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www.odranocka.pl
Sponsor srebrny

Doradca prawny Festiwalu

Patronat

WIECZORY W ARSENALE
XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WWW.WIECZORYWARSENALE.PL

27.06 - 13.07

Srebrny Sponsor

Jan Stanienda – dyrektor artystyczny
Tomasz Kwieciński – dyrektor organizacyjny

Iwona Hossa – sopran
Jan Stanienda
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Orkiestra Wratislavia

Iwona Hossa, fot. D. Czyż

27 czerwca | pt | 20:00 |bilety: 35/27 zł

G. F. Haendel
Concerto grosso G-dur op. 6 nr 1
HWV 319
Kantata Crudel tiranno amor
HWV 97
Concerto grosso d-moll op. 6 nr 10 HWV 328
Kantata Tu fedel? Tu costante? HWV 171
Concerto grosso A-dur op. 6 nr 11 HWV 329
Kantata Agrippina condotta a Morire HWV 110

9 lipca | śr | 20:00 |bilety: 35/27 zł
Krzysztof Stanienda – fortepian, Jan Stanienda – skrzypce
Ba rtosz Bober – skrzypce, Bożena Nawojska – altówka
Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela
Damian Kalla – kontrabas

L. Boccherini – Kwintet fortepianowy e-moll G.415
E. Granados – Kwintet fortepianowy g-moll op. 49
F. Schubert – Kwintet fortepianowy A-dur „Pstrąg” D.667

29 czerwca | nd | 20:00 |bilety: 35/27 zł
Aleksandra Rupocińska – klawesyn, Jan Krzesz owiec – flet
Marta Kubicka – flet, Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent
Orkiestra K ameralna Wratislavia

11 lipca | pt | 20:00 | bilety: 35/27 zł
Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela, Aldona Ma rkowicz –
wiolonczela, Wioletta Porębska – skrzypce, Barbara Myler –
skrzypce, Dorota Tokarek – skrzypce, Magda lena Sudara –
skrzypce, Ba rtosz Bober – skrzypce, Ja cek Marcinów –
skrzypce, Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent
Orkiestra K ameralna Wratislavia

J. S. Bach
III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048
II Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067
V Koncert brandenburski D-dur BWV 1050
IV Koncert brandenburski G-dur BWV 1049

2 lipca | śr | 20:00 | bilety: 35/27 zł

A. Vivaldi
Sinfonia G-dur RV 149
Koncert na 2 wiolonczele g-moll RV 531
Koncert na 2 skrzypiec i wiolonczelę d-moll RV 565
Koncert na 2 skrzypiec d-moll RV 514
Koncert na 3 skrzypiec F-dur RV 551
Koncert na 4 skrzypiec i wiolonczelę h-moll RV 580
Koncert na smyczki G-dur „Alla rustica” RV 151

Iwona Hossa – sopran
Agnieszka Rehlis – mezzosopran
Krzysztof Meisinger – gitara
Agnieszka Rehlis

F. G. Lorca
Canciones Populares Españolas
M. de Falla
Siete Canciones
Populares Españolas

13 lipca | nd | 19:00 | bilety: 35/27 zł

4 lipca | pt | 20:00 | bilety: 35/27 zł

Urszula Kryger – mezzosopran
Bartosz Bober – skrzypce
Barbara Myler – skrzypce
Jan Stanienda – skrzypce, dyryg.
Orkiestra Kameralna Wratislavia

Rafał Kwiatkowski – wiolonczela
Grzegorz Gorczyca – fortepian

L. v. Beethoven – Sonata wiolonczelowa C-dur op. 102 nr 1
J. Brahms – Sonata skrzypcowa A-dur op. 100
transkrypcja: Rafał Kwiatkowski
M. de Falla – Suite Populaire Espagnole

Urszula Kryger

6 lipca | nd | 20:00 | bilety: 35/27 zł
Klau diusz Baran – akordeon
Jan Stanienda, Orkiestra Kameralna Wratislavia
P. Czajkowski – Serenada na smyczki C-dur op. 48
M. Błażewicz – Koncert na akordeon i smyczki
A. Dvořák – Serenada na smyczki E-dur op. 22

J. S. Bach
Kantata Mein Herze schwimmt
im Blut BWV 199; Koncert na 2
skrzypiec i orkiestrę d-moll BWV
1043; Kantata Vergnügte Ruh,
beliebte Seelenlus, BWV 170;
Koncert na skrzypce i orkiestrę amoll BWV 1041; Kantata Ich habe
genug BWV 82a

Dziedziniec Arsenału Miejskiego, ul. Cieszyńskiego 9
Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do zmian w programie.

Bilety (35/27zł) oraz karnety (180/140zł): www.wieczorywarsenale.pl, www.tbox24.pl, www.biletin.pl, www.ticketpro.pl,
w salonach empik, Saturn, MediaMarkt na terenie całego kraju; na godzinę przed koncertami w Arsenale

Plenerowe spotkania ze sztuka
28.06.-12.07.2014 r.
28.06. - Z Zamachowski

30.06. - The Puppini Sisters

01.07. - KROKE & ...

03.07. - Marian Opania

05.07. - Igudesman & Joo

07.07. - Monika Borzym

08.07. - Parno Graszt

10.07. - Kasia Kowalska

12.07. - Stanisğaw Soyka

Bilety na wszystkie koncerty w równej cenie: 80 / 70 / 55 zğ
Wrocğaw, dziedziniec Arsenağu,
ul. Cieszyġskiego 9

www.odranocka.pl
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EWAMICHnIKlAurEAtKą
SIMCHAXVI FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ
nAgrodyrICHArdAWAgnErA 2014 DIASpORA | 7-13 czerwca 2014 | Wrocław
Nagroda Richarda Wagnera, przyznawana jest przez
Fundację Richarda Wagnera w Lipsku. O tegorocznej
Laureatce Thomas Krakow, prezes Fundacji mówi:
„Ewa Michnik jest dla nas uosobieniem wyjątkowej
propagatorki europejskiej kultury.”
Wystawianie dzieł Richarda Wagnera przez długi czas
było szczególnie trudne we Wrocławiu z powodu ideologicznego zawłaszczenia muzyki Wagnera przez nazistów. Nie tylko fascynacja samą muzyką, ale także
przedwojenne tradycje muzyczne przyczyniły się
do wskrzeszenia przez Ewę Michnik muzyki Richarda
Wagnera: „Wrocław nazywany był muzyczną metropolią XIX w., stawiany był przed Berlinem i Dreznem, m.in.
dzięki tradycjom wagnerowskim. W pierwszej poł.
XX w. we Wrocławiu niezwykle popularne były Noce
Wagnerowskie, a w latach 20/30 każdy sezon artystyczny inaugurowała i zamykała opera Wagnera.”
Dyrygentka zdradza także, dlaczego postanowiła wystawić we Wrocławiu Wagnera: „Doszłam do wniosku,
że zaistniały ku temu idealne warunki. Wszyscy wreszcie czujemy się jak Europejczycy, ale nie zapominamy
o naszej historii. Mamy świadomość, że jesteśmy powołani do wspólnego budowania europejskiej kultury.
Różnorodne kultury powinny być na siebie otwarte,
wzajemnie przenikać się, chodzi tu o prawdziwą sztukę, która uczy trwałych wartości moralnych. „pierścień”
nosi w sobie wspaniałe przesłanie – w naszym życiu
powinniśmy się kierować także uczuciem i sercem.”
Ewa Michnik przywróciła Wrocławiowi muzykę Richarda Wagnera i w 2006 r. z powodzeniem wystawiła w całości pierścień Nibelunga, największy dramat
muzyczny Wagnera w monumentalnej Hali Stulecia.
Za aktywną pracę ukierunkowaną na politykę kulturalną Europy oraz kultywowanie spuścizny artystycznej Richarda Wagnera w polsce, Ewa Michnik
otrzymuje Nagrodę Richarda Wagnera 2014. Z punktu widzenia Thomasa Krakowa oraz Fundacji Richarda Wagnera w Lipsku, Ewa Michnik swoją pracą
artystyczną łączy przeszłość i teraźniejszość naszych
narodów oraz otwiera Wrocław jako kulturową bramę
polski na Zachód, budując tym samym most między
polską i Niemcami. Krakow komentuje to osiągnięcie:
„Z głębokim szacunkiem chylę przed nią czoła.”
EWA MICHNIK w 1972 r. ukończyła Akademię Muzyczną
w Krakowie. Studiowała teorię muzyki, pedagogikę muzyczną i dyrygenturę. W latach 1972-1978 była dyrygentką Filharmonii Zielonogórskiej, od 1981 do 1995
–dyrektorem naczelnym i artystycznym Opery Krakowskiej. W latach 1997-2001 piastowała funkcję dyrektora
artystycznego Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Od roku 1995 jest dyrektorem naczelnym
i artystycznym Opery Wrocławskiej. W roku 2000 otrzymała tytuł profesora, zaś w 2013 r. prestiżową nagrodę
„Ambasadora Wrocławia”.
www.richard-wagner-stiftung-leipzig.de

W tym roku tematem jest DIASpORA – rozproszona po świecie społeczność żydowska. „Diaspora” z greckiego oznacza rozrzucone ziarno. program Festiwalu został skonstruowany tak,
by uświadomić widzom, jak niezwykła różnorodność wykształciła się wśród rozsianych po świecie wyznawców judaizmu.
Bogactwo muzyczne kultury żydowskiej zaprezentują gwiazdy
tegorocznej SIMCHY: łączący tradycje afroamerykańską i żydowską, „książę koszernego gospel” – Joshua Nelson; wychowana w Izraelu egipska poetka i wokalistka – Haya Samir;
amerykański kantor urodzony w Grecji, wybitny tenor i wiodący interpretator klasycznej muzyki żydowskiej, zwany również
„pavarottim z bimy” – Alberto Mizrahi; najciekawsza osobowość
wśród polskich artystek ostatnich lat, multiinstrumentalistka
i muzyczny samouk – Karolina Cicha, która zainspirowana tekstami poetów żydowskich z terenów podlasia stworzyła autorski program „pozdrowienia z Jidyszlandu”; a także Kapela
Klezmerska SIMCHA z czeskiej Ostravy i krakowski Bester Quartet, łączący tradycyjne melodie klezmerskie z muzyką klasyczną, jazzową i awangardową.
KoncertywSynagodzepodBiałymBocianem,ul.Włodkowica9

KALENDARIUM CZERWIEC 2014
1VI2014 NIEDZIELA
KONCERTY » » »
dolnoŚląSKA
lIgAtAlEntóW
g.11:00|CKMuzawlubinie

PrZEglądtWórCZoŚCI
loKAlnEJWPolKoWICACH

Młodzi artyści, zespoły lokalne oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń
G. 20:00 Aleksandra Jabłonka
g.od15:30|AmfiteatrwParku
Miejskim,Polkowice

KonCErtFlAMEnCo

Borja Soto – śpiew
Damian Kowaliński – gitara
Anna patkiewicz – taniec
g.18:30|Mleczarnia,
Włodkowica5.Bilet:25zł

MICHElSAdAnoWSKy

W hołdzie dla Georges’a Brassensa i muzyki flamenco
g. 18:30|Kościółśw.BrataAlberta,ul.Kościelna 2,Mirków
k.Wrocławia.Wstępwolny!

WAŁBrZyCHutoPIA 2.039

reż. piotr Ratajczak
g. 18:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,dużascena

WIElCyInnI:JEZuS,
goMBroWICZ,oSIECKA

STAND-Up Mirosławy Żak
z cyklu STÓJ, BO STRZELAM!
tekst: Jacek Kozłowski
g. 19:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,scenaKameralna

WYCIECZKI » » »
PIESZA– BoguSZóWg.–
KrZESZóW–luBAWKA

(23 km), powrót ok. 22.00,
prowadzi Anna Woźnicka
g.8:00|dw.gł.PKPkołokas

SPACErPoWroCŁAWIu
g.10:00|PrzypomnikuA.Fredry

DLA DZIECI » » »
BAJKAodWóCHdoMKACH

dla najmłodszych (1-3 lat)
g.10:00|WCtd

HAloECHo

MACIEJoBArAQuArtEt

III Ogólnopolski przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych

g. 19:00|odAFirlej.Bilet: 45 zł

g.12:00|BFImpart

SpEKTAKLE » » »

PrZEglądtWórCZoŚCIloKAlnEJWPolKoWICACH

WIĘZIrodZInnE

Czarna komedia rodzinna
g.18:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety60zł

Swoje umiejętności zaprezentują najmłodsi
G. 14:30 | Spektakl dla dzieci

WROCLAW
WROCLA
W
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Spirituals Singers Band
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nIEtylKogoSPEl
FESTIWAL IM. WłODKA SZOMAńSKIEGO
11-13 lipca 2014 – MIEROSZÓW
Ideą festiwalu jest propagowanie wszystkich nurtów
muzycznych, które są interesujące, inspirujące, które
warto wyśpiewać innym. Od pewnego czasu bardzo
modne stały się muzyczne show, które w blasku reflektorów i kamer, w ocenie gwiazd estrady próbują wyłonić talenty muzyczne i wokalne z całej polski. Chcemy,
aby ten Festiwal był drabiną do wielkich osiągnięć tych,
którzy chcą swoją miłość do ludzi wyrazić muzyką.
Mieroszów i jego region, to miejsce wyjątkowe, nie tylko ze względu na krajobraz, ale przede wszystkim ludzi.
piękne miasteczko z urokliwym rynkiem oraz przytulone do niego zadbane wsie, zatopione wśród zieleni
grzybowych lasów. Takim miejscem zachwycił się 15 lat
temu Włodek Szomański i zostawił dla niego wielki
Wrocław. Z biciem serca powracał tu z najdalszych
koncertów w Europie. Opowiadał o nim w wywiadach,
audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
W przyszłych latach planowane jest rozbudowanie
Festiwalu o część konkursową, która pozwoli na jeszcze łatwiejszy dostęp młodych ludzi do „wydrapania”
sobie swojego miejsca w świecie muzyki.
W programie I edycji Festiwalu odbędzie się uroczystość nadania sali MCK „Sala spotkań” imienia Włodka
Szomańskiego i jej poświecenie oraz koncert SpIRITUALS SINGERS BAND pt. Madonny Jana pawła II (muz.
W. Szomański, sł. D. Czajkowski). Wystąpią także m.in.:
KATARZYNA K8 ROŚCIńSKA I OLGA SZOMAńSKA.
Festiwal odbędzie się pod honorowym patronatem
Burmistrza Mieroszowa – Andrzeja Laszkiewicza.
Wszelkie osoby, firmy oraz instytucje pragnące wesprzeć ideę Festiwalu zapraszamy do kontaktu:
ssbcontact@wp.pl
Wstępna wszystkiekoncertyjestbezpłatny!

