R

K O N C E N T R A T O R

ISSN 1233-0086

K U L T U R Y

W R Z E S I E Ń 2 0 13

PIS M O BE ZPŁA TN E - N r 2 3 5 - r o k wy da ni a X X - W WW. C O J ES T GR A N E .P L

TiFL

TOWARZYSTWO
IMIENIA
FERENCA
LISZTA
TOWARZYSTWO
IMIENIA FERENCA
LISZTA
TOWARZYSTWO
im.
FERENCA
LISZTA
FERENC
LISZT SOCIETY
IN POLAND IN POLAND
FERENC
LISZT SOCIETY
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9, tel./fax: (48 71) 351 9735
pl. gen.
Tadeusza Kościuszki 9, Wrocław
NIP 896-10-01-401 • KRS 0000239406 • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
tel.
600
39157536
www.liszt.art.pl
konto
nr 18 1050
100034;
0022 9094
3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław
50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9, tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401 • KRS 0000239406 • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław

TiFL

1063-1068wieCzorYlisztowskie

25 września g. 17.00 – gŁOgów, szkoła Muzyczna
im. F. liszta ul. Jedności robotniczej 14
26 września g. 19.00 – wrOCŁaw, Filharmonia
ul. J. Piłsudskiego 19 (koncert realizowany wspólnie
z Filharmonią wrocławską)
27 września g. 18.30 – OBOrniki ŚlĄskie
salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
28 września g. 18.00 – Brzeg
zamek Piastów Śląskich, plac zamkowy 1
30 września g. 12.30 – TrzeBniCa
starostwo Powiatowe, ul. leśna 1

147 koncert umuzykalniający dla młodzieży: Jak słuchać muzyki?

30 września g. 18.00 – TrzeBniCa
starostwo Powiatowe, ul. leśna 1
w programie utwory Fryderyka Chopina i ignacego J. Paderewskiego. koncerty prowadzi Juliusz adamowski.
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JOanna MarCinkOwska
studia pianistyczne pod kierunkiem prof. waldemara andrzejewskiego w poznańskiej
akademii Muzycznej ukończyła z wyróżnieniem. Po uzyskaniu w 2006 r. stopnia doktora
sztuki muzycznej, objęła stanowisko adiunkta w katedrze Fortepianu w macierzystej uczelni.
należy do najzdolniejszych i najbardziej wyróżniających
się pianistów polskich młodego pokolenia. Jest laureatką 21 międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz festiwali pianistycznych. uzyskała m. in.:
i nagrodę na Międzynarodowym konkursie Pianistycznym „artur rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy
(1996); nagrodę główną na XXX Festiwalu Pianistyki Polskiej w słupsku (1996); i nagrodę na Vii europejskim
konkursie Chopinowskim w Darmstadt 2002; w 1996
roku, w wyniku konkursu nagrań, zdobyła stypendium
Japońskiej Fundacji Muzycznej J. e. s. C. dla najlepszego młodego pianisty polskiego.
występuje z recitalami oraz jako solistka koncertów
symfonicznych. współpracowała z wieloma znanymi
orkiestrami i znakomitymi dyrygentami na wielu prestiżowych festiwalach pianistycznych w Polsce i za granicą. Dorobek nagraniowy Joanny Marcinkowskiej
obejmuje utwory w. a. Mozarta, J. Haydna, r. schumanna, F. Chopina, P. Czajkowskiego, C. Debussy’ego
i k. szymanowskiego. w 2008 r. ukazała się jej płyta
(wydana przez Polskie nagrania) z transkrypcjami baletów P. Czajkowskiego Śpiąca królewna i Dziadek
do orzechów, dokonanymi przez Michaiła Pletniewa.
koncerty są realizowane przy pomocy finansowej województwa
Dolnośląskiego, województwa Opolskiego, Powiatu Trzebnickiego, gmin Brzeg, Oborniki Śląskie, wrocław, Fundacji Polska Miedź,
Brzeskiego Przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej, związku artystów wykonawców sT0arT.
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PolskiNarodowYChórMłodzieżowY
Dyrygenci: Paul McCreesH; agnieszka Franków-Żelazny
Tematem przewodnim pierwszej edycji Projektu będzie
„Chóralna muzyka sakralna XiX i XX wieku”
Projekt skierowany jest
do śpiewającej młodzieży
w wieku pomiędzy 18–26 rokiem życia. Pod okiem najlepszych dyrygentów, nauczycieli
śpiewu oraz wykładowców będą oni doskonalić umiejętności
w zakresie pracy w zespole, emisji głosu oraz wiedzy o repertuarze i technikach wykonawczych.
1września,godz. 19.00–katedrap.w.Św. M.Magdaleny
ul.szewska.wstępwolny!

1 iX nieDziela
koNCertY
NoNsolasCriPta
aDaM MakOwiCz
– improwizacje jazzowe
reinhard seeliger – organy
G. 19.00–kościółśw.krzyża,
ostrówtumski.Bilety 20/15 zł

sPektakle
ePizodY–o edithPiaf
z cyklu: Żywoty Muz
G. 19.00–Ciaul.tęczowa 79/81

sPotkaNia
74.roCzNiCaaGresJi
NieMieCNaPolskę
G. 12.00–PaństwoweMuzeum
Gross-rosen,ul.ofiarGross-rosen 26,rogoźnicak.strzegomia

ŚwiętoMąki
Piknik rodzinny, degustacje,
gry, zabawy. wstęp wolny!
G. od 11.00–ogródBotaniczny
uwr.ul.sienkiewicza

artweekeNdwarszTaTy
warsztaty: głosowe; Świece
parafinowe; Florystyka; Decoupage; Biżuteriał; Ceramika;
Świat pocztówki; wiklina papierowa. (www.choreia.pl)
G. od11.00–kryształowice
k.sobótki,ul.leśna14

BaletdladzieCi(4-7 lat)
zajęcia od września br.
G. 16.00–akademiadomtańca
Pałacyk,kościószki34

wYCieCzki
X sPaCerYz PrzewodNikieM
Do ostatniego lotniska Festung Breslau. Plac obok ko-

ścioła
św. M. Magdaleny
– pl. grunwaldzki. Bezpłatną
wycieczkę prow: elżbieta Żołnierz i Janina Bednarska
G. 10.00–koło fontannykościoła
św.M.Magdaleny,ul.szweska

X sPaCerYz PrzewodNikieM
Po ostrowietuMskiM
1. zniszczenia wojenne
Ostrowa Tumskiego i odbudowa po 1945 r. prow. Monika
Trznadel. 2. spacer prowadzi
władysław woźniakiewicz
wstęp wolny!
G. 15.00–zbiórkaprzed katedrą

2 iX POnieDziaŁek
silesiasoNaNs2013
la Farinella – arie COn
BraVura, koncert najbardziej
ornamentalnej muzyki baroku. anna PaTrys – sopran,
krzyszTOF gOTarTOwski
– klawesyn, zespół smyczkowy ClassiC MODern
G. 19.00–kościółłaski(Garnizonowy),JeleniaGóraul.1-goMaja

sPotkaNia
wiolar.Pawłowska
wieczór autorski połączony
z prezentacją nowego tomiku.
G. 18.00–saloniktrzechMuz
ul.zawalna 7-9.wstępwolny!

3 iX wTOrek
wYstawY
kostaskiritsis
FiCTiOn / nOn-FiCTiOn
Prace fotograficzne
G. 17.00–arsenałMiejski
ul.Cieszyńskiego 9

fot. M. Hamera

2

WRZESIEŃ 2013
inauguraCja 68. sezonu oPery WroCłaWskiej
8 nd 1900

gWiazdy noWojorskiej metroPolitan oPera
na sCenie oPery WroCłaWskiej – eWa Podleś

10 wt 1100 CzerWony kaPturek
11 śr 19

00

12 cz 1900
00

13 pt 19

Wesele figara
traviata
CHoPin

Wolfgang amadeus mozart

giusePPe verdi

giaComo orefiCe

14 so 1900 rigoletto

giusePPe verdi

15 nd 1700 król roger
00

jiří Pauer

karol szymanoWski

17 wt 11

CzerWony kaPturek

18 śr 1900

naBuCCo

19 cz 1900

ryCerskość WieśniaCza Pietro masCagni
PajaCe ruggero leonCavallo

jiří Pauer

giusePPe verdi

20 pt 1900 Cosi fan tutte

Wolfgang amadeus mozart

21 so 1900 gala BaletoWa

sPektakl BaletoWy – muzyka z Cd

22 nd 17

00

Carmen

georges Bizet

24 wt 1900 naPój miłosny
25 śr 1900
26 cz 19

00

Halka

stanisłaW moniuszko

Cyganeria

giaComo PuCCini

27 pt 1900 raj utraCony
28 so 19

00

gaetano donizetti

krzysztof PendereCki

Borys godunoW

modest musorgski

29 nd 1700 Czarodziejski flet

Wolfgang amadeus mozart

Dyrekcjazastrzegasobiemożliwośćzmianwrepertuarze.

EWA MICHNIK
ZAPRASZA

SzanowniPaństwo,
8 września Opera Wrocławska rozpoczyna kolejny, 68. sezon artystyczny. Na początek zapraszamy Państwa na nadzwyczajną galę operową z udziałem Ewy Podleś, wybitnej
polskiej śpiewaczki, jednej z najlepszych kontraltów na świecie. Artystka występuje na największych scenach operowych, m.in. w Metropolitan Opera, Deutsche Staatsoper
Berlin oraz Deutsche Oper Berlin, frankfurckiej Alte Oper,
Gran Teatre del Liceu; Teatro Bellini, Teatro alla Scala, La
Fenice, Teatro San Carlo, Théâtre du Châtelet i Opéra Bastille w Paryżu, Teatro Real w Madrycie i wielu innych. Ewę
Podleś rzadko można usłyszeć w Polsce, dlatego wrocławski koncert będzie z pewnością wielkim wydarzeniem dla
wszystkich miłośników niezwykłego talentu polskiej śpiewaczki. W repertuarze gali znajdą się arie z oper Glucka,
Rossiniego, Donizettiego, Verdiego, Ponchielliego, Mascagniego, Prokofiewa. Występem Ewy Podleś inaugurujemy
nowy cykl pn. „Gwiazdy nowojorskiej Metropolitan Opera
na scenie Opery Wrocławskiej”.
W naszym wrześniowym repertuarze znalazło się też wiele
popularnych spektakli operowych. Pokażemy Państwu należące do klasyki opery „Nabucco”, „Rigoletto” i „Traviata”
G. Verdiego, „Cyganeria” G. Pucciniego, „Carmen” G. Bizeta, „Napój miłosny” G. Donizettiego oraz „Rycerskość wieśniacza” P. Mascagniego i „Pajace” R. Leoncavallo.
Wystawimy też efektownie zrealizowane spektakle „Chopin”
G. Orefice oraz „Borys Godunow” M. Musorgskiego oraz
znakomite opery W. A. Mozarta „Wesele Figara”, „Czarodziejski flet” oraz „Cosi fan tutte”. We wrześniowym repertuarze
nie zabrakło też oper kompozytorów polskich. Pokażemy
„Halkę” S. Moniuszki, „Króla Rogera” K. Szymanowskiego
oraz „Raj utracony” K. Pendereckiego. Natomiast dzieci zaprosimy na spektakle „Czerwony kapturek” J. Pauera. Z kolei
miłośnicy tańca i baletu będą mogli ponownie uczestniczy
w Gali baletowej, podczas której artyści Opery Wrocławskiej
zaprezentują się w popisowych układach tanecznych.
Gorąco Państwa zapraszam do Opery Wrocławskiej na koncerty i spektakle w trakcie całego sezonu artystycznego.
EwaMichnik
Dyrektornaczelnyi artystyczny
Oper yWrocławskiej
informaCja i rezerWaCja BiletóW:
dział Promocji i obsługi Widzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
godziny PraCy kasy:
kasa opery, ul. świdnicka 35, tel. 71 370 88 18
poniedziałek–sobota 12.00-19.00; niedziela 11.00-17.00;
oraz na godzinę przed spektaklem. Przerwa 15.15-15.30

W W W. o Pe r a . W r o C l a W. P l
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t.w.kaNGi YoNGJeaNPark

diGalitzYaNerklezMoriM

kOnCerT FOrTePianOwy
artyści pochodzą z korei
Południowej. Mieszkają
w Japonii. występują jako duet od dziesięciu lat,
grają utwory kompozytorów europejskich. wielokrotnie występowali
w Tokio. w 2011 r. wystąpili z niemiecką radiową Orkiestrą symfoniczną nDr
z Hannoveru w warszawie.
T. w. kang działa na polu wymiany kulturalnej i biznesowej jako przedstawiciel japońskich organizacji i instytucji handlu zagranicznego w ameryce Północnej,
azji Centralnej i europie. Był komentatorem telewizji
Cnn i telewizji japońskiej. ukończyl M. i. T. i Harvard
Business scholl w Bostonie. Jest autorem sześciu
książek z dziedziny politologii i biznesu.
Jest także pianistą i dyrygentem. Dyrygował m.in. san
Jose symphony Orchestra i korean symphony Orchestra. gra jako solista i w duecie z yong Jean Park.
yong Jean Park ukończyła studia muzyczne w korei
Południowej i w Japonii. studiowała w High school for
Performing arts i na uniwersytecie ehwa w seulu oraz
w Musashino College of Music w Japonii. koncertowała w korei, Japonii i europie.

zespół tworzą absolwenci
akademii Muzycznej w krakowie: Mariola Śpiewak – klarnet,
grzegorz Śpiewak – akordeon,
rafał seweryniak – kontrabas.
inspiracją dla ich twórczości
jest muzyka żydowska. utwory, z których część stanowi ich własne kompozycje, przedstawiają w ujęciu bardziej „artystycznym” niż folkowym.
Przywiązują szczególną wagę do dbałości o dźwięk, precyzji
i wysokiego poziomu wykonawczego.
31sierpnia,godz. 20.30.Bilety: 25/35 zł
synagogapod BiałymBocianem,ul.włodkowica7

sPotkaNia
książkiFotoGraFiCzNe
spotkanie autorskie towarzyszące wystawie kostasa kiritsisa „Fiction – non-fiction.
Biblioteka obrazów”
G. 18.30 – Galeria entropia,
ul. rzeźnicza 4.wstępwolny!

