyjegozdobieniaoraztechnikidruku. dopełnieniem atrakcji będą stoiska artystów sztuki KOŁOPRzEWOdNiKÓWMiEJsKiChPTTKO/WROCŁAW
papieru,stoiskaz wyrobamirękodzielniczymii produkta- Trasywycieczekdotycząwieluzagadnień:historii,zabytków
architekturyiprzestrzenikulturowejmiastaorazbiografii
miregionalnymiorazkonkursyz nagrodami.
osóbzwiązanychswymżyciemlubpobytemzWrocławiem.
27-28 lipca w godz. 10.00-18.00. Wstęp wolny!
dziedziec Muzeum Papiernictwa, duszniki zdrój
W niedzielęzapraszamytakżena spacerz przewodnikiem
po Ostrowie Tumskim – spotkanie przed Katedrą
maGiCZne miejSCa WRoCŁaWia sPACer o godz. 15.00 (dwiealternatywnetrasy:jednadlawrocławian
uNEsCO–WuWA–sPARTA
i ichgości-standardowezwiedzaniekatedryi druga–dlakoTrasawycieczki:halastulecia,Parkszczytnicki,stadion neserów–w każdąniedzielępoświęconainnemutematowi).
Olimpijski.Przewodnik–WojciechOsyPiuK
OddziałWrocławskiegoPTTKRynek-Ratusz11/12
zgłoszenia:tel. 71 765.37.39; 500.035.134(owpttksow.pl) (kpm.wroclaw.pliwww.rekreacja.wroc.pl)
27 lipca, godz. 10.00. Wstęp wolny!
spotkanie przed budynkiem hali iAse

W każdą sobotę i niedzielę zawsze o godz. 10.00
fontana przy kościele św. Marii Magdaleny. Wstęp wolny!

®Nr 103265. Wydawca:CoJestgraneAgencjaWydawniczo-Reklamowagrażyna Migniewicz.Adres korespondencyjny: 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.zastrzegamysobie
prawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.sprawyspornerozpatrywanesąprzezsądwłaściwydlawydawcy.

13. mFF t-mobile noWe HoRYZontY

Pokazy filmowe – Kino nowe horyzonty (dawny helios)
ul. Kazimierza Wielkiego 19a

sAMsARA
reż.R.fricke,usA

Wrocław (18-28 lipiec)
Podczasfestiwalupublicznośćobejrzyokoło 340filmów(w tym
około 190pełnometrażowych). Najważniejsza,wzbudzającanajwiększeemocjesekcjafestiwalutoMiędzynarodowy Konkurs
nowe horyzonty –premierowe,autorskiefilmy,poszukujące
nowychformwyrazu.JuryprzyznagrandPrixi 20 000euro,
a widzowieNagrodęPubliczności.PrestiżowąnagrodęfiPREsCiprzyznajury krytykówz MiędzynarodowejfederacjiKrytykówfilmowych.W konkursieznalazłysięm.in.nagrodzony
w locarnoi Turyniewizualnypoematleviathanluciena Castaing-Taylorai VérényParavel,surrealistycznyprzebójMffw Rotterdamie–nagrodzonyzłotymTygrysemirańskifatshaker
(larzanandeyecharbi)Mohammadashirvaniego.
Międzynarodowy Konkurs Filmy o sztuce,topełnometrażowe,
kreacyjnedokumentym.in:hélioOiticicaCesaraOiticicifilho
–zrealizowanytechnikąfoundfootageportretjednegoz najważniejszychbrazylijskichartystówwizualnych XX w.orazElektro
Moskvadominikaspritzendorferai ElenyTikhonovej–dokumentprzedstawiającyhistorięmuzykielektronicznejw zssR.
Konkurs Polskich Filmów Krótkometrażowych,zaprezentuje
nowekrótkiedokumenty,animacjei fabuły,a Konkurs europejskich Filmów Krótkich pokażefilmywykraczającepoza granicekonwencjonalnegokina.Panorama todziełamistrzów
współczesnegokina autorskiegom.in.laureatsrebrnegoNiedźwiedziaw BerlinieVic+flosawa BeardenisaCôté,najnowszy
filmBrunodumonta–CamilleClaudel 1915orazComputer
Chessjednegoz najważniejszychautorówamerykańskiegokina niezależnego,AndrewBujalskiego.Wydarzenia festiwalu
tomi.in.pokazyspecjalnefilmushirley:wizjerzeczywistości
gustavadeutscha,któryożywiana ekranietrzynaścieobrazów
legendarnegoamerykańskiegoartystyEdwardahoppera.PolskapremieradokumentuThestoryoffilm–Odysejafilmowa,
północnoirlandzkiegokrytykafilmowegoMarkaCousinsa.Monumentalne,złożonez 15godzinnychepizodów,dziełostanowisubiektywną,wielowymiarowąwizjęhistoriikinematografii.
W programiefestiwaluznalazłsięprzegląd neobaroku francuskiego,kultowychfilmówJean-JacquesaBeineixa,lucaBessoni leosaCaraxa,a bohateramiretrospektywy będą:Walerian
Borowczyk,eksperymentatorw polskimkinieorazretrospektywasyberbergi Wagner,prezentującafilmyhansaJürgena syberberga.nocne szaleństwa tow tymrokucyberpunk,kultowe
pozycje,którestałysiębazącyberpunkowegokanonuorazflirtującez tymgatunkiemeksperymenty.W programiefestiwalu
równieżbezpłatne pokazy plenerowe na wrocławskimRynku,
m.in.projekcjazrekonstruowanegocyfrowolegendarnegofilmuniemegoPanTadeuszRyszardaOrdyńskiegoz 1928r.