nonSolASCrIPtA
Międzynarodowy festiwal muzyki organowej i kameralnej Non Sola Scripta jest cyklem koncertów o jedynej i wyjątkowej formule programowej. Określa ją
łaciński tytuł informujący, że nie tylko to, co jest zapisane w tekście lub partyturze nutowej, jest treścią programów koncertów. W różnych formach i konfiguracjach
pojawia się w nich idea improwizacji wokalnych, instrumentalnych w muzykowaniu zbiorowym i oczywiście organowych. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej
renomowanych festiwali organowych w polsce i Europie, odbywający się w letnie niedziele.
29czerwca,godz. 19.00|KościeleŚw.Krzyżana ostrowie
tumskim.Bilety: 20/15zł

ŚWIATOWID KLASYCZNIE
pianista, studiuje pod kierunkiem dra Michała Szczepańskiego na Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. W 2008 r. został Stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej
w Warszawie. Jest wielokrotnym zdobywcą nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych. prowadzi czynne życie artystyczne koncertując jako solista
w różnych ośrodkach muzycznych w kraju i za granicą. prowadzi działalność kameralną, koncertując wraz ze swoim trio oraz
współpracując z Hochschule fur Musik w Wurzburgu.
Koncert jest zwieńczeniem cyklu Światowid Klasycznie w tym
sezonie kulturalnym. W programie głównie utwory F. Chopina.
3czerwca,godz.18:00|odtŚwiatowid,
ul.Sempołowskiej54A.Bilet:8zł

Gerda i Kaj, Teatr MER z łodzi

Światowid Klasycznie

g.od12:00|AmfiteatrwParku
Miejskim,Polkowice

g.18:00|odtŚwiatowid.Bilet:8zł

dZIEńdZIECKA

dySKugEPPErtA

Intermedialny NIEporadnik
– słuchowisko-widowisko
g.12:30|CentrumSztukiWro

BAŚńoZŁotEJryBCE
g.17:00|WCtd(od4lat)

2VI2014 pONIEDZIAłEK
SpEKTAKLE » » »

SpOTKANIA » » »
Refleksyjne konstruowanie
i komunikowanie tożsamości
jednostkowej za pomocą
ubioru w czasach ponowoczesnych – wykład Gabrieli
Żuchowskiej-Zimnal
g.18:00|Mieszkaniegepperta

DLA DZIECI » » »

ZŁoŚnICE…lABorAtoryJnEWPrAWKIW SZEKSPIrA

StrASZnoludKI

premiera Laboratorium Integracji Teatralnej

Spektakl Klubu Gońca Teatralnego – Szkoła Czarodziejów Wyobraźni

g.18:30|CKAgora

WYSTAWY » » »
JóZEFJóZAKWernisaż
RYSUNEK, EKSLIBRIS

g.17:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Wstępwolny!

g.18:00|SaloniktrzechMuz

SpEKTAKLE » » »

DLA DZIECI » » »

WSAMoPoŁudnIE

PrZEglądtWórCZoŚCI
loKAlnEJ- PolKoWICE

projekt: Wojtek Ziemiński

4VI2014

ŚRODA

g. 12:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,dużaScena

Swoje umiejętności zaprezentują m.in. polkowickie grupy
przedszkolne oraz przedstawiciele szkół podstawowych
G. 16:30 | piotr Bielak – widowisko akrobatyczne na rowerze, G. 18:00 | Jakub Walkowiak
– pokaz iluzji – Magiczne Show

Zapis spektaklu Teatru Chorea i Teatru Limen

g.od13:00|AmfiteatrwParku
Miejskim,Polkowice

JAnZACHArSKI

3VI2014 WTOREK

g.17:00|Klub4rBl

KONCERTY » » »

tWIErdZASrEBrnAgórA

PIotrŁuKASZCZyK

Koncert fortepianowy z cyklu

FILMY » » »
tAnIEClASu

g.19:00|IgSalaKinowa
Wstępwolny!

SpOTKANIA » » »
Wrocławski fraszkopisarz

prezentacja historyczna
KRZYSZTOFA NIEBORY
g.18:00|MBP,ul.Szewska78

AKADEMIA MUZYCZNA

im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2
www.amuz.wroc.pl
Szanowni Państwo,
po bogatym w wydarzenia artystyczne
i naukowe maju, Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
przygotowuje się do zakończenia roku
akademickiego 2013/14. Jego zwieńczeniem
będzie letnia sesja egzaminacyjna, która
rozpocznie się w czerwcu. W jej ramach odbywa się
szereg otwartych przesłuchań, recitali dyplomowych i innych
koncertów, na które bardzo serdecznie zapraszamy.
Mając na uwadze trwający proces rekrutacji zachęcam
do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną. Przy tej okazji,
już teraz zapraszam młodych adeptów sztuki muzycznej
do udziału w VI Letniej Akademii Muzycznej, która odbędzie
się w dniach 3 - 9 lipca 2014 r. Przedsięwzięcie adresowane
jest do uczniów szkół muzycznych, kandydatów na studia,
studentów oraz absolwentów kierunków muzycznych. Oferta
tegorocznej edycji jest niezwykle bogata, w jej ramach
znajduje się między innymi: ponad 20 specjalności
instrumentalnych, wokalistyka, kompozycja, dyrygentura



  

chóralna. Zajęcia poprowadzą znakomici artyści muzycy
i pedagodzy. Tydzień później zapraszamy młodych
instrumentalistów do udziału w XXXVII Międzynarodowym
Mistrzowskim Kursie Pianistycznym w Dusznikach Zdroju.
Jest to idealna propozycja dla tych, którzy chcą połączyć naukę
z letnim wypoczynkiem w malowniczej okolicy. Wśród
wykładowców tegorocznej edycji Kursu znajdą się: prof. Orla
McDonagh (Dublin), prof. Philippe Giusiano (Marsylia),
prof. Grzegorz Kurzyński (Wrocław), prof. Waldemar
Andrzejewski (Poznań) oraz prof. Wojciech Świtała (Katowice).
Pragnę Państwu gorąco podziękować za udział
w wydarzeniach organizowanych przez naszą Uczelnię
w bieżącym roku akademickim. Zapewniam, że dołożymy
wszelkich starań, aby propozycja artystyczna na nowy rok
akademicki spełniła Państwa oczekiwania.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Kryst ian Kieł b
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu



Kierownik artystyczny: prof. Jerzy Mrozik
Kierownik organizacyjny: mgr Dariusz Bator

Mistrzowskie kursy pianistyczne są dofinansowane
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Letnia Akademia Muzyczna
jest współfinansowana przez Gminę Wrocław

szczegóły:

www.amuz.wroc.pl, www.lamuz.pl
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6VI2014 pIĄTEK
KONCERTY » » »
BrAHMS– SPAdKoBIErCA
KlASyKóW

Orkiestra Symfoniczna FS
Dyrygent: Jerzy Kosek
Adam Wodnicki (fortepian)
g.19:00|FilharmoniaWałbrzych

SpEKTAKLE » » »
ProMEtEuSZ
g.19:00|BFImpart.B:35-25zł

uMWuKA
g.19:00|tMCapitol,Scena
Ciśnień.Bilet:25zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

uMWuKApREMIERA W CApITOLU
Teksty piosenek i reżyseria: JAN NATURSKI
Muzyka: GRZEGORZ MAZOń
Scenariusz powstał w oparciu o książkę Wojciecha
Tochmana: Dzisiaj narysujemy śmierć.
Spektakl w 20. rocznicę wstrząsających wydarzeń
w Rwandzie, kiedy w ciągu trzech miesięcy 1994 roku
zamordowano prawie milion osób, przy całkowitej
obojętności świata, w milczeniu przyglądającego się
rwandyjskiej tragedii.
Umwuka – słowo to w języku kinyarwanda ma dwa
znaczenia. Jedno to duch, drugie – oddech. Z połączenia
tych dwóch znaczeń powstał spektakl muzyczny o duchach zmarłych ludzi, opowiadany za pomocą oddechu
ludzi na scenie, wypełniony rytmem i brzmieniem inspirowanym afrykańską muzyką etniczną.
Premiera 5czerwca,spektakle 6, 7, 8, 11, 12czerwca|Scena
Ciśnień,teatrMuzycznyCapitol,ul.Piłsudskiego67.Bilet:25 zł

AMBASAdorZyPoEZJI

H(2)o – HAMlEtI oFElIA

Wieczór autorski: JELENY FANAJłOWEJ, MARII STEpANOWEJ i ANNY pODCZASZY
g. 18:00|BibliotekaPubliczna,
ul.Piastowska 22,legnica

na motywach dramatu Szekspira. Autorski projekt Anny
Rakowskiej i piotra Miszteli
pod opieką artystyczną prof.
Mirosława Kocura

5VI2014CZWARTEK

g.19:00|KlubPodKolumnami

KONCERTY » » »

PIEŚnIlEArA

KAMIlAdAuKSZ

Z cyklu: przed premierą
g.19:00|BFImpart,kawiarnia
Autograf.WstępWolny!

SpEKTAKLE » » »
WSAMoPoŁudnIE
g. 18:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,dużaScena

ProMEtEuSZ
g.19:00|BFImpart.Bilety:35-25

uMWuKApREMIERA

Spektakl muzyczny w hołdzie
dla wydarzeń z Rwandy
g.19:00|tMCapitol,Scena
Ciśnień.Bilet:25zł

WYSTAWY » » »
grAFIKAKoMPutEroWA

prace uczestników zajęć dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, fotokolaże, grafiki 3D
g.18:00|KonturyKultury

SpOTKANIA » » »
CZECHyPoŁudnIoWE

prelekcja z prezentacją multimed. Wojciecha Zalewskiego
g.17:00|KlubturystyPttK

DLA DZIECI » » »
JAKMAgIAMuZyKIPoKrZyŻoWAŁAPlAnytrolI

Opera dla dzieci w 2 aktach
w ramach Leo Festiwal
g.10:30i19:00|CKAgora

g.20:00|teatrPieśńKozła,
Purkyniego1.Bilety:50/30zł

7VI2014 SOBOTA
KONCERTY » » »
dolnoŚląSKA
lIgAtAlEntóW
g.11:00|CKMuzawlubinie

I MIĘdZynArodoWy
FEStIWAl im.J.BrAHMSA

BRAHMS I MISTRZOWIE BAROKU – Midori Ahmed mezzosopran, (Osaka/Japonia),
Leo Garda kontratenor / tenor, (Monachium), Mateusz
Marut skrzypce, (Wrocław),
Orkiestra Kameralna Amati-Ensemble München (Niemcy), Orkiestra Camerata-Wroc
ław, Dyrygent – Jan pogány
(Monachium)
g. 18:00|ZamekPiastówŚląskichw Brzegu.Wstępwolny!

KAPElAKlEZMErSKA
SIMCHA |Ostrawa, Czechy
g.22:34|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:40/30/20zł

SpEKTAKLE » » »
drogAŚlISKAodtrAW.
JAKtodIABEŁWSIąSIĘ
PrZESZEdŁ
g.19:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety:25/15zł

uMWuKA
g.19:00|tMCapitol,Sc.Ciśnień
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SZKICE.oPoWIEŚćo KlAtKACH.

fot. J. Swiatek

KWIAtyPrZydroŻnE

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

pREMIERA SpEKTAKLU MAITE TARAZONY
projekt narodził się w Hiszpanii, biorąc początek
od kwiatu maku i spojrzenia staruszka na cmentarzu,
gdy zniżył głos, opowiadając o „tym, co się wydarzyło”.
Zrodził się z potrzeby znalezienia odpowiedzi na pytania: co się wydarzyło podczas wojny domowej w Hiszpanii, w jej wyniku i podczas represji? Co spotkało
normalnych ludzi, ofiary wojny? Co stało się z tymi,
którzy przegrali wojnę i wszystko utracili? Z potrzeby
znalezienia odpowiedzi na pytania: dlaczego o tym nie
mówimy? Dlaczego żyjemy tak, jakby nic się nie wydarzyło? Wreszcie z potrzeby głośnego mówienia
o wojnie, kobietach, dzieciach, niewinnych świadkach
rozpadu świata na kawałki, o ich zdumionych oczach.

Klatki są wszędzie. | Duszą, tłamszą, ograniczają.
Czy można się uwolnić? | Ile klatek trzeba pokonać, aby po prostu być wolnym. | A może zniewolenie to stan, do którego powoli się przyzwyczajamy. | Najgorsza może okazać się klatka,
którą nosisz w sobie.
Szkice. Opowieść o klatkach to zbiór laboratoryjny scen opowiedzianych językiem teatru fizycznego będących efektem
półrocznej pracy nad warsztatem teatru ciała we wrocławskim
Klubie pod Kolumnami. Scenariusz i Reżyseria: Angelika pytel
13czerwca,godz. 18:00|KlubPod Kolumnami,
pl.Św.Macieja 21.Wstępwolny!