5 iX CzwarTek
MYslovitz

14września,godz. 18.00.wstępwolny!
klubMuzykii literatury,pl.t.kościuszki 10

G. 19.00–kościółłaski(Garnizonowy)
JeleniaGóraul. 1-goMaja

G. 18.00–kMilpl.kościuszki 10

6 iX PiĄTek
koNCertY
iNauGuraCJasezoNu
artYstYCzNeGo
Jerzy kOsek – dyrygent
PiOTr PaleCzny – fortepian
Orkiestra symfoniczna F. s.
k. szymanowski: uwertura koncertowa; F. Chopin: i koncert fortepian. e – moll op. 11; r. strauss:
Poemat symfoniczny Don Juan
G. 19.00–Filharmoniasudecka
ul. J. słowackiego 4,wałbrzych

laFariNella–arieCoNBravura
SILESIASONANS 2013
koncert ornamentalnej muzyki baroku. w programie
znajdą się najbardziej popisowe arie z repertuaru jednego z najsłynniejszych w historii opery śpiewaków
– Farinellego, czyli Carla Broschi. Będą to arie oratoryjne i operowe jego brata riccardo Broschi oraz
pierwszego mentora kastrata – nicola Porpory i jednego z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego baroku antonio Vivaldiego, Johanna a. Hasse, a także
będącego w długoletnim konflikcie z sopranistą georga F. Haendla. większość utworów znana jest ze
ścieżki dźwiękowej z filmu „Farinelli – ostatni kastrat”
z arcytrudnym repertuarem pisanym dla najwybitniejszych śpiewaków baroku zmierzy się sopranistka anna Patrys z towarzyszeniem: krzysztofa gotartowskiego – klawesyn oraz kameralnego zespołu smyczkowego Classic Modern pod kierownictwem romana samostrokova. artystka regularnie współpracuje
z polskimi, włoskimi, niemieckimi i angielskimi specjalistami z zakresu muzyki barokowej. solistkę z Farinellim łączy wiele rzeczy: zamiłowanie do wokalnej
ornamentalistyki, potężna 3,5 oktawowa skala głosu,
zawodowa praca na scenie od 15 roku życia, gra
na skrzypcach i wielki szacunek do sztuki wokalnej.

tadeuszhołuBowiCz
Prezentacja autorska książki
poetyckiej pt. refleksje pokoleniowe. wstęp wolny!

Pierwszy koncert jesiennej
trasy klubowej, promującej
nową płytę “1.577”

PoluzJaNCi

G. 19.00–Centrumsztuki,
staniszów100,JeleniaGóra

rówNoleGłeżYwotY
48. Festiwal wratislavia Cantans

wYstawY
lászlóharis
rOzglĄDaJ się DOOkOŁa!
wernisaż fotografii

G. 20.00– kościółuniwersytecki,
pl. uniwersytecki 1

G. 17.00–dCFdomekromański
pl.bpaNankiera 8

G. 19.00–Polkowice
kino,ul.dąbrowskiego 1

sPektakle
MoralNoŚĆPaNidulskieJ2
Premiera prasowa
G. 19.00 teatrarka,ul.Mennicza 3

roMaNliPski
MalarsTwO wernisaż

zNikaJąCeszkołY
PreMiera reż. Paweł Świątek

G. 19.00–Burgstrasse 27,instytutPolski–Berlin(do 13.11)

G. 19.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

sPotkaNia
ProJektNieMożliwY
Piny Bausch: uobecnić wspomnienie – wykład w ramach
laboratorium ruchu: poprowadzi anna królica

wYstawY
MuzeuMPitw zBioraCh
zBiGNiewaPatralskieGo
kolekcja datowników, które
układają się w historię Muzeum od 1919 roku do dziś

G. 17.00–salanr 13,impart
ul.Mazowiecka 17.wstępwolny!

G. 12.00–MuzeumPocztyi telekomunikacji,ul. krasińskiego 1
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GeNesisClassiCray wilsOn & QuarTeT
koncerty z serii genesis Classic – ray wilson & Quartet przedstawiają największe przeboje genesis oraz
autorskie kompozcyje ostatniego wokalisty tej grupy
– raya wilsona. „Classic rock Magazin” wyróżnił
artystę jako jednego z najwybitniejszych wokalistów
z wielkiej Brytanii. swoją klasę potwierdził współpracą z zespołem genesis, kiedy to w 1996 roku zastąpił
w roli wokalisty Phila Collinsa. Parę lat temu, ray wilson zamieszkał w Polsce. Otrzymał z rąk Prezydenta
– akt nadania Tytułu ambasadora Poznania. artysta
jest założycielem Fundacji raya wilsona, podejmującej działania z zakresu pomocy młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym. w tym roku
ray wilson świętuje 20 rocznicę pracy artystycznej
odbywając z tej okazji trasę „20 years and more...”
8września,godz.20.00
teatrzdrojowy,Polanicazdrój,ul.Parkowa 2

auDiO_enTrOPia_015
Cameron Deas, obecnie jeden
z najciekawszych brytyjskich
gitarzystów młodego pokolenia. za punkt wyjścia swoich
dźwiękowych poszukiwań obrał tradycję amerykańskiego prymitywizmu, swobodnie poruszając się między muzyką komponowaną a wolną improwizacją, wykorzystując bardzo bogatą paletę
technik wykonawczych i sposobów preparowania instrumentu.
aktualnie Deas kontynuuje swoje eksperymenty z gitarą dwunastostrunową, traktując ją jako swoistą „ramę” dla muzyki elektronicznej. Dźwięki akustycznego instrumentu są bowiem
przetwarzane przez syntezator modularny, nabierając zupełnie
innych właściwości. kurator: Paweł szroniak
21września,godz. 19.00–entropia,ul.rzeźnicza 4

JerzYolek
TróJwyMiar linii
G. 17.00–MuzeumPapiernictwa
ul.kłodzka 42,dusznikizdrój

aNtoNiwaJda
XXXVii-leCie PraCy TwórCzeJ – wernisaż
G. 18.00–MuzeumMiejskie
wrocławia–staryratusz

urszulawilk
NIEWYSŁANELISTYZ PEKINU
Prace w technice tuszem
na papierze ryżowym.
G. 18.00–entropia,ul.rzeźnicza 4

JaNkaNtYPawluŚkiewiCz
VOyage – wernisaż malarstwa i spotkanie autorskie
G. 18.00–Muzeumziemikłodzkiej,ul.łukasiewicza 4,kłodzko

NoweBrzMieNie–heY
Hey – jeden z najważniejszych zespołów polskiej muzyki rockowej oraz nowe i zaskakujące aranżacje przygotowane przez młode dolnośląskie zespoły.
nowe Brzmienie to wyjątkowy na rynku muzycznym
projekt w całości produkowany przez radio wrocław.
Młode, początkujące zespoły mogą zmierzyć się
z przebojami największych gwiazd polskiej sceny rockowej. w tym roku laureaci Muzycznej Bitwy (Centrala 57, Fałda Vida, naczynia Połączone, strain, Mazari,
FairyTaleshow) zaprezentują się szerokiej publiczności wykonując utwory legendarnej grupy Hey. Finałem
koncertu będzie koncert zespołu Hey z charyzmatyczną i wyjątkową katarzyną nosowską.
7września,godz. 18.00–wyspasłodowa,Bilety: 40 zł

PodróżuJąCaGaleria
więCeJŚwiatła!
waCŁaw rOPieCki prezentuje księgę wizerunków osobowości świata sztuki, kultury, i nauki – wernisaż
G. 19.00–212!lifestyleCafe, 1p,
skytowerul.PowstańcówŚl. 95

7 iX sOBOTa
koNCertY
staBatMater
ANTONIOBONONcINI
uczestnicy 38. kursu interpretacji Muzyki Oratoryjnej
i kantatowej oraz zespół instrumentów dawnych pod
dyr. andrzeja kosendiaka
G. 16.00,Prochowice,kościółpw.
św.J. Chrzciciela;G. 20.00,legnickiePole,kościółpw.św.Jadwigi

NoweBrzMieNieheY
koncert grupy Hey w wykonaniu laureatów Muzycznej
Bitwy radia wrocław
G. 18.00– wyspasłodowa

leMYstèredesvoiX
BulGares
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 19.00– katedraul. szewska 10

MiChałdaNielBąk
Recitalgitaryklasycznej
G. 19.00–Galeria,ul.Czysta 4

sPektakle
BrzuChoPreMiera
spektakl dla najmłodszych
dzieci od 0,5 do 3 lat
G. 17.00–wrocławskiteatrlalek,pl.teatralny 4

doMaktorawałbrzyski
serial kabaretowy odcinek 2
– PreMiera
G. 20.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

zNikaJąCeszkołY
reż. Paweł Świątek
G. 21.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

wYstawY
CzuJsięJaku sieBie
Małe muzealne reality show
G. 19.00–Muzeumwspółczesne
wr.–woliery,pl.strzegomski 2a

sPotkaNia
seMiNariuMJoGi warsztat prow. Maciej wielobób
asany, pranajama, medytacja
G. 10-19.30–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d
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fot.Ł.Rajchert

MichałDanielBąk

GitarowYwrzesień

Trzy gitarowe koncerty z cyklu
„Podróże po strunach im. Marka Długosza”. Jako pierwszy (7
AnnaPietrzak
września, godz. 19.00 galeria
na Czystej, ul. Czysta 4) z recitalem muzyki klasycznej wystąpi Michał Daniel Bąk. kolejne dwa wydarzenia, 8 – godz. 18.00
i 15 września – godz. 19.00 (stara giełda, pl. solny 16) poświęcone będą Markowi Długoszowi i twórczości astora Piazzolli.
dolNoŚląskaliGataleNtów3 Przesłuchania

harFaParteNoPY
48. Festiwal wratislavia Cantans

G. 10.00–teatrstary
ul.teatralna 1Bolesławiec

G. 16.00– ratusz– salawielka

staBatMater
anTOniO BOnOnCini
pod dyr. andrzeja kosendiaka
G. 16.00,trzebnica,Bazylikapw.
św.Jadwigi;G. 20.00,żmigród,
zespółPałacowo-Parkowy

kaMilBartNik
i BartłoMieJhelwiNG
Hommage à Marek Długosz

G. od14.30–ŚrodaŚląska

G. 18.00–staraGiełda,pl.solny 16

wYCieCzki
Piesza12kM
Przedmoście /Miękinia /Mrozów, prowadzi a. Habasińska, klub Perpedes

PrawYkoNaNie
utworu zamówionego przez
Festiwal wratislavia Cantans

G. 8.15–dw.Gł.PkPk/kas

GeNesisClassiC
ray wilsOn & QuarTeT

PieszaOborniki Śląskie
/wilczyn /Pęgów, prowadzi
Czesław leśniara i Barbara
zarzycka, klub Polanka
G. 10.00–dw.Gł.PkPk/kas

X sPaCerY
z PrzewodNikieM
Ogrody klasztorne, dworskie
i parki miejskie. Plac obok kościoła św. M. Magdaleny i spacer do wybranych obiektów.
Bezpłatną wycieczkę prowadzą: Janina Bednarska i Damian kanclerski. wstep wolny!
G. 10.00–koło fontannykościoła
św.M.Magdaleny,ul.szweska

8 iX nieDziela
koNCertY
l'arPa diParteNoPe

G. 19.00– Filharmonia
ul. Piłsudskiego 19

G. 20.00–teatrzdrojowy
ul.Parkowa 2Polanicazdrój

MuzYCzNeNieszPorY
dlakoŚCioładworskieGow dreźNie
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 21.00– kościółuniwersytecki,
pl. uniwersystecki 1

sPektakle
BrzuCho spektakl dla najmłodszych od 0,5 do 3 lat
G. 11.00teatrlalek,pl.teatralny 4

ewa PodleŚ inauguracja
68 sezonu operowego
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

znikaJĄCe szkOŁy
reż. Paweł Świątek
G. 20.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

„Cover band” The Doors zaprezentuje swoje widowisko
na trzech koncertach w Polsce, 20 września odwiedzi
klub eter we wrocławiu, żaden prawdziwy fan rocka
i bluesa nie może przegapić tego niepowtarzalnego wydarzenia! na scenie zawsze towarzyszą zespołowi oryginalne instrumenty z epoki, takie same, jakich używali
robby krieger czy ray Manzarek. Oświetlenie i aranżacja sceny także perfekcyjnie oddaje klimat legendarnych
występów The Doors. wokalista willy przywołuje ducha
Jima Morrisona nie tylko swoją powierzchownością – jego głęboki i przejmujący głos do złudzenia przypomina niezapomniany baryton Jima!
20września,godz. 20.00–klubeter,ul.kazimierzawlk.