8. pRZeGląd FilmoWY bRaVe
OsTREŚWiATŁO.gdyduchowośćłączysięz działaniem.
reż. V. Ripper,Kanada 2008, 8.07, g. 16.15, sW
KRAiNAWędRuJąCyChduszreż. R.Panh,francja/Kambodża 2000, 8.07, g.17.15, 11 lipca, g.19.00, sl
KOyAANisQATsireż.g.Reggio,usA 1982, 8.07, g. 18.00, sW
ARTyŚCizEsPAlONEgOTEATRu reż.R.Panh,francja/Kambodża 2005, 8.07, g. 19.00, 10.07, g. 17.15, sl
POKAzsPECJAlNy:ŻyWiBOgOWiE reż. R. Tillu,
indie/szwecja 2013, 8.07, godz. 20.00, sW
OPOWiEŚĆgRiOTA reż. A. Różański,francja/Polska/Burkina faso 2008, 9.07, godz. 16.15, sW
NiEdAsiEzAWiNąĆŻARuW PAPiER reż.R.Panh,
francja/Kambodża 2006, 9.07, g. 17.15, 12 lipca, g. 19.00, sl
POWAQQATsi reż.g.Reggio,usA 1988, 9.07, g. 18.00, sW
ludziEz ANgKOR reż. R. Panh,francja/Kambodża 2003,
9.07, godz. 19.00, 11.07, godz. 17.15, sl
TABliCE reż. s. Makmalbaf,iran/Japonia/Włochy 2001,
9.07, godz. 20.15, sW
KsięgATuNdRy reż. A. Wachruszew,
Rosja 2011,10 i 12.07, godz. 16.15, sW
NAzyWAMsięJAgdishBhATTreż. g. heinzel,
Niemcy 2005, 10.07, godz. 18.00, sW
s21–MAszyNAŚMiERCiCzERWONyChKhMERÓW
reż. R. Panh,francja/Kambodża, 2003,
10.07, godz. 19.00, 12 lipca, godz. 17.15, sl
NAQOyQATsi reż.g.Reggio,usA 2002, 10.07, g. 20.15, sW
ŻyCiEdAlEKOsTądreż. M. Weymuller,
Portugalia/francja 2011, 11.07, godz. 16.15, sW
sŁuChAJąCPŁACzuBOgA reż.E. skoufalou,
grecja 2011, 11.07, godz. 18.00, sW
BARAKA reż. R. frickeusA 1992, 11.07, g. 20.15, sW
ANgiElsKiChiRuRg reż. g. smith,
WlkBrytania 2007, 12.07, godz. 18.00, sW
sAMsARA reż.R.fricke,usA 2011, 12.07, g. 20.15, sW
sW – sala Warszawa, sl - sala lalka,
dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

opeRa i balet W Kinie
riGoletto 9 lipca, godz. 21.30, 130-150 min. Transmisjana żywooperyw iiiaktach
z TeatruAntycznegow Taorminienad MorzemJońskim.Śpiewana po włosku,napisyangielskie.jezioro łABędzie 3d, 18 lipca, godz. 18.00 Premierowypokazbaletuz czerwca tego roku w Teatrze Maryjskim 2 w Petersburgu. W roli Odetty wystąpi
jedna z największychgwiazdświatowegobaletuEkaterina Kondaurova.
www.cojestgrane.pl

Bilety: 40 zł, Multikino Pasaż Grunwaldzki
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