PIEŚnIlEArA

ści.Zapisytel: 661-701-176

g.20:00|teatrPieśńKozła

PIESZA– BArdoŚląSKIE–
ZąBKoWICEŚląSKIE

SAMBAdEMInEIro

pREMIERA spektaklu plenerowego. Tekst: piotr Rowicki;
reżyseria, oprac. muzyczne,
choreografia: piotr Ratajczak
/ Arkadiusz Buszko

21czerwca,godz.19:00|Instytutgrotowskiego,Salateatru
laboratorium,rynek-ratusz 27.Bilet: 15 zł

g. 21:00|Amifteatr,Wałbrzych

SAMBAdEMInEIro

PrZEnIKAnIEduSZy

pREMIERA SpEKTAKLU pLENEROWEGO
tekst: piotr Rowicki
reżyseria /opracowanie muzyczne / choreografia:
piotr Ratajczak / Arkadiusz Buszko
Zabawna opowieść o amatorskiej drużynie piłkarskiej,
paczce przyjaciół z Wałbrzycha, która wygrywa na loterii bilet na Mundial w Brazylii. pełne interaktywnych
działań widowisko przebiegać będzie w rytmie samby i przeniesie nas siłą teatralnej wyobraźni na słynny Stadion Maracana w Brazylii. To opowieść
o marzeniach, które łatwiej się spełniają, gdy mamy
przy sobie przyjaciół i gramy do jednej bramki.
PrEMIErA7czerwca,godz.21.00,spektakle8,14,15,29
czerwca,godz.21.00|Amfiteatr,pl.teatralny,Wałbrzych

PIEŚnIlEArA
Reżyseria Grzegorz Bral. Muzyka Jean-Claude Acquaviva i Maciej Rychły, przyg. pieśni Kacper Kuszewski.
Minimalistyczna scenografia spektaklu i reżyser-narrator to preludium do widowiska, w którym najważniejszym aktorem jest muzyka. Każda pieśń jest
punktem wyjścia do kolejnego „dramatycznego poematu”. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub
zdarzeniem, kreuje relacje międzyludzkie.
6-8czerwca,godz. 20.00|teatrPieśńKozła,
ul.Purkyniego1.Bilety:50/30zł

fot. Z. Wawrzyński

WYSTAWY » » »
Wernisaż prac Olgi Czornomaz oraz recital Stanisława
Marinczenko. Wstęp wolny!
g.18:00|KlubPodKolumnami

(18 km), prowadzi K. Rusek
g.7:30|dw.gł.PKPkołokas

SPortWEWroCŁAWIu

Magiczne miejsca Wrocławia
g. 10: 00|Przed wejściemgł.
do HaliStulecia

PIESZAz BrZEZInyprzez
WoJnoWICEdoMoKrEJ

prowadzi Mirosława Halik
g.10:10|Pętlatramwajowalinii
10i20wleśnicy

8VI2014 NIEDZIELA

SpOTKANIA » » »

KONCERTY » » »

WroCŁAWFASHIon
MEEtIngTargi mody

I MIĘdZynArodoWy
FEStIWAl im. J.BrAHMSA

g.11:00|StadionMiejski

BRAHMS I MISTRZOWIE BAROKU Dyrygent – Jan pogány
(Monachium)

rEtroMAnIA

przeszłość nie jest czarno-biała czyli spotkanie z latami 30-tymi. pokaz mody retro,
w którym każdy może wziąć
udział, quiz z ciekawymi nagrodami, projekcja filmu Ada,
to nie wypada! poczęstunek
g. 16:00|PPMZajezdnia,
ul.legnicka 65.Wstępwolny!

dynAMIKAMEtAMorFoZy
FInAŁpokaz pracy oraz dys-

g. 17:00|Zamektopacz,
ul.główna12.Bilety:40/30zł

KonCErtCZtErECH
tEnoróW:Karol Bocheński,

Jacek Szymański, Marek Szymański, Bartłomiej Szczeszek,
piotr łukaszczyk (fortepian),
Elżbieta Mach (sopran)
g.18:00|CKMuza,lubin

CZŁoWIEK-WSPólnotAodPoWIEdZIAlnoŚć

kusja w ramach projektu art.
-badawczego pawła passiniego, Elżbiety Rojek, przemysława Wasilkowskiego
i neTTheatre –Teatr w Sieci
powiązań

Występ zespołu wokalnego
Rondo oraz wykład: Czy bieda
z nędzą rzeczywiście musi
być obecna, który wygłosi ks.
prałat Stanisław pawlaczek

g.20:00|IgStudionagrobli
Wstępwolny!

g. 19:00|KościółnMPna Piasku,
ul.Katedralna 12.Wstępwolny!

WYCIECZKI » » »

BAdInIICHIACCHIArEttA

dWudnIoWA

Argentyńskie tango na gitarę
i bandoneon

łowicz – Niepokalanów –
Warszawa – Żelazowa Wola
g. 7:00|Wyjazdz pl.Solidarno-

g. 19:00|KościółnMPróżańcowej,ul.Boczna 7,nadoliceWlk.
k.Wrocławia Wstępwolny!

MIKROKOSMOS

OSĄD

reż. Konrad Dworakowski

reż. J. Kalina / P. Passini / L. Mądzik

1 czerwca, godz. 16.00
2 czerwca, godz. 11.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

5, 7, 8 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena, ul. G. Zapolskiej 3

BAJKA DLA DZIECI

imponujące; najwyższa jakość i pomysłowość
TEATR

inspirujący, przywracający wiarę w potęgę sztuki
WYWROTA

twórcza werwa, techniczna klasa, porywająca wyobraźnia
Chojnowski.blogspot.com

DOM BERNARDY ALBA
reżyseria i choreografia:
Zbigniew Szymczyk

POŁAWIACZE PAPIERU
scenariusz, reżyseria i oprac. muzyczne:
Zbigniew Szymczyk

13, 14 czerwca, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28
rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

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

12

Nr 244 – czerwiec 2014

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

KZK– WroCŁAW-StAMBuŁtrACK– 2014

Od Organizatorów:
Nowy Teatr to w naszym rozumieniu nie tyle kategoria
estetyczna, co sposób traktowania widza. Niezależnie
od przyjętej konwencji artystycznej najważniejsze jest
dla nas, by przedstawienie stawiało odbiorcy istotne
pytania, miało temat, a nie tylko morał. Dlatego właśnie
stawiamy przede wszystkim na nową polską dramaturgię, poruszającą tematy bliskie współczesnemu
dziecku, a także na nowatorską formę inscenizacji.
podczas ośmiu dni festiwalu widzowie zobaczą najlepsze przedstawienia dziecięcych teatrów z całej polski i nie tylko. Nowatorskie, pomysłowe i odważne
spektakle dla dzieci przywiozą do nas m.in. Białostocki Teatr Lalek, Teatr Baj pomorski w Toruniu, łódzki Teatr pinokio, Centrum Sztuki Dziecka w poznaniu, Teatr
Lalki i Aktora w Wałbrzychu, Teatr Lalki i Aktora Kubuś
w Kielcach i warszawski Teatr Lalka.
Integralną częścią przeglądu jest, jak w roku ubiegłym,
ogólnodostępny, interdyscyplinarny OGRÓD SZTUK,
w ramach którego odbędzie się szereg bezpłatnych
warsztatów literackich, plastycznych, teatralnych
i muzycznych, prowadzonych m.in. przez 3D czyli Dizajn Dla Dzieci, specjalistów z Katedry Sztuki Mediów
ASp we Wrocławiu, zespół MAłE INSTRUMENTY i wielu znakomitych twórców indywidualnych m.in.
Agnieszkę Wolny-Hamkało i Tomasza Brodę.

pOKAZ/KONCERT
Krew z kontaktu to osobliwy dziwoląg. pokraczny duet, który
prócz dźwięku, obrazu, performensu, parateatralnej garderoby
i niekończących się własnych monologów, czerpie inspirację z wielu źródeł życia codziennego i minionego. powołany nie tylko z potrzeby chwili, czy przypadku, ale przede wszystkim na zamówienie
kilku organizacji, ministerstw i departamentów; z Kołami gospodyń wiejskich na czele. (...) unikatowa bo łączy komizm z dramatyzmem, góry z morzem i pasteryzację z naturą – rzadko zabiera
głos publicznie i nie straszy ilością wydawnictw. Zapał twórczy
Krwi z kontaktu pochodzi zarówno z przebóstwienia jak i archiwalnych prognoz pogody. Natchnieniem są wahania wskaźników
wydobywczych azbestu w Zimbabwe oraz jaskrawe krasnale
ogrodowe. (....) Działalność Krwi z kontaktu w dużej mierze opiera się na persyflażu, parodii i pastiszu.
projekt w ramach wystawy Ro/Złączenia zorganizowanej
przez wrocławski OKiS w Galerii Kuad w Stambule. Wystawa
jest częścią obchodów 600-lecia nawiązania relacji dyplomatycznych między polską a Turcją. (info. rozlaczenia.wordpress.
com). Finał działania KZK będzie miał miejsce we Wrocławiu!
10czerwca,godz.18.00|galeriaEntropia,ul.rzeźnicza4

FEStIWAlSIMCHA

JOSHUA NELSON – THE pRINCE OF KOSHER GOSpEL/KSIĄŻĘ KOSZERNEGO GOSpEL
/New Jersey, USA/
g.19:00|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:70/50/30zł

SpEKTAKLE » » »
EMIgrAnCI-SŁAWoMIr
MroŻEKWałbrzyska Scena

Inicjatyw Aktorskich
g.18:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,ScenaKameralna

drogAŚlISKAodtrAW
g.19:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety:25/15zł

uMWuKA
g.19:00|tMCapitol,Scena
Ciśnień.Bilet:25zł

PIEŚnIlEArA

oprowadzaniem po wystawie
g. 12:00|MuzeumPoczty
i telekomunikacji.Wstępwolny!

KArolModZElEWSKI

Spotkanie z autorem na temat
wydanej niedawno i szeroko
dyskutowanej książki Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania
poobijanego jeźdźca
g.17:00|Wrocławskiteatr
Współczesny,ul.rzeźnicza12

WYCIECZKI » » »
lEŚnICA– ŻAr– KrĘPICE–
ŻurAWInIEC– WoJnoWICE– MoKrA(pieszo 17 km),

prowadzi Anna Habasińska
g.9:00|leśnica–pętla
tramwajowaliniinr10,20

DLA DZIECI » » »

g.20:00|teatrPieśńKozła.
Bilety:50/30zł

BAJKAodWóCHdoMKACH

Z tWoJąCórKą?nIgdy!

dEBIuty2014

Wrocławski Teatr Komedia
g. 20:00|ScenaAtMna Bielanach

SAMBAdEMInEIro

SpEKTAKL pLENEROWY
g. 21:00|Amifteatr,Wałbrzych

g.11:00|WCtd(1-3lat)

Koncert galowy przeglądu
Młodych Wokalistów
g.18:00|CKAgora.Wejściówki
dostępnewMdKŚródmeście

9VI2014 pONIEDZIAłEK

SpOTKANIA » » »

KONCERTY » » »

WroCŁAWFASHIon
MEEtIngTargi mody

143KonCErtZCyKlu:

g.11:00|StadionMiejski

PolSKIEZnACZKInAPodIuM

prelekcja wraz z kuratorskim

Stypendyści Samorządu Wrocławia – Miastu. Wystąpią:
Anna Jankowiak/sopran, Ewa
Kasprzak/flet, paweł Koło-