DolnośląskAligATAlenTów
Podczas przesłuchań wstępnych wyłonieni zostaną
uczestnicy, którzy zmagać się będą o wejście do finału. informacje: www.dolita.pl
PrzesłuChaNiado 3eliMiNaCJi:7września,g. 10.00
3eliMiNaCJe:14września,godz.11.00
teatrstaryul.teatralna 1 Bolesławiec
PrzesłuChaNiado 4eliMiNaCJi: 15września,godz. 10.00
GzkiB,ul.sanatoryjna 19–krośnice
28września,godz. 11.00,sokul.Brzegowa 10a–strzelin

coj es tg ran
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ŚwiętowiNawMieŚCie
skarBów2013
koncerty, pokazy rycerskie,
osada średniowieczna, pokazy rękodzieła, wesołe miasteczko, swojskie jadło, pokaz
gigantycznych baniek mydlanych, warsztaty cyrkowe

thedoorsalive
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Jan JakuB naleŻyTy

trzYrazYłóżko
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zoNeviseGrad–kuCharzNaostro
Czarna kOMeDia garnizOnOwa
głównym motywem spektaklu nie są manewry na poligonach, ani nietypowe ćwiczenia wojskowe – ale rywalizacja czterech kucharzy: Czecha, słowaka, węgra
i Polaka. Temat sporu odbiega od realiów politycznych
– kucharze walczą o to, który z nich ugotuje lepszą zupę-grochówkę. spektakl groteskowych sytuacji, komedii omyłek, wciągania widzów w interakcje,
nawiązujący do dobrej tradycji komedii tj. Pułkownik
kwiatkowski, o dzielnym wojaku szwejku czy filmu jak
rozpętałem ii wojnę światową.
reżyseria: Józef Markocki. Obsada: Hana strbova/
Czechy, simon Pliska/ Czechy, Monika zaharova/ słowacja, Marian lacko/ słowacja, zsofia Muller/ węgry,
istvan Csak/ węgry, Joanna zabuska/ Polska, Józef
Markocki/ Polska.
Po spektaklu organizatorzy zapraszaja na pyszną grochówkę. wydarzenie jest owocem współpracy Teatru
Formy z zone Vinegard.
21września,godz. 17.00–Placsolny.wstępwolny!

thewoMaNdeCoMPosed
sPekTakl geMy galiany ze sTuDia MaTeJka
kobieta w „The woman Decomposed“ rozpada się,
wciąż na nowo, usiłując odnaleźć swoje miejsce
w świecie, miejsce, które jest zarazem miejscem nas
wszystkich, przynajmniej częściowo, jako miejsce
przynależne całej ludzkości. samotna w tłumie. aktorka samotna wśród widzów. nie mam nic do ukrycia. Odkrywam siebie i moje pytania przed tłumem
widzów. Chcę ujawnić naszą wspólną samotność.
Próbuję ją zaakceptować. gema galiana
spektakl inspirowany „księgą niepokoju Bernarda soaresa, pomocnika księgowego w lizbonie” Fernanda
Pessoi i „wilkiem stepowym” Hermana Hesse.
„Świat wyobraźni i rzeczywistość przenikają się. Marzenia i gra stapiają się w jedno. Moim jedynym światem był świat mojej wyobraźni. nigdy nie przeżyłem
romansów tak rzeczywistych, tak pełnych życia
i wrzenia krwi, jak te, które miałem z postaciami, które sam stworzyłem”. Fernando Pessoa
auTOrka/akTOrka: gema galiana reŻyseria: Matej
Matejka DraMaTurgia: anthony nikolchev sCenOgraFia: la Mujer Tranvia wsPóŁPraCa MuzyCzna:
Ditte Berkeley, Daniel Han Czas trwania: 60”
22-24września,godz.19.00
instytutim.JerzegoGrotowskiego,rynek-ratusz27

komedia małżeńska, która łączy lekkość stylu i żartu z pytaniami w tonie serio np.:
Co jest lepsze: być piersiami
reklamy społecznej czy twarzą wieprzowiny?
Przeplatając – jak w życiu
– śmiech z powagą. a wszystko pod jedną kołdrą.
reżyseria: Piotr Dąbrowski/wojciech Dąbrowski
Obsada: Małgorzata kałuzińska, wojciech Dąbrowski, Mirosław
zarzycki. głosu użyczyła: krystyna Czubówna
12września,godz. 20.00–teatrkomedia
scenakameralna,pl.teatralny 4

streFazaGrożeNia
G. 20.30–Ciaul.tęczowa 79/81

G. 10.00–zbiórkaprzy fontannie
k.kościołaśw.MariiMagdaleny

sPotkaNia
seMiNariuMJoGi
warsztat z Maciejem wielobobem (asany, pranajama,
medytacja)

9 iX POnieDziaŁek

G. 9.00-13.30–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

G. 19.00,syców
kościółapostołówJana i Piotra

ŚwiętodYliżaNsu
impreza plenerowa. Przejażdżki dyliżansem pocztowym zaprzężonym w konie
oraz gra planszowa.
Ciąg dalszy od g. 14.00 w Muzeum Powozów w galowicach
k. Żurawiny: gry i zabawy,
spotkanie z gołębiarzem i jego gołębiami, wykład pt. koń,
pies i gołąb, czyli zwierzęta
w służbie człowieka.
wstęp wolny!
G. od 11-13.00–ParkPołudniowy,ul.sydecka

wYCieCzki
Piesza 15 kM
Oleśnica/Brzezinka/Oleśnica
(prow. Tadeusz abramowicz, st.
Bobowiec – klub Perpedes)
Godz. 8.20–dw. C.Pks,(stan. 5)

X sPaCerY
z PrzewodNikieM
Dzieje uniwersytetu wrocławskiego. Plac obok kościoła św. Marii Magdaleny
i przejście do uniwersytetu
(opłata za bilet wstępu)
wycieczkę prowadzą: Joanna
grzegorczyk i zygmunt król

koNCertY
staBatMater
ANTONIOBONONcINI
pod dyr. andrzeja kosendiaka

sPektakle
MoralNoŚĆ
PaNidulskieJ2 PreMiera
G. 11.00–teatrarka
ul.Mennicza 3

wYstawY
MoNikaliNdNer
OD BŁękiTu DO Czerwieni
Xl Międzynarodowe sympozjum – warsztat Twórczy kowary 2013 (do 15.10)
G. 13.00–Galeriatkacka
Na Jatkach,stareJatki 19/24

10iXwTOrek
koNCertY
staBatMater
ANTONIOBONONcINI
w wykonaniu uczestników 38. kursu interpretacji
Muzyki Oratoryjnej i kantatowej oraz zespołu instrumentów dawnych pod dyrekcją
andrzeja kosendiaka
G. 17.00,kościółopatrznościBożej,ul.kazimierzawielkiego

solliMa&Festival
CelloeNseMBle
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 20.00– kościółuniwersytecki

10
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CharMolYPisPekTakl
aleXanDry kazazOu ze sTuDia MaTeJka
Przedstawienie zbudowane jest z osobistych historii
aktorki, wyrażonych poprzez ekspresję ciała.
Tam bowiem, gdzie kończy się możliwość wyrażania
za pomocą słowa, rodzi się opowieść wypływająca
z cielesności. w niej można odnaleźć brakujące
odłamki siebie, dzięki którym możliwe jest wyjście
z egzystencjalnego kryzysu, z zerowego punktu istnienia – powrót do siebie, do życia lub śmierci.
To swoista mapa myśli kobiety walczącej z niepewnością, co jest snem, a co niezrozumieniem siebie w rzeczywistości.
24września,godz.20.00;25września,godz.19.00
instytutim.JerzegoGrotowskiego,rynek-ratusz27
salateatrulaboratorium.Bilety:10zł

reżyser Paweł Świątek podjął problem polskiej edukacji, za punkt
wyjścia obierając nigdy nie napisaną powieść Terry’ego Prattchetta, futurystyczną baśń o procederze znikających uniwersytetów,
w który zaangażowany jest lokalny mag. współczesne dzieci
w przyszłości, w której historia nie będzie toczyć się liniowo, a powszechny dostęp do informacji wyprze wiedzę. Cyber nastolatki
w nowym społeczeństwie informacyjnym. niezależne, bez hierarchii pokoleniowej i spuścizny. Co to oznacza?
Obsada: sara Celler-Jezierska, karolina krawiec, irena wójcik,
ewelina Żak, Mirosława Żak
6września,godz. 19.00–PreMiera
7i8września,godz. 18.00,10września,godz. 19.00
scena kameralna –teatrdramatycznyw wałbrzychu

sPektakle
CzerwoNYkaPturek
Tajemnicze królestwo – Opera dla dzieci

zNikaJąCeszkołY

G. 11.00–opera,ul.Świdnicka 35

DeBaTa PO sPekTaklaCH
prow. Łukasz Drewniak

11 iX ŚrODa
koNCertY
Mozart
la BeTulia liBeraTa
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 19.00– katedraul. szewska 10

sPektakle
weseleFiGara
wolfgang a. Mozart
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

12 iX CzwarTek
dzieCiz BullerBYN
Powieść astrid lindgren od pół wieku wygrywa
wszystkie plebiscyty na ukochaną książkę dzieciństwa. Od kiedy przetłumaczyła ją na polski irena wyszomirska, na Dzieciach z Bullerbyn wychowało się
wiele pokoleń Polaków. Teraz historia o dzieciach
z małej szwedzkiej osady, w adaptacji anny ilczuk, trafiła na deski Teatru Polskiego.
adaptacja, reżyseria, reżyseria światła i opracowanie
muzyczne anna ilczuk. Obsada: lisa Marta zięba; Britta Dagmara Mrowiec; anna sylwia Boroń; lasse Michał Mrozek; Bosse andrzej kłak; Olle Marcin Pempuś
uwaga: każdorazowo przed spektaklem dzieci współtworzą scenografię, chętni proszeni są o wcześniejszy
kontakt z Działem marketingu i powinni przybyć 45
min. przed rozpoczęciem przedstawienia. liczba
miejsc w grupie scenograficznej jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń:
marketing@teatrpolski.wroc.pl
28i29września,godz.17.00-teatrPolski,scenakameralna,
ul.Świdnicka28.dladzieciwwieku6–12lat

koNCertY
włoChY
widziaNez PółNoCY
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 19.00– katedraul. szewska 10

uNaPiaNtaFuori diCliMa
roŚliNa sPoza kliMatu
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 21.30– aulaleopoldina
pl. uniwersytecki 1

sPektakle
BrzuCho spektakl dla dzieci od 0,5 do 3 lat
G. 17.30–wrocławskiteatr
lalek,pl.teatralny 4

traviatagiuseppe Verdi
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

trzYrazYłóżko
G. 20.00–teatrkomedia,
pl.teatralny 4

Godzina 18.00

doBrewiadoMoŚCi
Godzina 20.00

Godzina 21.45.00–teatrdramatyczny,pl.teatralny 1,wałbrzych

wYstawY
JulitaMaliNowska
Malarstwo – wernisaż
G. 19.00–Galeriaarttrakt
ul.ofiaroświęcimskich 1/1

PleNerYaNaloGowe
w MiChałowiCaCh
wystawa fotografii
G. 19.00–klubFirlej,ul.Grabiszyńska 56.wstępwolny!

sPotkaNia
herBertiada
Mottem spotkania będzie
dwuwiersz z Przesłania Pana Cogito zb. Herberta:
…ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać
świadectwo… Prow: anna Paciorek i wiesława kucięba.
wiersze Patrona oraz własne
prezentować będą członkowie
koła literatów Polskich im. zb.
Herberta w lublinie Oddział
we wrocławiu.
w części muzycznej wystąpi
zBigniew Ciesielski
wstęp wolny!
G. 18.00–kMil,pl.kościuszki 10

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

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

Czytelne odniesienia do obrazów zwłaszcza Rembrandta i Caravaggia budują nastrój tak charakterystycznej dla tamtej twórczości pięknej grozy, ale prym wiedzie bardzo aktywna, nie tylko
ilustrująca, muzyka Jana A. P. Kaczmarka, specjalnie skomponowana do wrocławskiego przedstawienia.
Grzegorz Chojnowski, "Zuzanna i starcy...", chojnowski.blogspot.com

bilety: 20 zł – normalny; 15 zł – ulgowy; 10 zł – grupowy
czas trwania: 40 min. Uwaga! Przedstawienie odbywa się w dużym zaciemnieniu.

OSĄD
reż. Jerzy Kalina / Paweł Passini
/ Leszek Mądzik
27, 28, 29 września, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c

Trzej polscy artyści zaproponowali również trzy odmienne interpretacje „Sądu Ostatecznego” Memlinga.
Kalina przywołał na świadka historię kultury, Passini odnalazł eschatologię w życiu codziennym, Mądzik
zbudował przesłanie uniwersalne. (…) Wrocławski Teatr Pantomimy potwierdził sens swego istnienia,
a performerzy dowiedli mistrzostwa swej sztuki i wszechstronności.
Mirosław Kocur, „Pantomima się sądzi”, TEATR
bilety: 30 zł – normalny; 20 zł – ulgowy; 15 zł – grupowy
czas trwania: 110 min. (dwie przerwy)

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

DZIEŃ JEST ZA KRÓTKI
Wystawa poświęcona jest autobiograficznym relacjom w najnowszej sztuce
polskiej. Zaproszeni artyści opowiadają własne historie. Są to historie z życia
wzięte, w których narracja zazwyczaj
jest snuta w pierwszej osobie. Napięcie pomiędzy figurą autora, a podmiotem dzieła z jednej strony, a z drugiej
– pomiędzy fikcją a prawdą przedstawienia tworzy oś tej wystawy.
Na wystawie zostaną zaprezentowane
prace wielu znanych i cenionych artystów: Azorro, Basia Bańda, Wojciech
Bąkowski, Agata Bogacka, Monika Drożyńska, Pola Dwurnik, Aneta Grzeszykowska, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Łukasz Jastrubczak, Katarzyna Józefowicz, Katarzyna Kozyra, Robert Kuśmirowski, Maess, Cecylia
Malik, Malwina Niespodziewana, Hanna Nowicka, Joanna Pawlik, Joanna Rajkowska, Wilhelm Sasnal, Maciej
Sieńczyk, Janek Simon, Mariusz Tarkawian, Zorka Wollny, Ewa Zarzycka, Erwina Ziomkowska, Artur Żmijewski.
Wystawa skupi się na wybranych przykładach dokumentu osobistego. Pokaże wyraziste zastosowania pierwszoosobowej narracji, by zastanowić
się dlaczego i w jakim celu artyści
współcześni tak często bazują na własnej autobiografii, ujawniają siebie jako narratora opowieści.
Kurator: Magdalena Ujma
Wernisaż 13 września br. (do 21.10)
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a

Pola Dwurnik, Egzamin u Artura

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

LÁSZLÓ HARIS ROZGLĄDAJ SIĘ DOOKOŁA!
Urodził się w Budapeszcie. Fotografią interesował się już w dzieciństwie. Jako 13letni chłopak robił zdjęcia podczas węgierskiej rewolucji. Jego reportaż z 2 listopada 1956 r., przez wiele lat ukrywany, ujrzał światło dzienne w 50. rocznicę wybuchu
rewolucji. Historyczne fotografie zostały pokazane najpierw w Budapeszcie, a później m.in. w Waszyngtonie i Wiedniu. Na wystawie zaprezentowane zostaną wielkoformatowe fotografie – panoramy. Prace powstawały w latach 2008-2013
na Węgrzech i w Rumunii (Transylwania). Artysta oprócz fotografii artystycznej
tworzy też zdjęcia na potrzeby czasopism oraz jest autorem plakatów. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach Narodowej Galerii Węgier w Budapeszcie, Węgierskim
Muzeum Fotografii, Galerii Umwelt w Stuttgarcie i Galerii Morawskiej w Brnie.
Wernisaż 5 września, godz. 17.00. Wystawa czynna do 26 października br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

KOSTAS KIRITSIS FICTION / NON-FICTION
Kostas Kiritsis Ur. w 1962 roku
w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował
na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual
Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy
artystycznej zajmuje się edukacją
w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts. Artysta posługuje się
fotografią, głównym motywem i najbardziej znaczącą formą swoich prac uczynił książkę – symbol odchodzącej epoki. Ze swoich fotografii tworzy unikatowe
książki, które stanowią requiem dla tej formy przekazu; są hołdem składanym jej
przez obraz. Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich
trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki
i książeczki. Wielkie księgi, o rozmiarach przekraczających wzrost człowieka,
do których wnętrza można wejść, spacerując miedzy kartami – to niezwykłe doświadczenie dla widza. W ramach ekspozycji są też obecne małe książeczki, zamknięte w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje
osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem
ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mija i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu...
Wernisaż 3 września, godz. 17.00 (do 10.10) – Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9
Spotkanie 3 września, godz. 18.30 – Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4

We wrześniowym numerze ODRY: · Rozmowy z Leszkiem Balcerowiczem i Jurijem Andruchowyczem · Sieradzki o Mrożku · Niemcy przed wyborami · Chmielewski: Akademie nienawiści · Stanisław Obirek · Tomasz Białkowski: Powróz · Nożak, Muszer i Kwiatkowski – wiersze · Brakonieck
· Autobiografia Kuby Rozpruwacza · Hartwich o WRO · Głośne wystawy we Wrocławiu i Krakowie.