IMPART
Drodzy Czytelnicy i Widzowie…
KƚĞũƉŽƌǌĞƌŽŬƵ͕ǁŝħŬƐǌŽƑđŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚƉƌǌĞŶŽƐŝƐŝħǌƐĂůƚĞĂƚƌĂůŶǇĐŚŝŬŽŶĐĞƌƚŽǁǇĐŚǁƉůĞŶĞƌǇ͘WŽųČĐǌĞŶŝĞƌĞŬƌĞĂĐũŝǌƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĞŵǁŬƵůƚƵƌǌĞƐƉƌĂǁŝĂ͕ǏĞƚĂŬǏĞǁƌŽĐųĂǁŝĂŶŝĞĐĂųǇŵŝƌŽĚǌŝŶĂŵŝĐŚħƚŶŝĞũďŝŽƌČƵĚǌŝĂų
ǁǌĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚŶĂƑǁŝĞǏǇŵƉŽǁŝĞƚƌǌƵ͘EŝĞƉƌǌǇƉĂĚŬŝĞŵǁƌŽĐǌŶǇŵŬĂůĞŶĚĂƌǌƵŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚǌŶĂĐǌČĐĞŵŝĞũƐĐĞǌĂũŵƵũĞĐǌĞƌǁĐŽǁĞ_ǁŝħƚŽtƌŽĐųĂǁŝĂ͘tŵŝĞƑĐŝĞƐƉŽƚŬĂŷƚŽƚĞǏǌŶĂŬŽŵŝƚĂŽŬĂǌũĂǌĂƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶŝĂŬƵůƚƵƌŝŶŶǇĐŚŶĂƌŽĚſǁ͘
>ĞƉƐǌĞŵƵƉŽǌŶĂŶŝƵŽƌĂǌǌďůŝǏĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁƐųƵǏǇƚĂŬǏĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇũƵǏĚƌƵŐŝƌŽŬǌƌǌħĚƵƉƌŽũĞŬƚ^<͕ďħĚČĐǇ
ƐƉŽƚŬĂŶŝĞŵǌŬƵůƚƵƌČĂƐŬſǁʹŵŝĂƐƚĞŵŽŶŽƐƟĂ^ĂŶ^ĞďĂƐƟĂŶ͕ŬƚſƌĞƌĂǌĞŵǌtƌŽĐųĂǁŝĞŵďħĚČƉŝĂƐƚŽǁĂđƚǇƚƵų
ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ^ƚŽůŝĐǇ<ƵůƚƵƌǇǁƌŽŬƵϮϬϭϲ͘dǇŵƌĂǌĞŵŵŝĞũƐĐĞŵϯͲĚŶŝŽǁǇĐŚĚǌŝĂųĂŷďħĚǌŝĞǌĂďǇƚŬŽǁǇŝǁĐŝČǏŶŝĞ
ǁƉĞųŶŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶǇǁŽƌǌĞĐ_ǁŝĞďŽĚǌŬŝ͘
t/ŵƉĂƌĐŝĞŬŽŷĐǌǇŵǇŽďĞĐŶǇƐĞǌŽŶĂƌƚǇƐƚǇĐǌŶǇƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶǇŵŝƉŽƌĂǌŽƐƚĂƚŶŝƉƌǌĞĚǁĂŬĂĐũĂŵŝĂŬƌŽďĂƚǇĐǌŶŽͲƚĂŶĞĐǌŶǇŵŚŝƚĞŵͣWƌŽŵĞƚĞƵƐǌ͟ŽƌĂǌƐĐĞŶŝĐǌŶǇŵƉƌǌĞďŽũĞŵͣ>ĞŶŝŶŐƌĂĚ͛ǁdĞĂƚƌǌĞWŝŽƐĞŶŬŝ͘EĂĞƐƚƌĂĚǌŝĞǁŬĂǁŝĂƌŶŝ
ƵƚŽŐƌĂĨŶĂƚŽŵŝĂƐƚŬŽůĞũŶǇǁŝĞĐǌſƌǌƉŝŽƐĞŶŬČǁƌĂŵĂĐŚĐǇŬůƵͣWƌǌĞĚƉƌĞŵŝĞƌČ͘͟
KĚƉĂƌƵũƵǏůĂƚƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝħǁǇƐƚĂǁŝĞŶŶŝĐǌČ'ĂůĞƌŝŝ/ŵƉƌƚƵĚŽƐƚħƉŶŝĂŵǇǁĐǌĞƌǁĐƵĚǇƉůŽŵĂŶƚŽŵǁƌŽĐųĂǁƐŬŝĞũ
ŬĂĚĞŵŝŝ^ǌƚƵŬWŝħŬŶǇĐŚ͘ǁŝĞŵųŽĚĞĂƌƚǇƐƚŬŝďħĚČƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂđƐǁŽũĞƉƌĂĐĞ͕ĚǌŝħŬŝŬƚſƌǇŵǌĚŽďǇǁĂũČĚǇƉůŽŵ
^W͘ŬƐƉŽǌǇĐũħŐƌĂĮŬďħĚǌŝĞŵŽǏŶĂŽŐůČĚĂđƉƌǌĞǌĐĂųĞůĂƚŽ͘
dƌĂĚǇĐǇũŶŝĞƚĞǏǌĂƉƌĂƐǌĂŵǇǁůĞƚŶŝĞǁŝĞĐǌŽƌǇĚŽŽĚǁŝĞĚǌŝŶƵƌŽŬůŝǁĞŐŽKƐƚƌŽǁĂdƵŵƐŬŝĞŐŽ͘dƵƌǇƐƚǇĐǌŶŽͲƌĞŬƌĞĂĐǇũŶǇƐƉĂĐĞƌƉŽƚǇŵǌĂŬČƚŬƵŶĂƐǌĞŐŽŵŝĂƐƚĂǁĂƌƚŽƉŽųČĐǌǇđǌŬŽŶĐĞƌƚĞŵŵƵǌǇŬŝŬĂŵĞƌĂůŶĞũŝŽƌŐĂŶŽǁĞũ͘<ŽŶĐĞƌƚǇǁƌĂŵĂĐŚϮϭ͘ũƵǏ&ĞƐƟǁĂůƵEŽŶ^ŽůĂ^ĐƌŝƉƚĂďħĚČƐŝħŽĚďǇǁĂđǁŬĂǏĚČŶŝĞĚǌŝĞůħǁĂŬĂĐũŝǁŬŽƑĐŝĞůĞ_ǁ͘<ƌǌǇǏĂ͘
ĂƉƌĂƐǌĂŵǇ͊

Krzysztof Maj

dyrektor generalnǇ&/ŵƉĂƌƚϮϬϭϲ

ZWZdhZͳZt/ϮϬϭϰ
ϭ s/

///KŐſůŶŽƉŽůƐŬŝWƌǌĞŐůČĚͣ,>K,K͟

Ϯ s/

Jazz jam session koncert

5 s/

WƌǌĞĚƉƌĞŵŝĞƌČ͘͘͘<ĂŵŝůĂĂƵŬƐǌ

5-7 s/

BASK Otwarta Pracownia Kultury Baskijskiej

5 s/

Prometeusz spektakl

5 s/

Prometeusz spektakl

6 s/

Prometeusz spektakl

6 s/

Prometeusz spektakl

ϭϬ s/

Blues jam session koncert

ϭϮ s/

Leningrad spektakl

ϭϲ s/

Justyna Patecka wystawa

Ϯϰ s/

ŶŶĂ<ƌǌǇǁĚǌŝŷƐŬĂ wystawa

Ϯϴ s/

Europejska Noc Literatury

Ϯϵ s//

Non Sola Scripta ĨĞƐƟǁĂů

BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
sekretariat: tel./fax (71) 343 29 62,
e-mail: sekretariat@impart.art.pl
www.impart.art.pl

Marketing i dział sprzedaży
Tel. (71) 344 39 45 ,
Alicja Dolata tel. 797 128 777, alicja.dolata@impart.art.pl
Wojciech Cencner tel. 797 128 786, wojciech.cencner@impart.art.pl

Kasa biletowa
czynna : poniedziałek-piątek 12.00-18.00
oraz na dwie godziny przed spektaklami i koncertami
tel. (71) 341 94 32, ul. Mazowiecka 17 , 50-412 Wrocław
e-mail; rezerwacje@impart.art.pl

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; dcik@okis.pl

DOLNOŚLĄSKA
LIGA TALENTÓW III EDYCJA
Pomysłodawca Dolnośląskiej Ligi Talentów, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Radosław Mołoń, zaprasza dolnośląskich artystów do zaprezentowania swoich umiejętności.
DLT to przegląd artystów z Dolnego
Śląska, w którym prezentowane są
piosenki, pieśni, występy teatralne,
kabaretowe, taneczne oraz inne formy
artystyczne przyjęte przez organizatora. Jesteśmy po eliminacjach w Obornikach Śląskich i w Bogatyni.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE:
· 7 czerwca, godz. 11.00 – Centrum
Kultury „Muza” w Lubinie
· 14 czerwca, godz. 11.00 – Kłodzkie
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
Szczegóły na:
www.dolita.pl oraz na www.dokis.pl

MARINA CZAJKOWSKA O CZYM MYŚLI EWA?
Obrazy Mariny Czajkowskiej utrzymane są w nurcie abstrakcjonizmu
i awangardy. Artystka swoje prace
realizuje w technice własnej. Poszczególne elementy kompozycji wycina z kolorowego papieru, następnie
nakleja je metodą patchworkową
na kartkę. Tło powstaje za pomocą
techniki graficznej zwanej monotypią. W późniejszym procesie przygotowania obraz pokrywany jest
farbami akrylowymi i graficznie dopracowywany tuszem. Dzięki wykorzystaniu tak różnorodnych metod prace są pełne ekspresji, energii i koloru.
Wernisaż 5 czerwca, godz. 17.00. Wystawa czynna do 2 lipca br.
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24

AREK GOLA – FOTOGRAFIE
Arkadiusz Gola jest doktorantem Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy).
Zajmuje się fotografią dokumentalną,
głównie rejestrując zmiany zachodzące
w społeczeństwie na Górnym Śląsku
po 1989 r. Szczególnie interesują go
miejsca związane z przemysłem ciężkim. Od 1991 r. pracuje jako fotoreporter prasowy, od 18 lat w redakcji Dziennika Zachodniego w Katowicach.
Na ekspozycji prezentowane są wielkoformatowe prace z różnych cyklów, wyselekcjonowane specjalnie na wystawę we Wrocławiu.
Wystawa czynna do 6 czerwca br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

• TWORZYMY I SYSTEMATYZUJEMY
informacje o kulturze
• PROMUJEMY
lokalne wydarzenia
• WSPIERAMY
dolnośląskich artystów
• WSPÓŁPRACUJEMY
z instytucjami kultury
NAJWIĘKSZY DOLNOŚLĄSKI PORTAL
O KULTURZE I SZTUCE

AFA – DYPLOMY 2014
Na ekspozycji swoje prace zaprezentują: Patrycja Dębska, Paulina Galanciak, Daniel Goraj, Lilianna Hummel, Karolina Karcz, Karolina Komsta, Magdalena Placek,
Julia Plecińska, Dominika Podębska, Małgorzata Potempska, Katarzyna Ramocka, Kamil Syczuk, Katarzyna Szutta, Karol Ślęzak, Michał Woroniak.
Jak mówi kurator – Maciej Urlich: Wystawa dyplomowa tegorocznych absolwentów Wrocławskiej Szkoły Fotografii AFA prezentuje bardzo szeroko medium, jakim
jest fotografia. W tym zestawieniu pełni ona role: multimedialną, współtworzy kolaż, zastępuje grafikę. Od malarstwa i dawnych fotochemicznych technik dociera
aż do cyfrowego ideału.
Wernisaż 16 czerwca, godz. 18.00. Wystawa czynna od 13–30 czerwca br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

W CZERWCOWYM NUMERZE ODRY: · Pamięci Tadeusza Różewicza · Nagroda Odry dla Jerzego
Piącha · Słapczuk (cd) · Gajdziński i Urbanek, Frasyniuk – 25-lecie wolnej Polski · Poezja w Kopenhadze · Chmielewski o pożytkach z filozofii · Ashbery, Matywiecki, Mikołajewski – wiersze · Musica Polonica Nowa · Holewiński – pisarz żołnierzy wyklętych · Jergović · Iłowiecki

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁ
WROCŁAWIU
AWIU
CZERWIEC 2014
Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

WYSTAWY
WY
STAAWY STAŁE:
ST
STAŁE:
t4;56,"ƴ-Ƌ4,"9**97*Xt4;56,"ƴ-Ƌ4,"97*9*9X
t4;56,"ƴ-Ƌ4,"9**97*Xt4;56,"ƴ-Ƌ4,"97*9*9X
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"&6301&+4,"9799Xt4;56,"10-4,"97**9*9X
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WYSTAWY
CZASOWE:
WY
STAAWY CZ
ST
ASOWE:
"MDIFNJDZT[LB
24 czerwca - 31 sierpnia 2014
Puchary zdobione rubinową i złotą nicią, naczynia porcelanowe z manufaktur
chińskich i Królewskiej Manufaktury Porcelany w Miśni, starodruki alchemiczne
- te i wiele innych cennych eksponatów można będzie oglądać na tej wystawie.

t/BCZULJ

NBKBD[FSXDB

t+BO-FCFOTUFJO
2 kwietnia - 10 sierpnia 2014

tƴMǌTLJF NFCMF97***XJFLV
15 stycznia - 24 sierpnia 2014

t%SFXOJBOFLMFKOPUZ

MVUFHPXS[FǴOJB

QM1PXTUBǩDØX8BST[BXZ
QM
1PXTUBǩDØX8BST[BX Z 8SPDBXtXXXNOXSPDMBXQM
8SPDBXtX X XNOXSPDMBXQM

godziny ot
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otwarcia:
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ǴSPEBoQJǌUFLotTPCPUBotOJFE[JFMBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo
ǴS
PEBoQJǌUFL otTPCPUBotOJFE[JFMBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDB o
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Wystawa
W
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Wystawy
ystawy czaso
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X
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tǈ
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t
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17 maja - 29 cz
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erwca 2014

P
PANORAMA
ANORAMA R
RACŁAWICKA
ACŁAWICKA
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o KrAWCu,KtóryZoStAŁnoBlIStą
WYSTAWA pLENEROWA
W tym roku upływa 90 lat
od przyznania Władysławowi Stanisławowi Reymontowi nagrody Nobla
w dziedzinie literatury
za powieść Chłopi. Jej
laureat to jedna z najbardziej niezwykłych postaci
polskiego piśmiennictwa.
Ukończył zaledwie trzy klasy, z zawodu krawiec, niedoszły aktor, zaangażowany w ruchu spirytystycznym początkowo jako medium, a potem amator „wirujących
stolików”, przytłoczony „wściekłą nudą” w pracy na kolei i owładnięty myślą zostania literatem, które to pragnienie udało mu się zrealizować.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich przygotował bogato ilustrowaną ekspozycję, ukazującą mniej znane
wątki biograficzne Reymonta, jego drogę do Nobla
oraz ossolińskie wydania Chłopów.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Wystawaczynnaczerwiec-wrzesieńbr.|ogródbarokowy
ossolineum,ul.Szewska37,wejścieodZaułkaossolińskich

KAtArZynArotKIEWICZ-SZuMSKA
pORTRETY W ZAWIESZENIU
Kamień, człowiek, zabawka. Kolejność i rola są nieważne, artystka potrafi
uczłowieczyć i głaz i zabawkę. Jej malarstwo jest
ekspresyjne niezależnie
od motywu, od tego czy
artystka porusza się
na poziomie abstrakcji czy też maluje figuratywnie.
Ka tarzy na R otki ew icz -Szumska zajmuje się malarstwem i teatrem i filmem. Studiowała w WSSp
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 1992
roku współtworzy Teatr Cinema w Michałowicach. Laureatka nagrody Niezależnej Fundacji popierania Kultury polskiej im. Jerzego Bonieckiego.
Wernisaż 13czerwca,godz. 18:00(do8.07)|galeriaSztuki,
pl.Katedralny 1,legnica.Wstępwolny!