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

WRZESIEŃ
2013
WYSTAWY CZASOWE
REFLEKSY I REFLEKSJE
Czesław Zuber
16 września –3 listopada 2013
Niezwykle barwne, pełne ekspresji rzeźby szklane
Czesława Zubera – jednego
ych na
jednego z najważniejsz
najważniejszych
świecie współczesnych artystów-szklarzy – można
będzie
będzie oglądać
oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Zaprezentowanych zostanie 25 szklanych
obiektów oraz bogata dokumentacja fotograficzna.

BOKIEM NA WSKROŚ. Wiktor Gajda
- malarstwo, rzeźba, rysunek
2 - 29 września 2013
„Kornik zjadł mi wykałaczkę”, „Nie krzycz”, „Izadora
Dunkan w pozie ostatecznej” - to niektóre z rzeźb Wiktora Gajdy, które pokazane zostaną na tej wystawie.
W sumie wystawionych zostanie 19 prac rzeźbiarskich,
kilka obrazów i kilkanaście rysunków.

KOLEKCJA 2013
– wystawa prezentująca dzieła sztuki
zakupione w 2013 r.
1 sierpnia – 29 września 2013
Wśród muzealnych zakupów znalazła się rzeźba Pawła
Althamera zatytułowana „Bärbel”, niezwykle cenne
szkła barokowe i empirowe oraz naczynia porcelanowe pochodzące z wytwórni w Miśni, Berlinie, Moabicie
i w Wałbrzychu.
Zakup dzieł sztuki sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ORĘŻ EUROPEJSKI
26 czerwca – 29 września 2013
To pierwsza całościo
całościowa
wa prezentacja bogatej
kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostało
około 500 zabytków powstałych od wczesnego
średniowiecza od końca XIX wieku.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Szewskie pasje
6 września - 3 listopada 2013
Wystawa złożona z dwóch części, z których jedna poświęcona jest szewstwu
i cholewkarstwu oraz historii tych rzemiosł na Dolnym Śląsku, druga prezentuje twórczość wrocławskiego szewca i rzeźbiarza Zygmunta Trąbczyńskiego.

EuropEjskiEDniDziEDzictwaw polscE
7–15września 2013| program: DolnyŚląsk
Bielawa – PlacówkaMuzealna,UUL.PIAS TOWS KA 19B
| IX •g. 1.00 „gerhartHauptmannw Polsce 195–19.
Zapomniana biografia”–wykład | IX •g. 1.00 „Wydawcyi drukarzew Bielawieprzed rokiem 195”–wykład.
|13 IX •g. 1.30 Spotkaniez reżyseremRobertemStando połączonez pokazemjegofilmów | 1–15 IX • g. 10–
1.00 „Rękodziełowczoraji dziś–kiermasz.”
Bierutów –DomZiemiBierutowskiej
UL.PRZYJ Ac
 IóŁżOŁN
 IER
 ZA 1A | 1 IX •g. 1–1.00 Wystawy:„Osiągnięciatechniczne”,„Historiaoleśnicko-bierutowskiegoroduPodiebradów” | 15 IX • g. 15–1.00 Konkursdladziecii młodzieży„Mojamałaojczyzna” | 15 IX •
g. 15–19.00 Warsztatyumiejętności:muzykowanie,pieczeniechleba… | 15 IX • g. 1–19.00 Paneldyskusyjny„Nie
od razuBierutówzbudowano”.
 A 1
BolesławieC –Muzeumceramiki,UL.KUT UZ OW
|1 IX •g. 1.00 „Ocalićod zapomnienia–sybiracy”spotkanie
 A1
Bolków –MuzeumZamek,UL.ZAMK OW
|1 IX •g. 12.00–1.00 |15 IX •g. 11.00–13.00
XVII-wiecznypiknikhistoryczny.
BukowieC –ZałożenieFolwarczno-Pałacowe,
 ZA|  IX •g. 10–15.00 WarsztatyfotograUL. ROB
 OTN
 Ic
ficznept.„MagiaOgrodów“(dladziecii młodzieży),koncert
(godz. 1.00) |  IX • g. 11–13.00, 13–15.00 Warsztatypt.
„MagiaOgrodów“| 1 IX •g. 10–15.00 Warsztatyarcheologiczne(dziecii młodzież),występklauna RufiRafi,warsztatybębniarskie(dziecii młodzież)koncertgrupyTIRIBA
| , , 1, 15 IX • g. 10–1.00 Wystawy:„Dolina Pałaców
i Ogrodów”,„Reden–wspólnedziedzictwo”,„Dolina Pałacówi OgrodówKotlinyJeleniogórskiejPomnikiemHistorii”,
wystawamakietzamkówi pałacówKotlinyJeleniogórskiej.
BYstrzYCakłodzka – MuzeumFilumenistyczne,
MAŁ YRYN
 EK 1 |12 IX •g. 11.00 „Nieod razuzapalniczkę
zbudowano.Historiaujarzmianiaognia”–prelekcjai zajęciawarsztatowedlauczniówszkółpodstawowych.
doBroszYCe Zamek/Pałac,UL.WOJS KAPOLS KIEg O 25
|– IX •g. 12–1.00 Zwiedzanie,jarmarkproduktówlokalnych,występyzespołówludowych,gryi zabawydladzieci.
duszNiki-zdróJ –Dworekim.Fryderykachopina,
UL. ZIEL ON
 A 11| 15 IX •g. 15.00 Prezentacjahistoriipobytuchopina,ideii historiiFestiwalichopinowskich,przeplatana utworamikompozytoraw wyk.młodychwirtuozów.
 IcK
 A 30
dzierżoNiów –MuzeumMiejskie,UL.ŚWIDN
| 1 IX •g. 11–15.00 WystawaradioodbiornikówDiora,wykładyi prelekcje | 15 IX • g. 15.00 grupyetniczno-religijne
zamieszkującedawnyDzierżoniów–grahistoryczno-tereno.
GłoGów –MuzeumArcheologiczno-Historyczne,Zamek
 ABRZOS
 TOWS
 KA 1
Książątgłogowskich,UL.BRAM
| IX •g. 12.00 Spotkaniena wystawie„Powstaniestyczniowe–naszatożsamośćnarodowa” |  IX •g. 15.00 „Odkryciaarcheologicznea współczesnyobrazgłogowa”.

| IX •g. 15.00–1.00 „Jaktoz Polskąbywało”–quizhistoryczny,działaniaplastyczne,zabawy,happening.
GrodziszCze – ZespółPałacowo-ParkowyFundacji
 OW
 A  | – IX • g. 12.00, 1.00, 1.00
Krzyżowa, KRZYż
„Nieod razuKrzyżowązbudowano–ZespółPałacowo-Parkowyw Krzyżowej 19–199–199i dziś” oprowadzanie.
 A
Jawor –MuzeumRegionalne,UL.KLASZT ORN
| IX •g. 15.00 „Jawor 195–19.Począteknowegorozdziału”–początkiadministracjipolskiejw Jaworze,osadnictwo,
formowaniesięsamorządumiejskiegoi powiatowego.gospodarkai kulturaczasówpionierskich–wykładmultimedialny
 IUSZK
 I
gIMNAZJUMNR 1W JAWORZE,UL.MON
|9 IX •g. –15.00 „Nieod razuPolskęzbudowano–dzieło
przeszłychpokoleń”–wystawa.
JaworzYNa Śląska – MuzeumPrzemysłui Kolej AR
 OW
 A  | IX •g. 15–1.00 „Ronictwana Śląsku,UL.TOW
lakoleiw przesiedleniachpo II wojnieświatowej”–wystawa.
JeleNiaGóra –MuzeumPrzyrodnicze, UL.cIEP LIcK A
(klasztorpocysterski) |1–15 IX •g. 12–1.00 Biblioteka
i zbiorySchaffgotschów,historiaMuzeumPrzyrodniczego
w cieplicach–wykład,zwiedzaniez przewodnikiem.
JeleNiaGóra-JaGNiątków – MuzeumMiejskie
 HAŁ OW
 IcK
 A 32
„DomgerhartaHauptmanna”,UL.MIc
| IX •g. 12.00 „Miastoi jegoobywatele:görlitzi Zgorzelec 195–199”–otwarciewystawy,prelekcja„Procesymigracyjne w kontekście aktualnych wyzwań społeczno
-politycznych”|1 IX •g. 12.00 „gerhartHauptmanni śląscynobliści”–prezentacjapublikacji,wykład.
 IK
 A2
karPaCz –MuzeumSportui Turystyki,UL.KOP ERN
| IX •g. 1.00 „MiastoKarpaczw latach 1990–199,zmianyustrojowei gospodarcze”–prelekcja.
 Ic ZA 
kłodzko –MuzeumZiemiKłodzkiej, UL.ŁUK AS IEW
| 12 IX • g. 1.00 Spotkaniez reżyseremRobertemStando,
pokazfilmów,w tym„Miasto,któremożezginąć”
kudowa-zdróJ –MuzeumKulturyLudowejPogórza
 A 1 | IX •g. 1–1.00 „PierwSudeckiego,UL.PSTRążN
szepowojennedni,latawewspomnieniachmieszkańców
Kudowy-Zdroju”–rozmowahistorykazesłuchaczami.
ludwikowiCekłodzkie – Biblioteka w centrum
 RYcZN
 A 2 |13 IX •g. 10.00 „Jai mojaroKultury, UL.FAB
dzina”–spotkaniemłodzieżyszkolnejz seniorami.
 IcK
 A3
łoMNiCa –Pałaci Folwark,UL.KARPN
|, , 1, 15 IX •g. 10–19.00 Na tyłachDworu–wystawa.
MYsłakowiCe –gOK,UL.DAS ZYńS KIEg O 29
| IX • g. 10–1.00 „Mysłakowice–mojamałaojczyzna”
–prelekcjapołączona z wystawą.
 EK 32 | 15 IX • g. 11–
NieMCza – OśrodekKultury, RYN
1.00 „Ważnedatyw historiimiasta”,„Niemcza.Przekrój
stylówarchitekturyna przestrzeniwieków”,„Koniecczypoczątek.Niemczapo 195r.” prelekcje,wystawa,zwiedzanie.

nieod razupolskęzbudowano
www.edd.nid.pl|www.mn.wroclaw.pl|www.muzeumetnograficzne.pl
Nowaruda –Dom–Muzeumprof.JosephaWittiga,
 IEcK
UL.SŁUP
 A 2 |1 IX •g. 15.00 „Jakw NowejRudziePolskębudowano”:„Początkipaństwowościpolskiejw Nowej
Rudzie”–wykład,„PierwsimieszkańcyNowejRudypo wojnie”–wystawa,wręczenienagródw konkursieSkądnaszród.
 A 2
oBorNikiŚląskie –OśrodekKultury, UL.DWORc OW
|  IX • g. 11.00 Wspomnienia pierwszych osadników
w ObornikachŚląskichz roku 195–spotkanie.
 IERS
 KIEg
 O 3
PieChowiCe –HutaSzkłaJulia,UL.żYM
|, 1 IX •g. 12.30, 1.15 Pokazyfilmu|, 15 IX •g. 12.30
Spotkaniez emerytowanymipracownikami|, , 1, 15IX
Pokazysztukihutniczeji ręcznegoszlifowaniaszkła,wystawaarchiwalnychfotografii(w godzinachzwiedzania).
PolaNiCa-zdróJ –MBP,UL.WOJS KAPOLS KIEg O 23
| 1 IX • g. 1.00 „Działalność Józefa i Alojzego Milków
w Polanicy-Zdroju”–wykład,„Powojenna Polanica-Zdrójze
zbiorówfotogr.ZbigniewaFranczukowskiego”–wernisaż.
 OŚ
 cI 
sYCów –MuzeumRegionalne,PL.WOLN
| IX •g. 11.00 „W tygluwielokulturowejprzeszłościSycowa–migracjemieszkańcówna przełomielat 195/19”
–otwarciewystawy. LOim.TADEUSZAKOŚcIUSZKI, UL.KO-
ŚcIELN
 A 12 |13 IX •g. 10.00 „Nieod razuSycówzbudowano – ludzie, ich praca i dzieła” – Międzyszkolna
 EK–PL.WOLN
 OŚ
 cI |15 IX •
KonferencjaHistoryczna.RYN
g. 1.00 IV SycowskiJarmarkRegionalny.
 A1
szYMaNów –Świetlica,UL.LIP OW
|  IX • g. 15–20.00 Wystawapracuczniówszkółgminy
WiszniaMałaorazwystawafotograficzna.
Świerzawa –Wieżawidokowaw Podgórkach,
UL. ZŁOT OR
 YJS
 KA 25 | 1 IX • g. 1–2.00 „Białadama
na wieżywidokowejw Podgórkach”–cyklspotkań.
KOŚcIóŁ św.Jana chrzcicielai św.KatarzynyAleksandryjskiej
|15 IX •g. 12–1.00 DrzwiOtwartekościoła,wystawa.
 A 2
ŚwiętakatarzYNa –gcK,UL.gŁóWN
|9 IX •g. 13.00 Spotkaniez gminnymkronikarzem.
|9 IX •g. 13–1.00 |10–15 IX •g. 1–20.00
„Swoii obcyna przestrzeniczasu”–wystawy,prezentacje.

wroC ław:
cENTRUMKULTURYZAM
 EK,PL.ŚWIęTOJAńSKI1
|1 IX • g. 10–1.00 „Nieod razuWrocławzbudowano–
nowoczesneosiedleWUWA”–wystawa.
DWOR
 ZEcgŁóWN
 YPKP,PERON  | IX •g. 11–1.00 Wystawataborukolejowegoi paneldyskusyjnyo godz. 13.00
HOL OWN
 IKPAR
 OW
 YNADB
 OR,
UL.WYBRZEżEWYSPIAńSKIEgO 2
| 1 IX • g. 10–15.00 „Odraw czasachNadbora–Polacy
na drogachśródlądowych.Polskawynalazczość”–wystawa,oprowadzanie•g. 1.00prezentacjamultimedialna
|15 IX • g. 11–1.00 Programz 1wrześniaposzerzony
o warsztaty •g. 1.00 Prelekcja.