JoAnnAMląCKA
pROCESY NIEODWRACALNE / pRZYWRACANIE
prace (obrazy i fotografie), które są zainspirowane procesami zachodzącymi w przyrodzie, stają się zapisem obserwacji, z których wynika, że pozornie spokojne świat
roślin posiada w sobie potencjał opowiadania także o indywidualnym ludzkim losie, czy też jego doświadczeniu.
Joanna Mlącka (ur. 1981), absolwentka warszawskiej
ASp w pracowni Jarosława Modzelewskiego, a także
finalistka ostatniego Konkursu im. Gepperta, w swojej twórczości skupia się na intuicyjnej obserwacji procesów, które decydują o kształcie rzeczywistości.
Wernisaż5czerwca,godz.19:00(do30.06)|galeriaSztuki
WspółczesnejArttrakt,ul.ofiaroświęcimskich1/1

dziej /bas, Mikołaj Krzywiecki/akordeon, Filip Optołowicz
/gitara, Milena pioruńska
/skrzypce. prowadzenie Izabella Starzec-Kosowska.
g. 18:00|KlubMuzykii literatury.Wstępwolny!

DLA DZIECI » » »
KSIĘŻnICZKAnAZIArnKu
groCHu dla grup zorg.
g.10:00|WCtd

11VI2014

ŚRODA

KONCERTY » » »

FEStIWAlSIMCHA

FEStIWAlSIMCHA

KONCERT GALOWY
ALBERTO MIZRAHI – kantor
/Chicago, USA/, CHÓR SYNAGOGI pOD BIAłYM BOCIANEM,
pIOTR ROJEK – organy, STANISłAW RYBARCZYK – dyrygent

HAYA SAMIR & THE pIECE
MAKERS – IN CREATION
/Tel-Awiw, Izrael/

g.19:00|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:50/35/20zł

g.19:00|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:50/35/20zł

SpEKTAKLE » » »
oŻEnEK

SpEKTAKLE » » »

g.11:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety27/16zł

ZEMStA

uMWuKApREMIERA

g. 17: 00|WrocławskiteatrKomedia

BAgAŻnIK spektakl Klubu

g.19:00|tMCapitol,Scena
Ciśnień.Bilet:25zł

Gońca Teatralnego – Teatr
Dorosłych i Seniorów

BógnIŻyńSKIZapis spek-

g. 17:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Wstępwolny!

g.19:00|IgSalaKinowa

FILMY » » »
taklu Teatru Wierszalin

SpOTKANIA » » »

SpOTKANIA » » »

WArSZtAtylItErACKIE

28dnIZEuroPydoAMEryKI

g.18:00|SaloniktrzechMuz

DLA DZIECI » » »

Opowieści kpt Mariusza Czarneckiego z wyprawy morskiej

SKlEPZMArZEnIAMI

g.18:00|MBP,ul.Szewska78

g.17:00|WCtd(od5lat)

DLA DZIECI » » »

10VI2014 WTOREK

nIECHŻyJEKolor!

KONCERTY » » »

Wernisaż VI biennale malarstwa i miniatury 8x8

FEStIWAlSIMCHA

BESTER QUARTET /Kraków/
g.19:00|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:40/30/20zł

KZK- WroCŁAW-StAMBuŁ
trACK- 2014
g.18:00|galeriaEntropia

WoodKId

Francuski producent, performer, wokalista i twórca teledysków wystąpi w ramach
WrocLove Fest 2014
g.20:00|Halaorbita,
ul.Wejcherowska34

BluESJAMSESSIon
g.20:30|KawarniaAutograf

SpOTKANIA » » »
BArBArAWŁodArCZyK

Spotkanie z dziennikarką
oraz promocja jej książki pt.
Nie ma jednej Rosji
g.17:00|Klub4rBl

g.12:00|MdKŚródmieście

12VI2014 CZWARTEK
KONCERTY » » »
FEStIWAlSIMCHA

KAROLINA CICHA – pOZDROWIENIA Z JIDYSZLANDU
g.19:00|SynagogapodBiałym
Bocianem.Bilety:40/30/20zł

FAnFArECIoCArlIA

Bałkańska orkiestra dęta
g.20:00|StaryKlasztor.B.50/60

SpEKTAKLE » » »
oŻEnEK
g.11:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety:27/16zł

dZIEńdoBryI doWIdZEnIA
g.17:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety:18zł

KtotyJEStEŚ?

Spektakl muzyczny
g. 18:00|teatrdramatyczny
Wałbrzych.Wstępza rezerwacją

LEGNICA: RYCERZE WOLNOŚCI STRAŻNICY PRAW
Muzeum Miedzi, ul. Św. Jana | Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2

GÖRLITZ: TRWANIE WŚRÓD PRZEMIAN
Kulturhistorisches Museum, Kaisertrutz, platz des 17. Juni 1
Schlesisches Museum zu Görlitz, Schönhof / Brüderstraße 8

WROCŁAW: OPIEKUNKA KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1
Legnicka wystawa Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu
i czasach nowożytnych stanowi część polsko-niemieckiego projektu wystawienniczego
pod wspólnym tytułem: Szlachta na Śląsku | Adel in Schlesien.

Caspar, polixena i Balthasar von pückler

Kabinet księżnej cieszyńskiej
Elżbiety Lukrecji (1599-1653)

Drzewo genealogiczne Schaffgotschów

Zespół sześciu tarcz herbowych
z trumny Georga von Glaubitza (1529-1607)

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog zawierający także eseje wybitnych znawców tematu. Ekspozycja prezentowana będzie
od 23 maja do 9 listopada 2014 r., od wtorku do niedzieli.
posiadaczom biletu kolejowego na trasie Wrocław-Legnica-Görlitz lub biletu na jedną z wystaw przysługuje bilet ulgowy.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
www.umwd.pl

projekt współfinansowany
ze środków budżetu
Województwa Dolnośląskiego
www.muzeum-miedzi.art.pl
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ZdZISŁAWdAdoSSKAłY pAMIĘCI – pETRA

JóZEFJóZAKRYSUNEK, EKSLIBRIS

Jest to historia zapisana w skale, a petra znaczy
– skała. Wykute w czerwonych skałach jordańskich gór nabatejskie
miasto petra to jedność
starożytnej, hellenistycznej i egipskiej architektury oraz oszołamiających
form skalnych. Zainspirowała mnie właśnie skała – jako
zapis pamięci działań człowieka i sił przyrody. Często nie
wiadomo, gdzie przebiega ta granica i kto stworzył te
przedziwne formy – natura czy ludzka ręka...?
Zdzisław Dados zajmuje się fotografią ponad pięćdziesiąt lat. Członkiem ZpAF jest od 1979 r. W latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych zajmował się
fotografią reklamową. prace jego są w zbiorach prywatnych oraz w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Artysta ur. 1951 w Jaksonowie k. Wrocławia.
We Wrocławiu znalazł się w 1977 roku,
pod okiem Janusza Halickiego, Andrzeja
Żarnowieckiego, Marii Karpińskiej, Joanny
Domaszewskiej i Tadeusza Wrońskiego rozwijał swój talent w dziedzinie rysunku, malarstwa olejnego oraz rzeźby (gł. w drewnie).
Tu też przystąpił do Grupy RYS, promującej
małe formy graficzne, zwłaszcza ekslibris.
Dziś poza licznymi rysunkami i projektami
ekslibrisów, także pisze – złote myśli i wiersze, bardzo malarskie. Należy m.in. do Koła
Literatów im. Zb. Herberta i Katolickiego
Klubu Literackiego Źródło. Ma na koncie
wiele wystaw w kraju i za granicą, jak również spotkań z poezją i rysunkami, a także
publikacji m.in. w katalogach i antologiach.

26czerwca,godz.17:00(do25.07)|galeriatowarzystwa
MiłośnikówWrocławia,ul.odrzańska39/40.Wstępwolny!

RZEŹBA I ARANŻACJE pRZESTRZENNE
Rzeźbiarz i artysta sztuk
wizualnych. Zajmuje się
także działalnością z dziedziny krytyki i promocji
sztuki. Tworzy instalacje,
obiekty, kompozycje rzeźbiarskie,
podejmujące
dialog z innymi dziełami
i postawami twórczymi. Jestem przekonany o tym, że nie
można odciąć się od przeszłości oraz od bogatego dziedzictwa szeroko rozumianej Tradycji. Dlatego też sztuka
dawna zawsze była i będzie dla mnie godnym podziwu
obszarem twórczych inspiracji. (...)
Alegoria Awangardy

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

rAFAŁBoEttnEr-ŁuBoWSKI

Wernisaż2czerwcagodz.18:00|SaloniktrzechMuz,ul.Zawalna7
(do 25.06pn,śr,ptw godz. 16-20.00)

uMWuKA

po spektaklu spotkanie z Wojciechem Tochmanem, autorem
książki Dzisiaj narysujemy
śmierć w oparciu, o którą powstał scenariusz
g.19:00|tMCapitol,Scena
Ciśnień.Bilet:25zł

BoEIngBoEIng
g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

Jacek Szymański (tenor)
piotr łukaszczyk (fortepian)
g.19:00|FilharmoniaWałbrzych

SpEKTAKLE » » »
SZKICE.Opowieść o klatkach

Wstęp wolny!
g.18:00|KlubPodKolumnami

dEKAlog:
oPoWIEŚCIPlEMIEnnE

lEnIngrAd

g.19:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,ScenaKameralna

spektakl muzyczny

CZŁoWIEKnAMoŚCIE

g.20:30|BFImpart.B:40/35zł

WYSTAWY » » »
KornElJAnCZy

spektakl plenerowy
g.20:30|ZamekPiastowski
Wałbrzych.Bilety30/20zł

W ramach cyklu NATURALNIE

WYSTAWY » » »

Wernisaż 20czerwca,godz. 18.00(do 18.07)
BiuroWystawArtystycznych,ul.długa 1– Jeleniagóra

g.19:00|Mieszkaniegepperta

SZyMonWoJtyŁA

WYCIECZKI » » »

pOTRZASK wernisaż

WroCŁAWSKAdrEWnIAnA
ArCHItEKturASZKIElEtoWA

SPotKAnIEKluBoWE

g.18:00|galeriaEntropia

Klubu TMW; Klubu przewodników Oskar O/pTTK, pAN

pokazanych zostanie –
na dawnych rycinach
i planach oraz we
współczesnych fotografiach, ponad 200 obiektów reprezentujących
typ architektury o drewnianej konstrukcji szkieletowej, znanych z ikonografii
lub zachowanych w dzisiejszych granicach administracyjnych Wrocławia. Na wystawie i w towarzyszącym jej katalogu zaprezentowane zostaną budynki
o funkcji mieszkalnej, gospodarczej, sakralnej, użyteczności publicznej oraz przemysłowej.
Kurator wystawy – dr Hann Górska.

ŻyWABIBlIotEKA2014

g. 15:30|KamieniczkaMałgosia

Wypożyczenia: 12.00-20.00

KryM–beczkaprochu

g. 12:00|Mediateka,
pl.teatralny 5.Wstępwolny!

Świątnicka

Wystawaczynna do 6lipcabr.|Staryratusz.Bilety:10/7zł

prelekcja multimedialna Grażyny i Stefana Sroczyńskich
g. 18:00|Klub 4rBlWstępwolny!

DLA DZIECI » » »
WroCŁAWSKESPACEry
KrAJoZnAWCZE

Uroczyste podsumowanie
g.10:00|MdKŚródmieście

13VI2014 pIĄTEK

SpOTKANIA » » »

14VI2014 SOBOTA
KONCERTY » » »
VISZCZyPtAorIEntu

Wystąpią: MAHTAB Małgorzata pluta – tancerka, choreograf,
instruktorka tańca arabskiego
oraz uczestniczki jej zajęć

KONCERTY » » »

g.18:00|odtŚwiatowid.
Wstępwolny!

SŁynnEduEtyoPEroWE

SpEKTAKLE » » »

Bogna Forkiewicz (sopran)
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IStVAnKAntor– MEdIArEVolt
Open-pop-star Monty Cantsin, czyli konsekwentnie ekscentryczny i radykalny kanadyjski
artysta węgierskiego pochodzenia Istvan Kantor, przygotowuje we wrocławskim DH Renoma
wystawę Media Revolt. To kolejne wspólne, eksperymentalne przedsięwzięcie Centrum Sztuki
WRO i Griffin Art Space w cyklu RenomaWRO,
zapoczątkowanym międzynarodową wystawą
instalacji podczas Biennale Sztuki Mediów WRO 2013.
Urodzony w komunistycznych Węgrzech Istvan Kantor (aka Monty Cantsin
aka Amen!), którego charakterystyczne, zaangażowane realizacje prowokują dyskusje na temat instytucjonalizmu sztuki i jej autorytetów, posługuje
się różnorodnymi środkami wyrazu. Konsekwentnie walcząc o niezależność
artysty w coraz bardziej unifikującym się technologicznie, a rozwarstwiającym się ekonomicznie społeczeństwie tworzy wideo, performanse, instalacje
multimedialne i muzykę elektroniczną, inicjuje ruchy o charakterze społecznym, jak np.: otwarty ruch artystyczny Monty Cantsin, czy ogólnoświatowy
undergroundowy ruch Neoizm. prace Kantora to eksperymentujące intelektualne rebelie. łamiąc ograniczenia, w ciągu ostatnich trzech dekad niejednokrotnie był aresztowany i więziony m.in. za swoje partyzanckie interwencje
w instytucjach sztuki.
Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wśród nich: Telefilm (kanadyjska
nagroda dla najlepszego filmu i wideo w 1998 roku), Transmediale Berlin
Award w 2001 roku czy Nagrody Gubernatora Generalnego Kanady w dziedzinie Visual Media and Art. Wielokrotnie uczestniczył w Biennale WRO, na którym nagradzany był aż trzykrotnie: na WRO 93 i 97 otrzymał drugą nagrodę
(odpowiednio za prace Barricades i Nineveh), podczas WRO 09 otrzymał wyróżnienie za (The Never Ending) Operetta, a publiczność WRO 2011 wspaniale przyjęła jego performans Songs of the Antihero.
Kurator: piotr Krajewski.
Realizacja: CS WRO | Mecenas wystaw RenomaWRO: Griffin Art Space
Wernisaż 20czerwca,godz.19:00(do 31.07)|dHrEnoMA,ul.Świdnicka40,IIpiętro