MUZ
 EUMETN
 Og
 RAF
 IcZN
 E, UL.R.TRAUgUTTA 111/113
| IX •g. 10–1.00 Udostępnieniewystawy„Szewskiepasje” | 1 IX • g. 15.30 „Moja prawosławna tożsamość
w moimwielokulturowymmieście”–prezentacjamultimedialna,występzespołuSzołucha.
MUZ
 EUMNAR
 OD
 OW
 E, PL.POWSTAńcóWWARSZAWY 5
|  IX • g. 12.00 „Eugeniuszgepperti edukacjaplastyczna w powojennymWrocławiu”–wykład | IX •g. 12.00
„ceramikai szkłona Śląskupo 195roku”–wykład;„Opowieśćo książętachśląskich”–wykład(rezerwacjamiejsc).
|1 IX •g. 12.00 „PolscyartyściweWrocławiuw dwudziestoleciumiędzywojennym”–wykład|15 IX •g. 12.00 „Madonny kresowe na Śląsku” – wykład | 15 IX • g. 1.00
„Straconei ocalone.Dolnośląskiedworyi pałace”–wykład.
MUZ
 EUMPOcZT YI TEL EK
 OM
 UN
 IK
 Ac JI, UL.ZYgMUNTAKRASIńSKIEgO 1 | –15 wrześ nia (w godzinach zwiedzania)
„Pokochałem tę miejscowość… Początki polskiej Poczty
w powojennymWrocławiu”–wystawa.
KAT ED
 RAWROc
 ŁAWS
 KA | IX •g. 11.00 „Nieod razukatedręzbudowano”–wycieczkatematyczna.
RYN
 EKWROc
 ŁAWS
 KI |1 IX •g. 11.00 „Od placutargowegodo salonumiasta”–wycieczkatematyczna.
POLS
 KIERAD
 IOWROc
 ŁAW, AL.KARKONOSKA 10
| IX •g. 10.00 Zwiedzanie.
POM
 NIKZES
 ŁAńc
 óWSYB
 IR
 U, PL.STRZELEcKI Kaplica ZesłańcówSybiruw BazyliceMniejszej(Kościółgarnizonowy
pw.św.Elżbiety)|–15IX Zwiedzanie.
TEL EW
 IZ
 JAPOLS
 KA S.A., AL.KARKONOSKA 
|, , 1, 15 IX •g. 10.00, 12.00, 1.00
Zwiedzanie,próbykamerowe.
MUZ
 EUMRAD
 IAWROc
 ŁAW, AL.KARKONOSKA 10
| – IX • g. 10–15.00 Wysłuchanie unikalnych nagrań
z wydarzeńhistorycznychz lat 19–2013.
SAL APAR
 AF
 IALN
 A na Księż uMał ym,UL.ŚWIąTNIcKA 32
|1–15 IX •g. 10–1.00 Wystawazdjęći materiałówhistorycznychdokumentującychprzeszłośćZiemiKsięskiej.
gIMN
 AZ
 JUMNR 1IM.H. KOŁŁ ąT AJ A,UL.KOŁŁąTAJA 1–
|1 IX •g. 9–13.00„Przyszliśmyz różnychstron,kroczymy
wspólnądrogą”–finałogólnoszkolnegoprojektu,„Wrocław
wczoraji dziś”–wernisażwystawy.
MPWIK, UL.NA gROBLI 1/1
ELIMINAcJE•g. 10.00 | IX gimnazja| IX licea
FINAŁ•g. 11.00 |1 IX gimnazja|15 IX licea
„Nieod razuwodociągizbudowano”–olimpiadahistoryczna.
 EK– RAT USZ 
zięBiCe MuzeumSprzętugosp.Dom.,RYN
|1 IX •g. 1.00 PowołanieKlubuZiębickiegoPioniera
złotYstok – Podziemna TrasaTurystyczna Kopalni
Złota,UL.ZŁOT A  |, , 1, 15 IX •g. 10.00, 13.00 Zwiedzanie. PARKTEcHNIKI, UL. ZŁOT A 2 | , , 1, 15 IX • g.10.30,
13.00 Wstępdo replikiśredniowiecznejosadygórniczej.
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MarekJakuBekOkruCHy rOzPlaTaneJ TęCzy

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

roMaNliPskiMalarsTwO
rozpoczynając sezon jesienny instytut Polski w Berlinie prezentuje najnowsze, powstałe w ciągu zaledwie
ostatniego miesiąca obrazy romana lipskiego, polskiego artysty mieszkającego na stałe w stolicy niemiec.
w odróżnieniu od wcześniejszych prac, przypominających surrealistyczne i nieco senne pejzaże z elementami architektonicznymi, nawiązujące do twórczości
e.Hoppera, nowe dzieła zaskakują chłodną gamą kolorystyczną i odmienną tematyką. Odrealnione krajobrazy coraz bardziej zmierzają w stronę abstrakcji.
architektoniczne elementy zostają zredukowane
do minimum i pojawiają się tym razem w postaci prostych linii i podziałów. niezmiennie jednak zachwycają
szczególnym, melancholijnym pięknem i siłą ekspresji.
roman lipski mieszka i tworzy w Berlinie od 1989 roku.
nadal mało rozpoznawalny w Polsce, może pochwalić
się licznymi wystawami w wielu prestiżowych muzeach
i galeriach sztuki, gdzie jego obrazy prezentowane są
obok dzieł takich sław jak Hockney, rusch, lichtenstein. w ostatnim roku malarstwo lipskiego można było
podziwiać na wystawach w Muzeum sztuki współczesnej elgiz w stambule, galerii arte giani we Frankfurcie
nad Menem oraz kunsthalle Osnabrück.
wernisaż 5września,godz. 19.00(do 13.11)
Burgstrasse 27,instytutPolski–Berlin

ewaGraNowskazaPis – MalarsTwO,
rysunek, CeraMika – 40 laT PraCy TwórCzeJ
artystka urodziła się w Jeleniej górze, studia odbyła w latach 1966-1973
PwssP we wrocławiu.
należy do czołówki ceramików polskich, zajmuje
się malarstwem sztalugowym, rysunkiem i ceramiką unikatową, brała udział
w wielu wystawach krajowych i zagranicznych, kilkakrotnie wyróżniana i nagradzana w konkursach malarskich i ceramicznych. na wystawie prezentowane będą
obiekty z kolekcji Pani iwony siewierskiej, ze zbiorów
Muzeum w wałbrzychu i prace udostępnione przez autorkę, z których część nie była do tej pory eksponowana.
kurator: mgr Jadwiga kornecka-Cebula
wernisaż 13września,godz. 18.00
Muzeumw wałbrzychu,ul. 1Maja 3

20 wielkoformatowych obrazów autorstwa profesora wrocławskiej asP Marka Jakubka,
będących efektem wieloletnich
poszukiwań i eksperymentów
artystycznych autora. Tytuł
Statekmężezdobi-10x200
ekspozycji nawiązuje do głośnej książki brytyjskiego autora r. Dawkinsa i stanowi wyraz osobistych przemyśleń artysty, który w pracy artystycznej
przywiązuje ogromną wagę do sfery duchowej, nie uciekając się
do metafizyki, przesądów i zabobonów zaśmiecających naszą
świadomość. Płótna o osobistym, czasem bardzo intymnym charakterze przykuwają wzrok całą gamą kolorów. Otwierają odbiorcę na otaczającą rzeczywistość, prowokują do własnych
przemyśleń i swobodnych interpretacji treści w nich zawartych.
wernisaż6września,Finisaż20września(do20.09)
Galeriasztuki,Plackatedralny1,legnica

13 iX PiĄTek
koNCertY
strawiński– PulCiNellaBalletaveCChaNt
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 19.00impart,ul.Mazowiecka17

sPektakle
BrzuCho spektakl dla najmłodszych dzieci 0,5 do 3 lat
G. 17.30teatrlalek,pl.teatralny 4

Poranek muzyczny
G. 12.00–teatrzdrojowy
Polanicazdrój

t.w.kaNGi YoNGJ.Park
koncert fortepianowy
G. 18.00–kMil,pl.kościuszki 9

ChoPiNgiacomo Orefice

tristisestaNiMaMea
48. Festiwal wratislavia Cantans

G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

G. 20.00– kościół,pl. wolności3

MoralNoŚĆ
PaNidulskieJ2

sPektakle
BrzuCho dla najmłodszych
dzieci od 0,5 do 3 lat

G. 19.00 teatrarka,ul.Mennicza 3

w saMoPołudNie
Debata po spektaklu – 20.15

G. 15.00teatrlalek,pl.teatralny 4

G. 19.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

doMaktorawałbrzyski
serial kabaretowy odc. 1 i 2
G. 21.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

wYstawY
heleNaMońkaMalarstwo
G. 18.00–kMil,pl.kościuszki 10

ewaGraNowska
40 laT PraCy TwórCzeJ
G. 18.00 –wałbrzyskieMuzeum
ul.1Maja 3wałbrzych

dzieńJestza krótki
Mwwpl.strzegomski 2a

14 iX sOBOTa
koNCertY
MatiNée

riGolettogiuseppe Verdi
BetleJeMPolskieG. 18.00
BohaterkiG. 20.30
DeBaTa PO sPekTaklaCH
G. 21.45–teatrdramatycznypl.
teatralny 1,wałbrzych

sPotkaNia
JOgADYNAMIcZNA
warsztaty z radkiem rychlikiem dla początkujących i zaawansowanych
G. 13.30-20.00–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

dolNoŚląskaliGa
taleNtów3. eliminacje
G. 11.00–teatrstary
ul.teatralna 1Bolesławiec
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aNNaPaNekklasTer
artystka w swoich instalacjach malarskich często zestawia różne elementy
i media tworząc jeden wielowarstwowy obraz. wystawa
klaster to zbiór obrazów, rysunków, obiektów, których
czas powstania jest niejasny. (...) To zgrupowanie elementów,
architektury oraz malarstwa i rysunków tworzy przestrzeń tajemniczą, zagmatwaną, poza czasem.
anna Panek, urodzona w Bielawie na Dolnym Śląsku. Malarka,
architekt, zrealizowała kilkanaście projektów publikowanych
w profesjonalnych czasopismach. absolwentka wydziału architektury Politechniki wrocławskiej i Malarstwa na asP
w warszawie /pracownia leona Tarasewicza.

ALINA SZAPOCZNIKOW
z cyklu
PLEJADA ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH

wernisaż 27września,godz. 18.00(do17.10)
Galeriaentropia,ul.rzeźnicza 4

Godz. 5.30–dw.Gł.PkPk.kas

X sPaCerY
z PrzewodNikieM
DO PaŁaCu wrOCŁawskiegO kOPCiuszka – Przedmieście Świdnickie. Plac obok
kościoła św. M. Magdaleny, ul.
widok, Mennicza, wierzbowa,
Podwale i ul. kościuszki. Prow:
J. grzegorczyk i a. krawczyk

korzeNie
kOnCerT FinaŁOwy 48. Fiestiwalu wratislavia Cantans
G. 19.00Filharmonia
ul.Piłsudskiego 19

sPektakle
BrzuCho
Dla dzieci od 0,5 do 3 lat
G. 11.00teatrlalek,pl.teatralny 4

PrzeMYsławtruŚCińskiTrusT

NaBoGa!G. 17.00
DeBaTa PO sPekTaklu

JedNodNioweMuzeuM
Obchody Dni seniora – turniej
krzyżówkowy, szachy.

rysownik komiksów,
ilustrator, koncept artysta i malarz. studiował
na wydz. grafiki i Malarstwa Łódzkiej asP. wystawa prezentuje wybór
z całego artystycznego
czerwonamgła
dorobku twórcy.
Truściński eksplodował na początku lat 90. Jak pisze
Jerzy szyłak w albumie towarzyszącym wystawie
TrusT: „(...) gdy tradycyjnie przyjęło się, iż styl rysunków należy dopasować do opowieści, którą się snuje,
Truściński manifestacyjnie dopasowywał opowieść
do stylu, czy nawet nie do stylu, ale do tego czegoś, co
mu „się” narysowało”.
Jako artysta wciąż się rozwija, przy czym jego prace
niezmiennie charakteryzują się warsztatową perfekcją oraz innowacyjnością. Przemysław Truściński jest
artystą podnoszącym rękawicę, podejmującym wyzwania, jego twórczość jest przez to wieloraka i wielowątkowa. Miarą sukcesu Truścińskiego jest jego siła,
powszechność i klarowność przekazu.
kurator wystawy: Piotr Machłajewski.