WolnAPrACoWnIAKoSAŁKI
Wolna pracownia prowadzona przez Jerzego
Kosałkę na wrocławskiej ASp, jest eksperymentem artystyczno-dydaktycznym. Stworzona aby
poszerzyć, a raczej wyjść poza istniejący
Gorący wykład,
podpalanie pomnika Hasiora na uczelni program nauczania, jest otwarta
na nowe idee i definicje sztuki. Wystawa jest prezentacją rocznego dorobku
grupy, do której należą; Ola Majka, Jagoda Dobecka, Ewa Służyńska, Anna
Szczerba, Krzysztof Witkowski.
Wernisaż30czerwca,godz.18:00 (do11.07)|galeriaEntropia,ul.rzeźnicza4

outoFStHvol. 4
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE SZTUKI ZEWNĘTRZNEJ
Rwerowe szaleństwo, czyli jak rowery zdominują Wrocław. parady rowerowe w mieście, piknikowanie na poniemieckim welodromie, filmy sprzed ponad 100 lat, słynny plakat z albumu Queen czy futurystyczne projekty
dwukołowego miasta. To tylko część programu rowerowego biennale, które
zawładnie Wrocławiem przez kolejne trzy miesiące.
Głównym punktem programu Biennale jest wystawa Velodream w galerii
Awangarda przygotowana przez francuską kuratorkę Blandine Roselle i Sarah Cnudde ze stowarzyszenia KRAFT. Zobaczymy prace ponad 30 twórców
z całego świata, od architektów, przez artystów grafików, aż po filmowców.
Finisaż 31sierpnia,g. 19:00|galeriaAwangarda– BWA,ul.WitaStwosza 32

20

Nr 244 – czerwiec 2014

BArBArAgulBInoWICZMALARSTWO
Studiowała malarstwo
w ASp we Wrocławiu
w pracowni prof. Józefa
Hałasa, dyplom w 1988 r.
posługuje się technikami: olej, akryl, akwarela,
techniki mieszane.
Finisażi spotkaniez artystką– 7czerwca,godz. 18:00
|galeriaSztukiAkwarela,pl.uniwersytecki 7

W HoŁdZIE
Wystawa zamyka obchody kanonizacji Jana pawła II we
Wrocławiu. O 13.00 Msza św. w Katedrze celebrowana przez Arcybiskupa, o 16.00 w auli seminarium spotkanie z wrocławskimi plastykami, muzykami,
aktorami, wszystkimi poświęcającymi się twórczości.
22czerwcabr.(do 24.08)|Kościółśw.Krzyża(górny)

»»»WyStAWyWtoKu
ADAM STYKA. MALARSTWO
do15czerwca|BWA,ul.długa1,Jeleniagóra

JOžEF pLEčNIK. SZKICE
do15czerwca|MuzeumArchitektury,ul.Bernardyńska5
cojestgra ne.pl koncentrator kultury

KATARZYNA MORAńDA. NASTROJE
do 18czerwca|KlubFormaty,ul.Samborska3-5

ZłOTY WIEK. KOLEKCJA VINYLCANVAS

KornElJAnCZyW RAMACH CYKLU NATURALNIE
Dla Kornela Janczy inspiracją jest natura w skali makro: masywne formy ukształtowane na skutek działania potężnych sił
natury, imponujące struktury jakie budują powierzchnię ziemi,
nieskończoność i zagadkowości wszechświata. Te wszystkie
fascynacje artysta przekłada na skalę mikro za pomocą języka sztuk wizualnych. pracuje zarówno na dwuwymiarowej
płaszczyźnie płótna, jak i w trójwymiarze – jego obiekty śmiało wkraczają w przestrzeń galerii, rezygnując z zarezerwowanego dla rzeźby piedestału i angażując widza w odbiór dzieła.
Wernisaż12czerwca,godz. 19:00|Mieszkaniegepperta,
ul.ofiaroświęcimskich 1/2(do 26.06.wt,cz,ptod 16-19:00)

CZŁoWIEKnAMoŚCIE

dnIPolKoWIC

g.20:30|ZamekwWałbrzychu

16:00 | Zryw Wolnych Serc
w ramach programu Komendy Gł. policji: profilaktyka a Ty
17:00 | NEONÓWKA
18:30 | pOKAHONTAZ
20.30 | HONEY | 22.00 IRA
A także plener malarski i rzeźbiarski, konkursy dla dzieci
i młodzieży oraz inne atrakcje

dEKAlog:
oPoWIEŚCIPlEMIEnnE

po spektaklu spotkanie z realizatorami i dyskusja
g.18:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,ScenaKameralna

KolACJAdlAgŁuPCA
g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

SAMBAdEMInEIro

Spektakl plenerowy.
g. 21:00|Amifteatr,Wałbrzych

do21czerwca|galeriadizajn,ul.Świdnicka2-4

WYSTAWY » » »

UKłAD pLANETARNY. pREZENT. OŚMIU ARTYSTÓW

FotogrAFIA

do21czerwca|galeriaMiejska,ul.Kiełbaśnicza28

WYDAWNICTWA BIBLIOFILSKIE
do22czerwca|MuzeumPapiernictwa,dusznikiZdrój

KORONKOWA AGLOMERACJA
Aleksandra Gisges-Dalecka, Lilianna Borowska
do30czerwca|galeriatkackana Jatkachul.StareJatki 19

Wernisaż fotografii grup
ze Strefy Edukacji Twórczej Kontury Kultury

g.16:00CentrumPiknikowe,
ul.3Maja,Polkowice

JóZEFJóZAK

W duchu wiosennym: wieczór
autorski wrocławskiego poety, malarza, rzeźbiarza
g.17:00|KlubpodKolumnami

WYCIECZKI » » »

g.16:00|SzkołaAFA
ul.Fabryczna14

oSoBoWICE–WIdAWA–
SZyMAnóW(lotnISKo)

ArtyStyCZnAPHotoKInA

(12 km), prow. Alfred Fryśny

g. 17:00|Artgallery,ul.grochowa 8.Wstępwolny!

g.9:40|osobowice–pętla
tramwajowaliniinr14,24

do 30czerwca|Klub4rBlul.Pretficza24

SpOTKANIA » » »

pOLSKIE ZNACZKI NA pODIUM

trEnIngKAlArIPPAJAttu

PIESZo– gnIECHoWICE–
KroBIEloWICE– gnIECH.

do 30czerwca|MuzeumPocztyitele.,ul.Z.Krasińskiego 1

prowadzi Sankar Lal Sivasankaran Nair w ramach Festiwalu Kalejdoskop Kultur

ZOFIA KOWALCZYK. CZAS RELAKSU

TERESA RAJSKA. pASTELOWE OBRAZY
do 30czerwca|Klub4rBl,ul.Pretficza24

ELŻBIETA GROSSEOVA. pONADTto
do 5lipca|BWAgaleriaSzkłoiCeramika,pl.Kościuszki9/10

g.11:00|IgSalateatru
laboratorium.Wstępwolny!

KRYMINALNY WROCłAW

ŻyWABIBlIotEKA2014

do6lipca|MuzeumArcheologiczne,ArsenałMiejski,
ul.Cieszyńskiego9.Wstęptylkodlaosóbpełnoletnich!

Wypożyczenia: 12.00-20.00

BARBARA GÓRNIAK Kościoły pokoju na Dolnym Śląsku
do31lipca|PałacwŁomnicy,ul.Karpnicka3,Łomnica

ZNAK I KARABIN DO RĘKI BIERZEM…
powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863–1864
do 29sierpnia|Zakładnarodowyim.ossolińskich,Sale
PodKopułą,wejścieod ul.grodzkiejlubZaułkaossolińskich.(wt-sow godz. 10-18.00)

MAGAZYN ASpEN 1965-1971
do1września|MuzeumWspółczesne,pl.Strzegomski2A

DREWNIANE KLEJNOTY
do28września|Muzeumnarodowe,pl.Powst.Warszawy5

prowadzą Ewa Witek
i Grażyna Skowrońska
g.9:40|dw.PKSpoczekalnia

WyCIECZKAZ PrZEWodnIKIEM Kamieniec Ząbko-

wicki – Złoty Stok
Zapisytel.609941775

DLA DZIECI » » »

g. 12:00|Mediateka,
pl.teatralny 5.Wstępwolny!

CZErWonyKAPturEK

MonStErXtour

Teatr Baj pomorski z Torunia

Wyczyny gigantycznych Monster Trucków oraz powietrzne
akrobacje najlepszych na
świecie motocyklowych kaskaderów z FMX Stunt Riders.
pit party 13:00-14:30

g. 14:30 | Centrum Piknikowe,
ul.3Maja,Polkowice

g.15:00|StadionMiejski,
al.Śląska1.Bilety:300-80zł

15VI2014 NIEDZIELA
KONCERTY » » »
EtrAnFInAtAWA

Mistrzowie „pustynnego bluesa” z Nigru
g.20:00|StaryKlasztor.B:50/30
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MArEKŻArCZyńSKI

HIStorIArĘKoPISuPAnAtAdEuSZA

WIELCY IMpRESJONIŚCI I NIE TYLKO

TEKSTY, KONTEKSTY, REALIA
Druga odsłona tej ekspozycji została otwarta 14 lutego
br. Data ta została wybrana nieprzypadkowo. W tym
roku obchodzimy 180. rocznicę pierwszej edycji pana Tadeusza. Właśnie w nocy z 13 na 14 lutego 1834
w paryżu Adam Mickiewicz zakończył pisanie epopei,
która w końcu czerwca tegoż roku ukazała się drukiem.
Myśl przewodnią II odsłony ekspozycji stanowi wątek
fabularny ksiąg od VII do XII i Epilogu. Zobaczyć na niej
można zarówno rękopis poematu, jak i ciekawe jego
wydania, także w tłumaczeniach oraz cenne obrazy
i rzeźby portretujące Adama Mickiewicza, sprowadzone z muzeów w polsce i zagranicą.

Artysta amator. Maluje różnymi technikami, uprawia głównie
malarstwo olejne. Kilka lat temu zaczął regularnie spotykać się
z grupką przyjaciół o tych samych zainteresowaniach na warsztatch malarskich i tak powstała grupa MOTYLA NOGA. Na spotkaniach grupy artyści amatorzy doskonalą swój warsztat,
a efekty pracy przezentują na wystawach, głównie w bibliotekach i domach kultury.
Jest to pierwsza idywidualna wystawa, a prezentowane na niej
prace powstały z inspiracji dziełami wilkich malarzy świata, do
których artysta wniósł dawkę własnej wrażliwości.
Wystawaczynnaod2do 30czerwcabr.|MiejskaBibliotekaPubliczna,ul.Chociebuska 8-10.Wstępwolny!

PrZEWodnIKCZEKA Ślęża
g. 8:30|Kołłątaja–księg.Eureka
Zapisytel: 661-701-176

g. 18:00|WrocławskiteatrKomedia

dEKAlog:
oPoWIEŚCIPlEMIEnnE

wg. Kieślowskiego
g.18:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,ScenaKameralna

oŻEnEK
g.19:00|teatrModrzejewskiej

DLA DZIECI » » »
PrZyPAdKIdoKtorA
BonIFACEgotrąBKI

Teatr Baj pomorski z Torunia
g. 15:00 | Centrum Piknikowe,
ul.3Maja,Polkowice

16VI2014 pONIEDZIAłEK

SAMBAdEMInEIro

SpOTKANIA » » »

Spektakl plenerowy

IrEnABAlIK Wieczór autorski

g. 21:00|Amifteatr,Wałbrzych

WIDZIEĆ WIĘCEJ oraz
piosenki do tekstów autorki
w wyk. ELI KOłODZIEJCZYK

SpOTKANIA » » »
PoKAZyPrACoWnI

spektakle, animacje, filmy
w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych z Konturów
g.11:00|KonturyKultury

dnIPolKoWIC

16.00 | WOJCIECH GĄSSOWSKI; 17.00 | TURNIEJ GMINA –
pOWIAT; 18.30 | KABARET
NOWAKI; 20.00 | EWA FARNA
22.00 | KOMBII
g.16:00|CentrumPiknikowe,
ul.3Maja,Polkowice

WYCIECZKI » » »
BIAŁyKoŚCIóŁ– KuroPAtnIK–JEgŁoWA– BIAŁyK.

(23 km), prow. Anna Woźnicka
g.7:30|dw.gł.PKPkołokas

g.18:00|SaloniktrzechMuz

17VI2014 WTOREK
SpEKTAKLE » » »

nIECHŻyJEKolor!VI WOJEWÓDZKIE
BIENNALE MALARSTWA I MINIATURY 8X8
Wystawa jest zapisem
wrażliwości, wyobraźni
i talentu młodych twórców. Młodzi artyści zadają sobie pytania:
W czym jesteśmy do siebie podobni? Co stanowi
o naszej indywidualności? Dowolność tematyczna dała możliwość
wypowiedzi artystycznej
o treściach ważnych dla
samych autorów, ukazuKalina Jaśko, lat 12
jąc ich próby poznawania świata i odkrywania własnej
tożsamości. pozostawiła otwartość interpretacyjną
plastycznych przedstawień i przede wszystkim zachęciła młodego artystę do nieograniczonych kolorystycznych poszukiwań i swobodnego poruszania się
w świecie malarskiej materii. Zanurzmy się więc
w barwny świat wyobraźni. Niech żyje kolor!
Wernisaż 11czerwca,godz. 12.00|MdKŚródmieście,
ul.dubois5.Wystawaczynnaod 6czerwcado 10lipcabr.

XIdnIMŁodEgotEAtru

grAFIKAI SZtuKAPAPIEruMłODZI

g.18:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,ScenaKameralna

DUSZNICZANIE pREKURSORAMI SZTUKI pApIERU
Tegoroczna wystawa jest już czwartą z kolei ekspozycją
prezentującą twórczość dusznickich uczniów. Zajęcia,
na których powstały artystyczne dzieła realizowane są
w ramach współpracy z Miejskim Zespołem Szkół
w Dusznikach Zdroju. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane prace uczestników zajęć m.in.: barwne
kolaże, kompozycje kwiatowe w papierze czerpanym,
oraz prace graficzne wykonane w technikach: akwaforty,
monotypii, plastykorytu oraz linorytu. Jednym z niecodziennych eksponatów będzie przestrzenna instalacja
papierowa, prezentująca podwodny świat.

SpOTKANIA » » »
rAdAMIEJSKA
nAPrZEStrZEnIWIEKóW

Wykład wygłosi mgr Halina
Okólska, Wicedyrektor Muzeum Miejskiego Wrocławia
g.17:00|dolnośląskaBiblioteka
Publiczna.Wstępwolny!

DLA DZIECI » » »
WItAJCIEWnASZEJBAJCE

prezentacje dzieci i młodzieży

Wernisaż 25czerwca, godz. 13:00|MuzeumPapiernictwa,
ul.Kłodzka42,dusznikiZdrój

cojestgran e.pl koncentrator kultury

SpEKTAKLE » » »
KolACJAdlAgŁuPCA

Wystawaczynnado 30czerwca br.|KamienicaPod Złotym
Słońcem,rynek 6.Biletyedukacyjnedlagrupzorganizowanych2złpouprzedniejrezerwacji:tel. 71 335 64 83
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dEBIuty 2014XII OGÓLNOpOLSKI

dZIEńdZIECKAW CSWro
INTERMEDIALNY NIEpORADNIK
SłUCHOWISKO-WIDOWISKO
Na wyjątkowy Niedzielny poranek zapraszają niezwykli
naukowcy: profesor Anatol Kurzawka i adiunkt Henryk
Kwas, którzy na kartach podręcznych NIEporadników
Wydawnictwa Czerwony Konik niestrudzenie udowadniają, do czego NIE służą kolejne przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. po intermedialnym
słuchowisko-widowisku niespodziankowe, kreatywne
zabawy przyg. przez artystkę Lenkę Klodovą oraz jej
warsztatową grupę „I&Me”. Wydarzenie specjalne: przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci.
cojestgra ne.pl koncentrator kultury

1czerwca,godz.12:30|CentrumSztukiWro,Widok 7

BAJKInASZyCHdZIECIIrodZICóW
NA DZIEń DZIECKA
Bezpłatne warsztaty plastyczne podczas, których
dzieci wraz z rodzicami
obejrzą znaczki pocztowe
z bohaterami bajek, a następnie wykonają swój
własny znaczek. Na zakończenie wszyscy wezmą udział w tworzeniu wspólnego kolażu. A od 1
czerwca przygotowano specjalnie dla dzieci wystawę.

pRZEGLĄD MłODYCH WOKALISTÓW
Impreza adresowana do uzdolnionej wokalnie młodzieży z kręgu piosenki artystycznej. Inicjatorem Debiutów jest Grupa poezji
Śpiewanej Impresja, działająca od 1996 r. pod kier. Haliny Bednarek i Krzysztofa Słupianka przy MDK Śródmieście.
Do udziału w Debiutach zapraszani są laureaci ogólnopolskich festiwali z różnych stron polski. Spotykają się we Wrocławiu, gdzie
przez 2 dni, pod okiem specjalistów, pracują nad utworami, które
później wykonają podczas koncertu galowego. Debiuty co roku
gromadzą najlepszych muzycznych specjalistów; często są to
aktorzy i piosenkarze. W poprzednich latach młodzież miała
okazję pracować m.in. z: Grażyną łobaszewską, Katarzyną Groniec, Barbarą Dziekan, Magdą Umer, Mirosławem Czyżykiewiczem, Elżbietą Zapendowską, Andrzejem poniedzielskim,
Arturem Andrusem, Renatą przemyk, Zbigniewem Zamachowskim oraz z Jerzym Satanowskim, który współtworzy tę imprezę od jej początków. Tegoroczna edycja przeglądu rozpocznie się
warsztatami, które odbędą się w siedzibie MDK Śródmieście.
Koncertgalowy– 8czerwca,godz. 18:00| CentrumKulturyAgora,
ul.Serbska5A|mdksrodmiescie.wroc.pl|ckagora.pl

z MDK Śródmieście

CrEAtIVEFEStIVAl

g.17:00|MdKŚródmieście

17.00 | KREACJE/pRZEGLĄD
20.00 | SECOND EXIT (pL/DE)

18VI2014

ŚRODA

KONCERTY » » »
gitPoWErfest

Orkiestra gitarowa stworzona z uczniów kilku wrocławskich ośrodków. Goście patryk
Siewiera, Jarek Treliński z zesp.
Raz, Dwa, Trzy. Wstęp wolny!
g. 19:00|odSK,rękodzielnicza 1

FILMY » » »
Koguty,BorSuKII InnE
KoZŁyZapis spektaklu Te-

Warsztaty(5-8lat)1czerwca, g. 13:00|Zapisytel.7134695-84.Wystawaczynnado31sierpniabr.|MuzeumPoczty
itelekomunikacji, ul.Krasińskiego 1

atru Chorea

dZIEńdZIECKAW KonturACH

SpEKTAKLE » » »
CAMIllE Kamili Klamut
i Mariany Sadovskiej

SOBOTA 31.05. – 11.00 – FILM DISNEYA animowany,
o wiecznej krainie lodu. USA, 2013, 108 min.
13.00-15.00 – WARSZTATY HIp-HOp poprowadzi tancerz i choreograf Szczepan Rudnicki
15.00-17.00 – KApSELKOWY WYŚCIG pOKOJU dla dużych i małych poprowadzi załoga SZTUKiSZUM
NIEDZIELA 1.06. – 11.00 – KOMEDIA „prehistoryczna”
o rodzinie sprzed 4 milionów lat... animacja, USA, 2013
13.00 – MAGICZNE pRZYGODY KOTKI CZI autorska
bajka Teatru Niebieski Kwiat
14.00-17.00 – WARSZTATY KUKIEłKOWE poprowadzi:
Hanna Zawadzka-Woźniak
17.00-19.00 – pORTRETOBRANIE pLENEROWE
pod kierunkiem Katarzyny Kulpy
31majai 1czerwca|KonturyKultury,
ul.Jagiellończyka 10A.Wstępwolny!

g.19:00|IgSalaKinowa

19VI2014 CZWARTEK

g. 19:00|Igteatrlaboratorium

BoEIngBoEIng

g.17:00|CKAgora

oPErAŚWIĘtoJAńSKA

Grupa Operowa SONOTRIO
g.19:00|teatrZdrojowy
SzczawnoZdrój

SpEKTAKLE » » »
CAMIllE Kamili Klamut

i Mariany Sadovskiej
g. 19:00|Igteatrlaboratorium

CZŁoWIEKnAMoŚCIE
g.20:30|ZamekPiastowski
wWałbrzychu.Bilety:30/20zł

WYSTAWY » » »
rAFAŁBoEttnEr-ŁuBoWSKI

RZEŹBA I ARANŻACJE
pRZESTRZENNE
g. 18:00|BiuroWystawArtystycznych,ul.długa 1,Jeleniagóra

IStVAnKAntor
– MEdIArEVolt

g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

g.19:00|dHrEnoMA,ul.
Świdnicka40,IIp.Wstępwolny!

20VI2014 pIĄTEK

21VI2014 SOBOTA

KONCERTY » » »

KONCERTY » » »

ArtoFIMProVISAtIon

ArtoFIMProVISAtIon

dZIEńdZIECKAW MUZEUM pApIERNICTWA
pokazy czerpania kartek papieru z masy artystycznej z barwnymi komponentami roślinnymi, a dla najmłodszych papier
w kształcie głowy pluszowego Misia, słodki poczęstunek i bezpłatny bilet wstępu do Muzeum.
1czerwca|MuzeumPapiernictwa,dusznikiZdrój,ul.Kłodzka
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luBIndAnCEV DZIECIĘCY I MłODZIEŻOWY
pRZEGLĄD TANECZNY DOLNEGO ŚLĄSKA
Uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności
w dwóch kategoriach: mini spektakl taneczny i taniec
nowoczesny. Kategorie wiekowe: do 11-u lat, 12-15 lat
oraz powyżej 15-u lat. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kartazgłoszenia:www.ckmuza.eu(zakładkaKonkursy)
14czerwca,godz.10:00|CKMuza,ul.ArmiiKrajowej1,lubin

VII FEStIWAlKAlEJdoSKoPKultur
13-14 CZERWCA W RAMACH ŚWIĘTA WROCłAWIA

BASK
OTWARTA pRACOWNIA KULTURY BASKIJSKIEJ
W czerwcu Wrocławiem znów potrząśnie BASK!
Druga edycja unikatowego festiwalu, realizowanego w ramach
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Dzielenie tego tytułu przez
Wrocław i Donostię San Sebastian to idealna okazja, by podjąć
próbę częściowego rozwikłania niedopowiedzianej historii obydwu tych miast. W tym roku BASK na trzy dni opanuje Dworzec
Świebodzki, który stanie się otwartą pracownią dla warsztatów,
pokazów filmowych, koncertów i imprez. Ideą projektu jest poszukiwanie punktów stycznych kultury polskiej z tajemniczą kulturą baskijską oraz próba interpretacji zjawisk z nią związanych.
5-7czerwca|dworzecŚwiebodzki.Wstępwolny!

CrEAtIVEFEStIVAl

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

MANDRY

DRYMBADADZYGA

W tym roku bawimy się na festiwalu dwa dni!
W piątek 13 czerwca, impreza klubowa z energetycznym ukrabilly OT VINTA w Starym Klasztorze.
W sobotę 14 czerwca wyszywanki, korale i barwne ludowe suknie wirujące w tańcu oraz tradycyjne śpiewy
wielogłosowe różnych krain geograficznych. Kozacy
będą zacięcie walczyć na szable i ugotują tradycyjny
ukraiński kulisz. podpatrzymy też jak bronić się za pomocą hinduskiego kalarippayattu. Miłośników sztuki
kulinarnej zachwyci azu po tatarsku, ormiański szaszłyk oraz francuskie crêpes. Jak co roku na Wyspę Słodową zaprowadzi nas kolorowa parada z Rynku start
o godz. 14.00. W wieczornej części koncertu królować będą wschodni sąsiedzi: DRYMBADADZYGA – wybuchowa
mieszanka ETHNO i ROCKA (UKRAINA) oraz MANDRY –
kultowy zespół z Kijowa w stylu ETHNO-REGGAE-CHANSON, łączący tradycję ludową z nowoczesną rytmiką,
elementami miejskiego romansu, francuskim chanson.
Afterparty z muzyką kuchenną SUTARI oraz klezmerskim przytupem od DUO RUACH w klubie festiwalowym Stary Klasztor, ul. purkyniego 1.
Odbędą się także: warsztaty, zabawy dla dzieci, sport
i wypoczynek na świeżym powietrzu.
Wstępnawydarzeniafestiwalowejestbezpłatny!

16:00 |KREACJE/ZDERZENIA
Wstęp wolny!
20:00 | MARCIN MASECKI (pL)
21:30 | RASMUSSEN (DK);
SOLBERG (NO); SILVA (US)
Bilety: 12/16 zł
g.16:00|CKAgora.Karnety40/50

prowadzą Antoni Zygnerski
i Zofia Wągrowska
g.9:35|dw.gł.PKPkołokas

udZIAŁWSPŁyWIE
PAPIESKIM
Zapisytel: 661-701-176

22VI2014 NIEDZIELA

oPErAŚWIĘtoJAńSKA

KONCERTY » » »

Grupa Operowa SONOTRIO

ArtoFIMProVISAtIon
CrEAtIVEFEStIVAl

g.20:00|oK Brzegdolny

SpEKTAKLE » » »
dEKAlog:VolArE
g. 19:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,dużaScena

KWIAtyPrZydroŻnE

pREMIERA
spektaklu Maite Tarazony
g. 19:00|IgSalateatrulaboratorium.Bilet: 15 zł

12:00 | INTEGRACYJNE
WARSZTATY IMpROWIZACYJNE Rasmussen; Solberg;
Silva. Wstęp wolny!
18:30 | KAMIL SZUSZKIEWICZ (pL); HUBERT ZEMLER
20:00 | MATTHEW SHIpp
TRIO (US). Bilety: 18/23 zł
g.12:00|CKAgora.Karnety40/50

CZyStAKoMErCJA

oPErAŚWIĘtoJAńSKA

g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

Grupa Operowa SONOTRIO

CZŁoWIEKnAMoŚCIE

g.18:00|WrocławskiKlub
Anima,ul.Pilczycka47

spektakl plenerowy
g. 20:30|ZamekPiastowski
w Wałbrzychu.Bilety: 30/20 zł

SpOTKANIA » » »
noCŚWIĘtoJAńSKA

Koncerty/Jarmark Świętojański/Warsztaty/Wykłady/parada Świętojańska/Wystawy
g.od12:00|CKZamek

KWItKA-nEWIStA

Koncert na głos i wykonawcę
Natalii połowynki
g. 19:00|IgSalateatrulaboratorium.Bilet: 15 zł