G. 12-16.00–MuzeumPowozów
Galowice,ul.leśna 5

wernisaż 30sierpnia,godz. 18.00(do28.09)
GaleriaawangardaBwa,ul.witastwosza 32

G. 20.30-teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

Piesza
wilkszyn, las Mokrzański, leśnica. wycieczkę prow. Mirosława Halik – klub Polanka

miastEczkoMusical

koNCertY
kosztuJMYz kieliChów
radoŚCi.włoChYwiNa
i ŚPiewu
48. Festiwal wratislavia Cantans
G. 16.00– synagogapod Białym
Bocianem,ul. włodkowica 7

aNNa Pietrzak
i olekMiŚkiewiCz
Tribute to astor Piazzolla
G. 19.00 staraGiełda,pl.solny 16

Projekt realizowany przy współpracy TVP Wrocław

G. 17.00–opera,ul.Świdnicka 35

szaloNeNożYCzki

15 iX nieDziela

Wstęp wolny

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
www.mn.wroclaw.pl

królroGer
karol szymanowski

G. 10.00–zbiórkaprzy fontannie
k.kościołaśw.MariiMagdaleny

G. 10.45–leśnica,przystanek
przy pętlitram.linii 10i 20

21 września 2013 (sobota) o godz. 15.00

G. 18.00–teatrkomedia
pl.teatralny 4
G. 19.00–Ciaul.tęczowa 79/81

sPotkaNia
JOgADYNAMIcZNA
warsztaty z r. rychlikiem dla
początkujących i zaawans.
G. 10.00-16.30–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

dolNoŚląska
liGataleNtów
Przesłuchania do 4 eliminacji
G. 10.00–GzkiB
ul.sanatoryjna 19,krośnice

coj es tg ran
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wYCieCzki
Piesza20kM
Długopole zdrój, Przełęcz
spalona, JagODna (977m),
Bystrzyca kł., prow: stanisław
Bobowiec – klub Perpedes

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury
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w Cyklu: wernisaŻ z MuzykĄ:

ewaJedNoróG

doMiNikJasiński

MalarsTwO
Malarka, poetka urodziła się we wrocławiu. wystawy jej prac odbywały się
w Polsce, Hiszpanii, szwecji, wielkiej
Brytanii, Francji, niemczech i na ukrainie. Brała udział w licznych konkursach, na których zdobywała nagrody
i wyróżnienia. Tematyka obrazów to:
krajobrazy, architektura, ludzie, natura.

sTill Here – wernisaż
ukŁaD s. i. – koncert
artysta jest absolwentem wydziału
grafiki warszawskiej asP, co widać
w jego pracach malarskich. każdy
z nich wyraża uwielbienie dla życia,
niesie dużo energii i radości. To Jego
pierwsza wystawa we wrocławiu.
Obecnie mieszka i pracuje w kuwejcie
układ s. i. – to instrumentalno-wokalny trójkąt, grają zdekonstruowany rave-rapeksperyment elektroniczniegitarowy. współczesne naleciałości
z poszanowaniem przeszłości (syntetyczne drewno). Testy z reguły traktują o emocjach pochowanych miedzy
wierszami i o próbach usprawnienia
skołatanej machiny (post punk psychoanaliza). układ s. i. to autor wielu
doskonale znanych przebojów (hitów).
29września,godz.18.00-klubFormaty,
ul.samborska3-5.wstepwolny!

aFrodYta–2012
uroczyste otwarcie pierwszej części
wystawy pokonkursowej aktu i portretu artystycznego aFrODyTa – 2012.
w konkursie udział wzięło 311 autorów
z całego świata. Jury do wystawy wybrało 80 prac fotograficznych, które zobaczymy na dwóch wystawach.
21września, godz. 14.00
GaleriaFotografiidsaFita
ul.włodkowica 31/4a, 1-piętro

wystawyczynnedo końcawrześnia:
MoJaokoliCa –klubPod kolumnami
pl.Św.Macieja 21
akt–Gok długołęka, ul.wiejska 24

X sPaCerY
z PrzewodNikieM
szlakiem lwowskich pamiątek. Plac
obok kościoła św. M. Magdaleny, rynek, Ossolineum (ogród i dziedziniec,
zaułek Ossolińskich), Panorama racławicka (bez zwiedzania), Muzeum
narodowe. wycieczkę prowadzą: anna krawczyk i Barbara kopydłowska

17 iX wTOrek

G. 10.00–zbiórkaprzy fontanniek.kościołaśw.MariiMagdaleny

G. 17.00– kamieniczkaMałgosia
ul.odrzańska 39/40

16 iX POnieDziaŁek
wYCieCzkaPiesza 16 kM
Przełęcz Tąpadła/rezerwat archeologiczny w Będkowicach/sobótka.
Prow. anna woźnicka, Tadeusz abramowicz – klub Perpedes

sPotkaNia
BolesNedatY
PrOgraM sŁOwnO-MuzyCzny
Muzyka F. Chopin, słowo o dziejach
Polski, wiersze prezentowane przez
autorów z klubu literatów Polskich im.
z.Herberta. Prowadzenie: anna Paciorek i Jerzy ziomek. wstęp wolny!

G. 7.20–dw.Cen.Pks,(stanowisko 6)

G. 17.00–kMil,pl.kościuszki 10

jErzYBogucki
IgŁą MALOWANE Wystawa haftu
krzyżykowego.Wstępwolny!

18 iX ŚrODa

sPotkaNia

G. 18.00salonik3.Muzul.zawalna 7-9

sesJaoddeChowa
prowadziAgn.gołębiewska
G. 18.30–Nalanda,kościuszki 12

sPektakle
CzerwoNYkaPturekJ. Pauer
Tajemnicze królestwo. Opera dla dzieci
G. 11.00–opera,ul.Świdnicka 35

wYstawY
katarzYNaPoPińska
Malarstwo – wernisaż

sPektakle
NaBuCCogiuseppe Verdi
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

leNiNGrad spektakl muzyczny Teatru Piosenki. Bilety 40/35 zł
G. 19.00–impart,ul.Mazowiecka 17
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gesturesXXVI

JulitaMaliNowska
MalarsTwO „Solitarybeach“
Blisko trzydzieści obrazów, na których
artystka, wychodząc od scen zaobserwowanych na plaży, pokazuje nam
uchwyconą atmosferę samotności człowieka pośród innych. styl Malinowskiej
– czyli intensywność matowego koloru,
gubienie bohaterów w przestrzeni płócien, brak indywidualizacji bohaterów
poprzez zacieranie ich rysów twarzy
– powoduje, że pośród słonecznego lata
nad morzem odczuwamy klimat egzystencjalnego niepokoju czy oczekiwania
na coś, co nigdy nie nadejdzie.
wernisaż12września,g. 19.00(do28.09)
Galeria sztuki współczesnej arttrakt
ul.ofiaroświęcimskich 1/1

BeztleNowCespektakl – dancing
inspirowany twórczością T. lempickiej
liMBoczyli punkt g (raniczny)
G. 20.00–Ciaul.tęczowa 79/81

sPotkaNia
Xvi dolNoŚląskiturNieJsłowa literaturY PatriotYCzNeJ i reliGiJNeJ–iNauGuraCJa
rapsodyczna prezentacja kazaŃ seJMOwyCH Piotra skargi oraz wykład
rzeczpospolita u schyłku XVi wieku.
wykonawcy: kazimierz Bojnicki, irena kubiak, ewa syska, Janina Telejko.
G. 17.30CivitasChristiana,ul.kuźnicza 11

19 iX CzwarTek

arCYdziełaMalarstwa
FlaMaNdzkieGo
wrocławska wystawa to dokładna prezentacja niemal całego drzewa
genealogicznego rodu Brueghelów.
Ponad 100 dzieł przedstawia panoramę twórczości Brueghlów, z powstałych w przeciągu 200 lat działalności
słynnej artystycznej rodziny. Począwszy od dzieła Hieronima Boscha siedem grzechów głównych. wszystkie
dzieła prezentowane są w Polsce
po raz pierwszy, pochodzą z prywatnych kolekcji z całego świata.
wystawatrwado 30wrześniabr.
Pałackrólewski,kazimierzawielkiego 35
Codzienniewgodzinach10.00-20.00

20 iX PiĄTek
koNCertY
witoldlutosławskiPod luPą
rOBerT BaCHara – skrzypce
MirOsŁaw gĄsienieC – fortepian
koncert w ramach Dolnośląskiego Festiwalu nauki
G. 10.30–aM,pl.Jana Pawła ii nr2

wielkaMszah–Moll
JaNa seBastiaNaBaCha
anDrzeJ kOsenDiak dyrtygent
Orkiestra symfoniczna Filharmonii
sudeckiej w wałbrzychu;
Chór Filharmonii wrocławskiej
G. 19.00–kościółzbawiciela,wałbrzych

sPektakle
BrzuCho spektakl dla najmłodszych dzieci od 0,5-3 lat

sPektakle
BrzuCho dla dzieci od 0,5-3 lat

G. 17.30–wrocławskiteatrlalek
pl.teatralny 4

CosiFaNtutte
wolfgang amadeus Mozart

rYCerskoŚĆwieŚNiaCza
PaJaCe

G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

G. 19.00–teatrPolski–scena
kameralna,ul.Świdnicka 28

promEtEusz spektakl muzyczny
Teatru Piosenki. Bilety 40/35 zł
G. 19.00–impart,ul.Mazowiecka 17

G. 17.30–teatrlalek,pl.teatralny 4

MaYdaYreż. w. Pokora

Balu hawkiNGa
G. 19.00 –teatrarka,ul.Mennicza 3
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wrocławianin, rocznik
1976. studia ukończył
na wydziale grafiki
akademii sztuk Pięknych
we wrocławiu.
zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, poezją i wideo.
Jeden z najoryginalniejszych artystów młodego
pokolenia wywodzący się z wrocławskiej sceny alternatywnej. Już na studiach dał się poznać jako oryginalny
i bardzo aktywny artysta. Po opuszczeniu murów
uczelni brał dział w wielu wystawach, a jego żywa kreska i cięte poczucie humoru zostało docenione przez
gazetę wyborczą, która we wrocławskim wydaniu zamieszczała co tydzień rysunkowe komentarze polskiej
rzeczywistości jego autorstwa. Jest autorem książki
„Banbury. zdarzenia na brygu”, będącej rodzajem powieści-katalogu w stylistyce fotokomiksu (debiut prozatorski artysty), która towarzyszyła wystawie pt.
„Darmowino” prezentowanej w 2008 roku w galerii
awangarda we wrocławiu i galerii Bielskiej Bwa
w Bielsku Białej. autor kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnik licznych wystaw zbiorowych.
wernisaż 6września,godz. 18.00(do 29.09)
MuzeumMiejskiewrocławia–staryratusz

PodróżuJąCaGaleriawięCeJŚwiatła!
stworzona przez wacława ropieckiego księga Podróżującej
galerii więCeJ ŚwiaTŁa! jest rosnącą od wielu lat kolekcją wizerunków osobowości świata sztuki, kultury, i nauki, którzy są
jednocześnie odbiorcami galerii i czytelnikami POranneJ kawy! w księdze tej znajduje się również dokumentacja wielu
innych projektów prowadzonych przez galerię, która rozpoczyna stałą wystawę w sky Tower, prezentując ostatnie strony
swojej księgi, które będą od tej pory regularnie uaktualniane.
wernisaż6września,godz.19.00,212!lifestyleCafe,1piętro
skytower,ul.PowstańcówŚląskich95

promEtEusz
spektakl akrobatyczny

fot.P.Pietryga

G. 19.00impart,ul.Mazowiecka 17
fot.J.Kasprowiak

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

aNtoNiwaJda

PleNerYaNaloGowe
w MiChałowiCaCh FOTOgraFie
Od ponad dwóch lat, kilka razy w roku, grupa twórców
spotyka się w Michałowicach pod Jelenią górą, by
wspólnie oddawać się swojej największej pasji – fotografii. Pomimo różnorodności stylów i inspiracji twórców – zdjęcia z Michałowic są łatwo rozpoznawalne,
głównie dzięki specyfice miejsca, w którym powstały.
Po siedmiu plenerach, podczas których wykonano kilkaset fotografii, inicjatywa ta jest znana wielu fotografom. na wystawie w Firleju będzie można zobaczyć
prace takich autorów jak: antonina Dolani, aleksandra
zaborowska, Marcin Twardowski, Jarek kasprowiak,
katarzyna kryńska, Piotr Pietryga, adrian Błachut, ilona rorzkowska, Jarek Holden, Marcela Paniak, karolina Pająk, keymo, adam romanowski, witek kurowski,
wiktor Franko.
wernisaż 12września,godz. 19.00(do 3.10)
klubFirlej,ul.Grabiszyńska 56.wstępwolny!

wYstawY
witoldlutosławski–
żYCiei twórCzoŚĆ
wystawa w 100. rocznicę
urodzin kompozytora. (Dolnośląski Festwal nauki)
G. 9.30–aM,pl.Jana Pawła ii nr2

sPotkaNia
o lutosławskiM
z PierwszeJręki
MirOsŁaw gĄsienieC – kompozytor, pianista, kameralista,
organizator życia muzycznego
stypendysta kompozytora
– wspomina.
(Dolnośląski Festwal nauki )
G. 10.00,–aM,pl.J. Pawła ii nr2

hYMNdlaeuroPY
wykŁaD, warszTaT – Mateusz ryczek, katarzyna kabat,
Małgorzata karpicka
(w ramach Dolnośląskiego
Festiwalu nauki)
G. 13.00,Multicentrum 2
ul.PowstańcówŚląskich 210

21 iX sOBOTa
koNCertY
CaMdeaskoncert cyklu:
audio_entropia_015
G. 19.00–Galeriaentropia
ul.rzeźnicza 4.wstępwolny!

sPektakle
BrzuCho dla dzieci 0,5-3 l.
G. 15.00–lalek,pl.teatralny 4

zoNeviseGrad
kuCharzNa ostro
komedia garnizonowa
G. 17.00–Placsolny

MaYdaY
G. 19.00–teatrPolski, scena
kameralnaul.Świdnicka 28

GalaBaletowa
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

MaYdaY2
spektakl Teatru komedia
G. 20.00–duzscena
pl.teatralny 4

wYstawY
aFrodYta–2012
akt i portret artystyczny, wernisaż. wstęp wolny!
G. 14.00–GaleriaFotografiidsaFitaul.włodkowica 31/4a, 1-p.

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

W dniach 11-28 września odbędą się
w Bibliotece „Senioralia”, czyli cykl imprez dla osób po 50. roku życia. W programie znajdą się: warsztaty rękodzieła
i tańca, wystawy, wykłady, spotkanie
poświęcone filmowi, wieczór literacki
Sekcji Haiku Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz występ stworzonego przez
seniorów kabaretu „U Sławy”.

Od 18 do 23 września – kiedy obchodzony jest Europejski Tydzień Języków – w różnych działach Biblioteki
będą organizowane liczne imprezy
o charakterze edukacyjnym, ciekawe
poznawczo, przeznaczone dla dorosłych i dla dzieci. Szczegóły dotyczące
programów obu tych przedsięwzięć
na stronie – www.wbp.wroc.pl..

I NS C EN IZ A C J E
Wystawa przygotowana przez Pracownię Fotograficzną MDK im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.
Uczestnicy zajęć prowadzonych przez
fotografika Jacka Lalaka podjęli próbę
subiektywnej interpretacji arcydzieł
wg Leonarda da Vinci
malarskich. – Zasugerowałem młodzieży zastosowanie metody wpisującej się w fotografię inscenizującą – powiedział Jacek Lalak – a mianowicie luminografię, czyli, popularnie mówiąc,
„malowanie światłem”. Metoda polega na obrysowywaniu w zupełnej ciemności obiektów lub tła rozmaitymi punktowymi źródłami światła. W naszym przypadku to była jedna latarka, zestaw kolorowych filtrów i w jednym wypadku
mała błyskowa lampa stroboskopowa. Wielokrotne próby dały wspaniały rezultat”. Galeria pod Plafonem, wernisaż 20 września, godz. 17.30

S P OT K A N I E
Z B A R B A R Ą G U L B I N OW I C Z
W ramach cyklu „Człowiek z pasją” odbędzie
się spotkanie z malarką i poetką Barbarą
Gulbinowicz, połączone z recitalem piosenki
autorskiej. Wstęp wolny!
25 września, godz. 16.00, Czytelnia
„Dzieci z latawcami”, akryl

T Y D Z I E Ń W K RY M I N A L E
30 września – 4 października
Tematem wiodącym tegorocznej edycji
imprezy poświęconej temu szczególnemu
gatunkowi literackiemu i filmowemu będzie
kryminał amerykański. Odbędą się spotkania,
warsztaty i wykłady, rozegrana zostanie gra
fabularna, zaprosimy także na spacer
kryminalny oraz (uwaga! uwaga!) na
spotkanie ze znakomitą pisarką Olgą
Tokarczuk. Szczegółowy program wkrótce na
stronie www.wbp.wroc.pl.

4 września, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
J. KOF TA – POETA PI OSENK I
Biblioteka Niemiecka, I piętro
10 września, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
O MIŁ OŚCI Z KA MIENIA
Czytelnia, II piętro
11 września, godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
KUROSAWA – MISTR Z K INA
Czytelnia, II piętro
11 września, godz. 16.30
Spotkania z pedagogiką zabawy
TAŃCE IN TEGRACY JNE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
12 września, godz. 17.00
XVI Spacer Literacki
UL . ŚWIDN ICK I EJ DAWNY CZ AR
Zbiórka w holu Biblioteki
14 września, godz. 11.00
Architektura dla gimnazjalistów
Z RÓB MI DO BRE MIA STO !
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
(Zapisy do 11.09)
18 września, godz. 16.00
Z cyklu „Obywatel w UE”
F UNDUSZ E EUROPE JSK IE
Czytelnia, II piętro
18 września, godz. 16.00
E DUC ATIO N USA
American Corner, II piętro
19 września, godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
MO JE RĘC E K L ASZC Z Ą Ł ADN IE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 16.09
19 września, godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Malucha
SMAK I LATA Zapisy od 16.09
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
20 września, godz. 18.30
E DY TA STEI N I JE J SIO STRY
Prezentacja dr A. Rybińskiej (UMCS)
American Corner, II piętro
20 września, godz. 17.00
B IBL IOTECZ NA AK ADE MIA
STAR SZAK A Zapisy od 16.09
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
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JerzYolekTróJwyMiar linii
ekspozycja prezentuje
fotografie artystyczne
autorstwa prof. Jerzego
Olka, założyciela wrocławskiej galerii Foto-Medium-art w 1977 r.
zdjęcia ukazują fascynacje artysty strukturą: figur, brył,
widzenia. szczególną uwagę autor poświęca „linii”, jej
„zwyczajnemu” jak również powiększonemu pod mikroskopem obrazowi. komisarzem wystawy jest Dorota zielińska-Pytlowany.
wernisaż6wrześniagodz.17.00(do31.10)
MuzeumPapiernictwa,ul.kłodzka42,dusznikizdrój

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

urszulawilk
niewysŁane lisTy z Pekinu
Cykl prac wykonanych w klasycznej technice tuszem
na papierze ryżowym. Prace, kaligraficzno-malarskie
znaki, powstawały stopniowo podczas pięciomiesięcznego pobytu artystki w Chinach. (...) listy pisane
po powrocie nadal są listami z Pekinu tylko jak gdyby
cofniętymi w czasie. „listy” nie mające adresata, nie
są „do przeczytania”, a także nie „do wysłania”. Część
z nich jest tak złożona (albo zgnieciona), że są nie
„do zobaczenia”. Oryginalne serie składają się od kilku do kilkudziesięciu prac w formacie 250x 50cm
i 180x100cm. niektóre z nich były „pisane” bezpośrednio na papierze, niektóre w powietrzu a papier był jak
gdyby bibułką wyłapującą ślady. Pewna cześć „listów”
była pisana bezpośrednio na podłodze – tym razem
papier również pochłaniał ślady pisania/malowania.
urszula w ilk – malarka, studia w PwssP we wrocławiu /obecnie asP/. Dyplom w 1986 roku w pracowni malarstwa prof. zbigniewa karpińskiego. Mieszka
i pracuje w księżycach k/wrocławia.
otwarcie 6września,godz. 18.00(do20.09)
Galeriaentropia,ul.rzeźnicza 4

JakuBszCzęsNY
DziaŁania na Terenie zaluDniOnyM
Pierwszą tego typu realizacja, prezentująca polskie
i międzynarodowe dokonania jednego z najważniejszych artystów działających w obszarze architektury
eksperymentalnej i dizajnu krytycznego. Prezentacja
najciekawszych stanowisk tzw. postulatywnej krytyki architektury wraz z eksperymentalną formułą wystawy ma wskazać nowe drogi dla kuratorskiej
koncepcji przedstawiania architektury w szerokiej
perspektywie kulturowo-społecznej.
Dodatkowym elementem wystawy w ramach działania galerii pt. „Dywan Miejski” będzie instalacja świetlna Jakuba szczęsnego aureola, stanowiąca
symboliczne przedłużenie galerii – interwencja w zaniedbane podwórko przy ulicy szewskiej.
udostępnienieprzestrzeniod23wrześniabr.
Galeriadizajn–Bwawrocław(do31.10)

sPotkaNia
AKRO-JOgA lot swobodny,
warsztat z Mir. kozłowskim

thewoMaNdeCoMPosed
spektakl w językach hiszpańskim i angielskim

G. 9.00-16.00–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

G. 19.00–salateatrulaboratorium,rynek-ratusz 27

dawNaModadzieCięCa
Promocja książki dr Małgorzaty Możdżyńskiej-nawotki.
wstęp wolny!

sPotkaNia
AKRO-JOgA lot swobodny,
warsztat z Mir. kozłowskim

MuzeumPowozówGalowice
ul.leśna 5,k.żórawinywr.

wYCieCzki
Piesza 23 kM
Biały kościół/kuropatnik/Jegłowa/Biały kościół. (prow:
a. woźnicka – k. Perpedes)
Godz. 7.40–dw.Gł.PkPk.kas

22 iX nieDziela
koNCertY
druMFest2013

G. 9.00-16.00–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

BaŚNiei leGeNdY
zesPiChlerza
Historia teatru lalkarskiego
w wykonaniu aktora konrada
kujawskiego. wstęp wolny!
G. 14.00–MuzeumPowozów
Galowice,ul.leśna 5

wYCieCzki
Piesza 16 kM
rogów sobócki/stary zamek
/sobótka. (prow: zofia Jurewicz – klub Perpedes)
Godz. 7.20–dw.C.Pks(stan. 6)

23 iX POnieDziaŁek
koNCertY
stYPeNdYŚCisaMorząduwroCławia Miastu
G. 18.00–klubMuzykii literatury,pl.kościuszki 10wstępwolny!

sPektakle
thewoMaNdeCoMPosed
spektakl w językach hiszpańskim i angielskim
sTeaMrOller – Doug aldrich, Michael Devin, Matt
starr. koncert rockowy
G. 19.00–Filharmonia–opole

MariaPeszek
Piosenki z ostatniego krążka
G. 19.00–CkMuzalubin
ul.armiikrajowej1

sPektakle
BrzuCho dla dzieci 0,5-3 l.
G. 11.00 teatrlalek,pl.teatralny 4

CarMeNgeorges Bizet
G. 17.00–opera,ul.Świdnicka 35

MaYdaY 2
G. 17.00–teatrkomedia
dużascena,pl.teatralny 4

MaYdaYreż. w. Pokora
G. 19.00–teatrPolski,scena kameralna ul.Świdnicka 28

NiedoskoNałe
taniec, pantomima, piosenka
G. 19.00–Ciaul.tęczowa 79/81

G. 19.00–salateatrulaboratorium,rynek-ratusz27

wYstawY
JakuBszCzęsNY
Działania na terenie zaludnionym. Od 23.9 do 31.10 br.
Bwadizajn,ul.Świdnicka 2-4

sPotkaNia
wYPrawado wNętrza
orGaNów
wykład, warsztat – Tomasz
głuchowski, studenci
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 9.30–kościółojcówdominikanów,pl.dominikański 2

hYMNdlaeuroPY
wykład, warsztat – Mateusz
ryczek, katarzyna kabat,
Małgorzata karpicka
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 13.00,Multicentrum 2
ul.PowstańcówŚląskich 210

ZAKŁAD NARODOWY im. OSSOLIŃSKICH ZAPRASZA!
W W W. O SS. W R O C. PL

NARODOWE CZYTANIE. ALEKSANDER FREDRO
7 września 2013
Wokół Fredry. Ciekawostki z ossolińskich zbiorów – prezentacja dr Grzegorza Polaka
godz. 1100, Sale pod Kopułą w gmachu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37
Czytanie fragmentów dzieł Fredry – godz. 1200 – 1400, Kamienica pod Złotym Słońcem, Rynek 6
kontakt:
Wydział Edukacji UM we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Małgorzata Olewińska – Syta, 603158419; syta.m@interia.pl
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
Katarzyna Młyńczak-Sachs, 881582176; katarzyna.mlynczak@znio.pl

NIE BÓJ SIĘ ZEMSTY
wystawę można oglądać do końca
września w Ogrodzie Barokowym
przy Zakładzie Narodowym im.
Ossolińskich. ul. Szewska 37
wejście od Zaułka Ossolińskich
Wystawa finansowana
ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego

w językach greckim i polskim

MariuszMielęCkiMalarsTwO

G. 20.00–salateatrulaboratorium,rynek-ratusz27

G. 18.00–saloniktrzechMuzul.
zawalna 7-9.wstepwolny!

wYstawY
doNJuaNwsPółCzesNY
wystawa prac plastycznych
(Dolnośląski Festwal nauki)

wystawa jest podsumowaniem działalności
artystycznej
twórcy
od ponad 20. lat mieszkającego u podnóża
karkonoszy. autor obrazów i kompozycji przestrzennych, rzeźbiarsko
-malarskich. Prace wystawiał w niemczech
i Holandii. Od 1992r.
związany z Tatrem Cinema w Michałowicach.

JOgA korekty w aszatanga
winjasa jodze poprowadzi
Paweł Jarnicki
G. 19.30-21.30–PureYoga
PowstańcówŚląkich 58d

24 iX wTOrek
sPektakle
doNJuaN
anna Jędryczka-Hamera, renata Pawłowska, Beata radzik (w ramach DFn)
G. 12.00–aM,pl.J. Pawła ii nr2

NaPóJMiłosNY
gaetano Donizetti
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

thewoMaNdeCoMPosed
(w j. hiszpańskim i angielskim)
G. 19.00–salateatrulaboratorium,rynek-ratusz27

CharMolYPi
spektakl alexandry kazazou
ze studia Matejka. spektakl

G. 13.00–aM,pl.J. Pawła ii nr2

sPotkaNia
warsztatYGitarowe
waldemar gromolak, Michał
Jakubowski, artur koza.
(Dolnośląski Festwal nauki)
G. 10.00–aM,pl.Jana Pawła ii nr2

hYMNdlaeuroPY
wykład, warsztat – Mateusz
ryczek, katarzyna kabat,
Małgorzata karpicka
(Dolnośląski Festwal nauki)

wystawado 25września br.Bwa,ul.długa 1,JeleniaGóra

Xl MięDzynarODOwe syMPOzJuM

warsztattwórCzYkowarY 2013
9-22 wrzeŚnia 2013

G. 13.00,Multicentrum 2
ul.PowstańcówŚląskich 210

otwartewarsztaty
ośrodek„Przedwiośnie”,ul.Górnicza 22,kowary

aNNaPaCiorekwieCzór
auTOrski – promocja tomiku pt. zamknięte otwarte.
w części muzycznej Bartosz
P. rzyman. Prowadzenie: Ma
ria ewa syska. Wstępwolny!

GorąCeeksPerYMeNtY PrOsTO z PieCa

G. 17.00–kMil,pl.kościuszki 10

wystawa podsumowuje całoroczną pracę uczestników (dorosłych i młodzieży) pracowni autorskich Centrum kultury agora: biżuterii artystycznej; szklarskiej;
pracowni ceramicznej.
wystawaczynnado18wrześniabr.,wgodz.9.00-17.00
Ckagora,ul.serbska5a

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

MoNikaizaBellaBill
wieczór autorski połączony
z prezentacją nowego tomiku
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Bogusławjasiński
szTuka JakO TeOreMaT

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

G. 18.00entropia,ul.rzeźnicza 4

CzuJsięJaku sieBie

25 iX ŚrODa

w harmonogramie wystaw Mww pojawiła się niespodziewana szczelina. nagła okazja do zagospodarowania nadwyżki czasu, przestrzeni i środków wzbudza
jednak ambiwalentne uczucia. zawiązana naprędce
grupa przyjmuje ten dar i podejmuje próbę zmierzenia się z demokratyczną przestrzenią wolier.
Mamy mnóstwo wolności, trudno temu zaprzeczyć.
Do dyspozycji mamy również wniesiony przez siebie
kapitał społeczny, środki publiczne, zaplecze instytucjonalne i wartość symboliczną. Ciągle negocjujemy
– dyskutujemy o naszych relacjach, o klatkach w bunkrze i o plateau. Paradoksalnie, szukając słowami leżącego u podstaw działania problemu, poszukujemy
dla siebie komfortu. kiedy brakuje nam tropu sięgamy po intelekt, a tłumiąc intuicję wzbudzamy w sobie
niemoc. z dystansu wyglądamy podobno jak obwąchujące się nawzajem młode wilczki na stepie.
nasze działanie ma otwarty charakter i przebieg. Bez
opiekuna i bez tematu do podjęcia. To raczej swobodna zabawa tym, co zastane i wniesione. eksperyment
badający potencjał sytuacji współtworzonej przez
chcące opierać się na sobie nawzajem instytucję, przestrzeń i ludzi. ekspozycja będzie wyrazem tego doświadczenia. Małe muzealne reality show.

koNCertY
JoaNNaMarCiNkowska
recital pianistyczny. 10631068 wieczory lisztowskie

uczestnicy: Joanna Furtas, krzysztof Furtas, Piotr Matkowski,
robert Morawietz, Hubert Pokrandt, zośka reznik, Beata rojek, anna rymarz, Jaga słowińska, sonia sobiech, Maria stożek, Miłosz wiercioch, szymon wojtyła
otwarcie 7września,g. 19.00(do 30.09)
woliery,Mwwpl.strzegomski 2a

wieCzór auTOrski z Cyklu:

PortliteraCkiwroCław 2014:PrOlOg
inauguracja sezonu w Biurze literackim. Okazją
do spotkania są premiery najnowszych książek poetyckich: Martyny Buliżańskiej „Moja jest ta ziemia”
i Jacka Dehnela „Języki obce”. spotkanie poprowadzi
radosław wiśniewski. wstęp wolny!
26września,godz. 18.00–Biuroliterackie
rynek,PrzejścieGarncarskie 2

w witrażaChCzasu
sPOTkanie POeTyCkO-MuzyCzne związane
z promocją antologii wydanej w lipcu 2013 r. przez
wrocławski Oddz. koła literatów Polskich im. z. Herberta pt. w witrażach czasu oraz promocją poetyckiej
książki anny Paciorek pt. zamknięte otwarte, wydanej w sierpniu 2013 r. i promocją książek ks. Pawła
wojciecha Maciąga. udział wezmą autorzy w/w książek. Prowadzenie ks. Paweł w. Maciąg – kanclerz zarządu głównego klP im. z. Herberta w lublinie.
w części muzycznej wystąpi mistrz organów – Bartosz Patryk rzyman oraz ilona kalińska – flet.
G. 19.00–kościółNMPna Piasku.wstępwolny!

G 17.00–szkołaMuzyczna,ul.
Jednościrobotniczej 14,Głogów

sPektakle
halkastanisław Moniuszko
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

CharMolYPi
spektakl alexandry kazazou
ze studia Matejka. spektakl
w językach greckim i polskim
G. 19.00–salateatrulaboratorium,rynek-ratusz27

ciało spektakl oparty na tekście e. ensler Ciało doskonałe.
G. 20.00–Ciaul.tęczowa 79/81

druMFest2013
FuBuki DaikO. Perkusyjne
show z wykorzystaniem tradycyjnych japońskich instrumentów i strojów
G. 19.00–Filharmonia–opole

sPektakle
CYGaNeriag Puccini
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

MiędzYNarodowYFestiwalteatrówdladzieCi
26-29.09.2013 różne godziny
(impart.art.pl). Bilety: 5 zł
impart,ul.Mazowiecka 17

sPotkaNia
iNauGuraCJasezoNu
w BiurzeliteraCkiM
wieczór autorski, prowadzi
radosław wiśniewski
G. 18.00–Biuroliterackie,PrzejścieGarncarskie 2.wstępwolny!

27 iX PiĄTek

wYstawY
MeYerhold–koNstruowaNieCzłowieka
instalacja multimedialna.
Otwarcie z udziałem Pawła
korbusa - autora instalacji

koNCertY
JoaNNaMarCiNkowska
recital pianistyczny. 10631068 wieczory lisztowskie

Pn.13–19.00,wt.–pt.11–19.00,
nd.12–16.00.wstępwolny!
Centrumsztukiwro,ul.widok7

druMFest2013
kTu – kimmo Pohjonen, Trey
gunn, Pat Mastelotto. koncert progresywnego rocka

sPotkaNia
od taMBurido
skrzYNkiPoCztoweJ
O historii skrzynek pocztowych opowie kustosz grażyna krawczyk. wstęp wolny!
G. 14.00–MuzeumPocztyi telekomunikacjiul.krasińskiego 1

kolorowaBoliwia
z cyklu: zrOzuMieĆ zieMię
O tym, pełnym kolorów kraju
opowiedzą – grażyna i stefan
sroczyńscy. wstęp wolny!
G. 18.00–klub 4rBl(dawny
klubsow),ul.Pretficza 24

ekoJarMark

G. 18.30– salonikCzterechMuz,
ul.J.Piłsudskiego 13,obornikiŚl.

G. 19.00–klubzaklęterewiry
ul.krakowska100

koNCertskrzYPCowY
JarOsŁaw naDrzyCki
skrzypce; Paweł Przytocki
dyrygent; Orkiestra symfoniczna F. sudeckiej
J. sibelius: Valse triste; D. szostakowicz: koncert skrzypcowy
a – moll oraz Vi symfonia h – moll
G. 19.00–Filharmoniasudecka
ul.słowackiego4,wałbrzych

sPektakle
raJutraCoNY
krzysztof Penderecki

do6.10–skwerk.katedryśw.
M.Magdaleny,ul.szewska

G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

26 iX CzwarTek

G. 19.00 teatrarka,ul.Mennicza 3

koNCertY
JoaNNaMarCiNkowska
recital pianistyczny
G. 19.00–Filharmoniawrocławskaul.J.Piłsudskiego 19

Balu hawkiNGa
PioseNka
teżJestkoBietąMusical
G. 20.00–Ciaul.tęczowa 79/81
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PreMierYBiuraliteraCkieGo
w podziękowaniu za siedlisko – w.H. auden w tłumaczeniu Dariusza sośnickiego. Premiera–5wrześniabr.
Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska
książka ilse aichinger. Premiera 12wrześniabr.
Języki obce – Jacek Dehnel. szereg utworów prezentujących najróżniejsze style – od miniatur po nieużywane przez poetów plankty. Premiera 26wrześniabr.

wYstawY
aNNaPaNekKLASTER

sPektakle
dzieCiz BullerBYN

G. 18.00entropia,ul.rzeźnicza 4

G. 17.00–teatrPolski–scena kameralna,ul.Świdnicka 28

sPotkaNia

28 iX sOBOTa
koNCertY
MatiNée

książkido kupieniawpoezjem.plorazwBiurzeliterackim,
rynek,PrzejścieGarncarskie 2

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

G. 18.00i 20.00–teatrdramatyczny, pl.teatralny 1,wałbrzych

BorYsGoduNow
Modest Musorgski
G. 19.00–opera,ul.Świdnicka 35

edukaCJaritY
Teatr komedia

BoGusławJasiński
szTuka JakO TeOreMaT pokaz/dyskusja
„Treścią mojego wystąpienia będzie pokazanie tezy
dość oczywistej: sztuka uzasadnia samą siebie. nieoczywiste jednak będą konsekwencje jakie wynikają
z tak przedstawionego twierdzenia. Paradoksalnie
mówić będę bardziej o samym istnieniu jako takim,
o sensie i jakości bycia, niż o jego „artystycznych” manifestacjach. To jest obszar za – bo najbardziej interesujące są momenty, kiedy sztukę się opuszcza.”
Bogusław Jasiński, filozof i artysta, autor książek z zakresu filozofii i estetyki. Jego koncepcji ethosofii, wyłożonej w angielskiej książce „Theses on ethosophy”
poświęcony był round table podczas Światowego kongresu Filozoficznego w Brighton. wykładowca na wielu uczelniach w kraju i za granicą, pracownik Polskiej
akademii nauk. Pisze także dramaty i poezje.

PaMiętNikiwałBrzYszaN

Poranek muzyczny

G. 20.00–d.scena,pl.teatralny 4

G. 12.00–teatrzdrojowy
im. M.Ćwiklińskiej, Polanicazdrój

wYCieCzki
Piesza21kM
Osola/wołów, prowadzi alfred Fryśny – klub Perpedes

JoaNNaMarCiNkowska
recital pianistyczny. 10631068 wieczory lisztowskie
G. 18.00– zamekPiastówŚląskich,placzamkowy 1,Brzeg

MuzYkaJestdoBra
Na wszYstko
Vi koncert Charytatywny

Godz. 7.10–dw.Gł.PkPk.kas

Pieszasobótka, Pod wieżycą, prow: a. zygnerski i zofia
wągrowska – klub Polanka
Godz. 8.50–Poczekalna dw.Pks

dolNoŚląska
liGataleNtów
Przesłuchania
G. 11.00–sok,ul.Brzegowa 10a
–strzelin

29 iX nieDziela

24września,godz. 18.00–entropia,ul.rzeźnicza 4

Tym razem z MagDĄ uMer
– piosenkarką, aktorką, scenarzystką i reżyserką. Perfekcyjne połącze nie wiersza, muzyki
i aktorstwa w jej wykonaniu
sprawiło, że upowszechniła się
moda na piosenkę poetycką.
Dochód z koncertu przeznaczony zostanie na działania
statutowe akademii walki
z rakiem, która każdego roku
powiększają zakres działań
oraz liczbę osób otrzymujących pomoc i wsparcie.
G. 18.00–Filharmonia
ul.MarszałkaJ.Piłsudskiego 19

druMFest2013
kTu – kimmo Pohjonen, Trey
gunn, Pat Mastelotto.
koncert progresywnego rocka
G. 19.00–Filharmonia–opole

koNCertY
druMFest2013
Pat Mastelotto – warsztaty
perkusyjne – zestawowe
G. 16.00–Filharmonia–opole

Mozart
ernsT kOVaCiC, skrzypek solista i dyrygent oraz Orkiestra
kameralna leopoldinum zagrają trzy koncerty skrzypcowe Mozarta: g, D i a-dur
G. 18.00–Filharmonia
ul.Piłsudskiego 19

druMFest2013
neal Morse Band & Mike Portnoy. rock progresywny
G. 19.00–Filharmonia–opole

sPektakle
CzarodzieJskiFlet
G. 17.00–opera,ul.Świdnicka 35

dzieCiz BullerBYN
G. 17.00–teatrPolski–scena
kameralna,ul.Świdnicka 28
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dowczyk – klub Perpedes

koNCertY
JoaNNaMarCiNkowska
recital pianistyczny. 10631068 wieczory lisztowskie.
G. 12.30 – 147 koncert umuzykalniający dla młodzieży: Jak
słuchać muzyki?

G. 18.00–teatrkomedia
dużascena,pl.teatralny 4

G. 18.00–starostwoPowiatowe,
ul.leśna 1.trzebnica

PAMIęTNIKIWAŁBRZYSZAN

wYstawY
reMBraNdt–GraFiki

G. 18.00i 20.00–teatrdramatyczny pl.teatralny 1,wałbrzych

Godz. 7.45–dw.Gł.PkPk.kas

30 iX POnieDziaŁek

zNikaJąCeszkołY

wystawaczynnado30września
Ckzamekpl.Świętojański1

G. 21.00–teatrdramatyczny
pl.teatralny 1,wałbrzych

CeraMika
BolesławieCka

wYstawY
doMiNikJasiński
sTill Here – wernisaż
ukŁaD s.i. – koncert
wstęp wolny!
G. 18.00–klubFormaty
ul.samborska 3-5

sPotkaNia
NiedzielNYwYkład
książki naszego dzieciństwa,
czyli o literaturze w filatelistyce
i nie tylko… spotkanie prow. Justyna Jeleniewska-Janusz.
G. 12.00–MuzeumPit
ul.krasińskiego 1.wstępwolny!

w witrażaChCzasu
spotkanie autorskie
G. 19.00kościółNMPna Piasku

wYCieCzki
Piesza17kM
gorzanów/wapniarka/romano wo/krzy żo wa/By strzy ca
kłodzka. Prowadzi a. Ogro-

10.FestiwalPodróżNików
Trzy ŻywiOŁy
Prezentacja reportaży i najlepszych filmów dokumentalnych o podróżach, cywilizacji i przygodach globtroterskich. gościem specjalnym bolkowskiej edycji
będzie himalaista ryszard Pawłowski, który zaprezentuje pokaz o swojej 40-letniej przygodzie w górach
wysokich. Oprócz tego 14 innych pokazów reporterskich z ciekawych zakątków świata.
w sekcji filmów dokumentalnych zaprezentowanych zostanie 10 pozycji, w tym zwycięzca sundance Film Festival „w pogoni za arktycznym lodem”. nie zabraknie też
polskich klimatów – świetny dokument o tradycji przewijania ciał przodków na Madagaskarze – „Famadihana – spotkanie życia i śmierci” w reżyserii Tomasza
rudomino z pewnością zadziwi widzów Festiwalu.
ważnym punktem będą warsztaty, w ramach których
można się dowiedzieć jak przygotować wyprawę wysokogórską, zorganizować ekspedycję rowerową, i .in.
Tradycyjnie widzowie wybiorą najlepszy pokaz i film,
honorując go nagrodą Czwarty Żywioł. Jury festiwalowe wybierze najlepszy pokaz programu Żywioły OFF.
30sierpnia-1września–zamekBolków

wystawaczynnado 30września
Muzeumsportui turystyki
ul.kopernika 2,karpacz

iPoszłY,BYżYwiĆi
BroNiĆ…
nowa wystawa stanowi element cyklu pokazującego rolę
kobiet, działaczek ludowych
w Polskim ruchu Podziemnym
w czasie ii wojny światowej.
wystawaczynnado30września
MuzeumGross-rosen,rogoźnica,
ul.ofiarGross-rosen26

sPotkaNia
sesJaoddeChowa
prowadzi agn. gołębiewska
G. 18.30–Nalanda,kościuszki 12

coj es tg ran
 e.pl koncentratorkultury

edukaCJaritY
znakomita, bawiąca i wzruszająca sztuka dla tych, którzy zadają sobie pytanie, czy
w życiu warto zaczynać
wszystko od początku.
autor willy russell opowiada
o spotkaniu Franka, uniwersyteckiego profesora z ritą,
ambitną fryzjerką żądną wiedzy i odmiany swojego życia.
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