KonCErtSyMFonICZny

Orkiestra Filharmonii Sudeckiej, dyrygent: Jerzy Kosek

WYCIECZKI » » »

g. 19:00|teatrZdrojowy
Szczawno-Zdrój

KAMIonKI– KoZIESIodŁo
– SCHr.SoWA– WIElKA
SoWA(1015 mnpm)– WAlIMpamięci Jana Mechliń

dZIEńdoBryI doWIdZEnIA

skiego (12 km), prowadzi
Alina Ogrodowczyk

SpEKTAKLE » » »
g.17:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety:18zł

g.7:20|dw.CentralnyPKS

EMIgrAnCI– SŁAWoMIr
MroŻEKWałbrzyska Scena

PIESZoZoBornIKŚl.
KoŁoJArdoPĘgoWA

g. 18:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,ScenaKameralna

Inicjatyw Aktorskich
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ŻyWABIBlIotEKA 2014

ArtoFIMProVISAtIon
CREATIVE FESTIVAL – AOI | 20-22.06.2014
Centrum Kultury AGORA zaprasza na kolejną edycję
kameralnego, międzynarodowego, interdyscyplinarnego projektu poświęconego sztuce improwizacyjnej
(w tym roku głównie muzyce).
Gwiazdą tegorocznego Festiwalu będzie Matthew
Shipp, Whit Dickey i Michael Bisio, czyli słynne Matthew Shipp Trio. Wrocławski koncert będzie jednocześnie polską premierą płyty „Root of things”. Shipp to
wizjoner jazzu i muzyki współczesnej, czołowa postać
nowej generacji gigantów jazzu, jeden z najbardziej
uznanych pianistów jazzowych w historii gatunku.
20-22czerwca|CKAgora,ul.Serbska5A

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

XdnIFAntAStyKI
W tym roku zamkowe korytarze zapełnią się fanami
serialu Gry o Tron oraz miłośnikami stylistyki steam
i cyberpunka. Gościem
specjalnym będzie Andrzej
Sapkowski, twórca postaci wiedźmina Geralta. potwierdzono też obecność m.in. Marzeny Sowy, Lici Troisi, łukasza Orbitowskiego, Jacka piekary i wielu innych
pisarzy, twórców komiksów, gier czy naukowców.
Sporo atrakcji przygotują również ludzie, którzy fantastyczne koncepcje potrafią wprowadzić do naszej
codzienności. Studenci z TK Games – koła naukowego
politechniki Wrocławskiej zaprezentują Rekawicę
Sensoryczną oraz hełm Occulus Rift – urządzenia,
za pomocą których będziemy mogli sterować programami w komputerze.

projekt edukacyjny, podczas którego każda osoba może przyjść
i wypożyczyć na 30-minutową rozmowę Żywą Książkę.
Książkami są zazwyczaj osoby z grup dyskryminowanych, zagrożonych dyskryminacją lub wobec których istnieją stereotypy
i uprzedzenia. Żywa Biblioteka daje szansę na zweryfikowanie
opinii i wyobrażeń o danej grupie.
W tym roku Żywą Bibliotekę poprzedzi seminarium Budowanie
sieci Żywych Bibliotek w polsce. program przewiduje wymianę doświadczeń organizatorów tego wydarzenia z różnych
miast oraz wypracowanie standardów organizacji Żywej Biblioteki w polsce. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Ronni Abergel – twórca metody Żywej Biblioteki z Kopenhagi.
Wypożyczeniaw godzinach 12.00-20.00|Mediateka,pl.teatralny 5

CZyStAKoMErCJA
g. 19:00|Wrocławski
teatrKomedia

PAntAdEuSZ

Monodram pawła palcata.

Ewa Benesz mówi: Kochajmy
się, XII księgę pana Tadeusza
Adama Mickiewicza

g.19:00|teatrCaffeModejska
wlegnicy.Bilety25zł

BAJoFondotAngoCluB

Elektrotango z Argentyny

g. 19:00|IgSalateatrulaboratorium.Bilet: 15 zł

g. 20: 00|StrefaKulturyStudenckiej,ul.Hoene-Wrońskiego 12.Bilety:80/70zł

25VI2014 ŚRODA

SpOTKANIA » » »

BlACKlABElSoCIEty

CorSoWroCŁAWSKIE

Muzeum poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum
Motoryzacji Topacz, Muzeum
powozów Galowice zaprezentują swoje wyjątkowe pojazdy.
g.12:00|rynek

WYCIECZKI » » »
WyCIECZKAgórSKA

PodWodnyWroCŁAW 2014
27czerwca| BroWArMIESZCZAńSKI,HuBSKA 44-48

g.5:30|dw.gł.PKPkołokas

KONCERTY, WYSTAWY, pROJEKCJE, SpEKTAKLE
m.in: LECH JANERKA

WyCIECZKAZ PrZEWodnIKIEM Hradec Kralove –

28czerwca| rZEKAodrA| PrZyStAnIE:Zoo,
ZWIErZynIECKA,KArdynAlSKAw godz 14:00-24:00

Hradek u Nechanic

REJSY CZTEREMA STATKAMI: Nereida, Driada, Wiktoria, Goplana. W ciągu całego dnia odbędzie się ok 24
rejsów, każdy trwający ok 1,5 godziny rejs jest oddzielną propozycją programową (spektakl teatralny, koncert, wystawa, zajęcia dla dzieci, spotkanie poetyckie,
pokaz filmowy). KONCERTY m. in: KORMORANY, KAMAN, FOLIBA, NATALIA LUBRANO, ANDREZJ DUDEK
DURER + MIROSłAW RAJKOWSKI, SYNApTINE, GRADU
MINIMO The Night – tribute dla Morphine.

23V2014 pONIEDZIAłEK

info:www.industrialart.eu

SpEKTAKLE » » »

roXXy2Hot

Wałbrzych Gł. – Schr. pTTK
Andrzejówka – RUpRECHTICKÝ ŠpIčÁK 880 m npm
(Czechy) (12 km) prowadzi
Stanisław Bobowiec

27-29czerwca|CKZamek,pl.Świętojański 1
Bilety:pt 15/so 25/nd10/karnet 40 zł

24VI2014 WTOREK

Zapisytel.609941775

SpEKTAKLE » » »
lInAtEndu Spektakl Anny

Krotoskiej i Alexandry Kazazou
g. 19:00|IgSalateatrulaboratorium.Bilet: 15 zł

SpOTKANIA » » »
WArSZtAtylItErACKIE
g.18:00|SaloniktrzechMuz

KONCERTY » » »
Zakk Wylde, jeden z najlepszych gitarzystów świata ze
swoją formacją z Ameryki, to
mieszanka southern rocka,
hard rocka i heavy metalu
g.19:00|KlubMuzycznyEter
Bilety:121/132zł

ASAFAVIdAn

Asaf Avidan to izraelski wokalista i autor tekstów. Frontman folkowo rockowej grupy
Asaf Avidan & the Mojos
g. 20:00|SalaAudytoryjnaWCK
ul.Wystawowa 1.Bilety: 200-90 zł

SpEKTAKLE » » »
WyJŚCIA

Spektakl Aleksandry Kugacz
g. 19:00|IgSalateatrulaboratorium.Bilet: 15 zł

WYSTAWY » » »
grAFIKAISZtuKAPAPIEru

prace graficzne uczniów Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach Zdroju
g.13:00|MuzeumPapiernictwa
wdusznikachZdroju

ZdZISŁAWdAdoS

Wernisaż wystawy fotografii
pt. Skały pamięci – petra

 


  

  



  



 



Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws
E D Y TA P U R Z Y C K A
O d b i e l i . . . d o c z e rn i
R y s u n e k i ko l a ż
30 maja - 30 czerwca
Galeria pod Plafonem
Biel. Białą kreską rysuję świat z moich
„B
grafik – odwracam proces i na nowo
ożywiam stwory, zwierzęta zamknięte
na płaszczyznach matryc. Biała kreska
na czarnym tle – sytuacja alternatywna
do grafik. Czerń. Czarnym atramentem kreślę reportaż z z moich podróży.
Interesuje mnie człowiek. W trakcie
pobytów w Hiszpanii robię tysiące fotografii, najczęściej portretów. Wyławiam ludzi w różnych sytuacjach:
w marszu, w knajpie, na lotnisku, podczas podróży. Ta szybka impresja fotograficzna, po kilku latach – zamienia się w mozaikę na kartonie.
Pomiędzy bielą a czernią są kolaże”. (E.P.) Wernisaż 30 maja, godz. 17.30
RE C Y K L I N G OWA B I ŻU T E RI A

2 czerwca o godz. 16.00 na warsztatach w Pracowni Rękodzieła będzie
można tworzyć niebanalne ozdoby
z niepotrzebnych już skrawków, ścinków, guzików, koralików, włóczki itp.
Zapisy – 71 33 52 203.

SE K RET Y MA L AR ZY
– Wo j c i e c h K o s s a k

18 czerwca, godz. 16.00
O życiu i twórczości Wojciecha Kossaka, twórcy obrazów o tematyce historycznej i batalistycznej, syna
znakomitego akwarelisty Juliusza
i ojca dwóch pisarek (M. PawlikowTR A DYC J E WI E LU KULT UR
skiej-Jasnorzewskiej i M. SamozwaCo z t ą B e l g i ą ?
11 czerwca, o godz. 16.00 w Czytelni niec) opowie Grzegorz Wojturski,
(II piętro) o Belgach, ich zamiłowa- kierownik Działu Oświatowego Muniach, historii i współczesności ich zeum Narodowego we Wrocławiu.
kraju, a także o ich trad-cjach opowie Zapraszamy, wstęp wolny!
Czytelnia, II piętro
Marzena Matuszczak.

4 czerwca, godz. 16.00
DKK dla Seniorów
SAMOTNOŚĆ G.G. MARQUEZA
Biblioteka Niemiecka, I piętro
4 czerwca, godz. 18.00
Klub Fantastyczny
WIECZÓR Z RPG
Sala konferencyjna, 3 piętro
10 czerwca, godz. 18.30
DKK dla Dorosłych
PAPUSZA – POETKA WYKLĘTA
Czytelnia, II piętro
10 czerwca, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
LISTA NASZYCH PRZEBOJÓW
Oddział Książki Mówionej, parter
12 czerwca, godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
TO JESTEM JA!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 9 czerwca – 71 33-52-217
12 czerwca, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
TĘCZA SMAKÓW I KOLORÓW
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 9 czerwca – 71 33-52-217
13 czerwca, godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Starszaka
JESTEM WSPANIAŁY!
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy od 9 czerwca – 71 33-52-217

Z K O Z I O Ł K I E M N A WA L I Z K A C H
Największa impreza czytelnicza dla dzieci na Dolnym Śląsku, czyli „Z książką na
walizkach” będzie trwała od 4 do 7 czerwca i zakończy się finałem w Oleśnicy. W blisko 50 miasteczkach i wsiach dolnośląskich z dziećmi spotykać się będą pisarze, laureaci Nagrody Literackiej
im. K. Makuszyńskiego, m.in. Paweł Beręsewicz, Marta Fox,
Barbara Gawryluk, Renata Piątkowska, Agnieszka Tyszka.
Oleśnicki finał, pod hasłem „Następcy Makuszyńskiego dzieciom”, odbędzie
się 7 czerwca o godz. 10.00 na placu Zwycięstwa, i będzie miał charakter festynu czytelniczego. Zaplanowano paradę czytelników-przebierańców, koncert rockowy, spotkanie z pisarzami, którzy będą gośćmi „Walizek”, kiermasz książek wydawnictw „Literatura”
i „Akapit-Press”. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Oleśnicy!
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To niezwykłe wydarzenie prezentuje niepublikowaną dotąd twórczość współczesnych pisarzy europejskich
z różnych krajów, piszących w różnych językach i różnej
stylistyce. publiczne czytania w wykonaniu znanych
osób, organizowane w niezwykłych lokalizacjach często
niekojarzonych z literaturą, pozwalają odbiorcom doświadczyć mocy prozatorskich opowieści w zupełnie nowy sposób. Tematem tegorocznej edycji jest spotkanie.

g.17:00|galeriatowarzystwa
MiłośnikówW-wia.Wstępwolny!

SpOTKANIA » » »
KulISyPAnorAMyrACŁAWICKIEJ którą od kulis pokaże

jej dyrektor, Romuald Nowak

goMBroWICZ,oSIECKA

STAND-Up Mirosławy Żak
z cyklu STÓJ, BO STRZELAM!
tekst: Jacek Kozłowski
g. 19:00|teatrdramatyczny
w Wałbrzychu,scenaKameralna

g.11:40|Panoramaracławicka
Bilet:1zł

dEKAlog:VolArE

nIEKońCZąCASIĘoPoWIEŚć

g.19:15|teatrdramatycznyw
Wałbrzychu,dużascena

tekst, reż: Marcin Wierzchowski

28czerwca,godz,18:00|BFImpart,ul.Mazowiecka17

g.11:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety22/15zł

AdrESoWnIKCJg

AlICJAWKrAInIE…

g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

Akademia Muzyczna, pl. Jana pawła II, nr 2
Akademia Muzyczna, Sala Koncertowa, ul. Zelwerowicza 7
BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej:
BWA Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32
BWA Galeria Dizajn, ul. Świdnicka 2-4
BWA Galeria Szkła i Ceramiki, pl. Kościuszki 9/10
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A
Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1 w Lubinie
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka17
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7
Dolnośląska Biblioteka publiczna im. T. Mikulskiego, Rynek 58
Filharmonia Sudecka, ul. Juliusza Słowackiego 4, Wałbrzych
Filharmonia Wrocławska, ul piłsudskiego 19
Galeria DSAFiTA, ul pawła Włodkowica 31/4a
Galeria Sztuki Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
Kamieniczka Małgosia, ul. Odrzańska 39/40
Klub Eter, ul. Kazimierza Wlk. 19
Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Klub Muzyki i Literatury, pl. Gen. T. Kościuszki 10
Klub Muzyczny łykend, podwale 37/38
Klub Muzyczny Stary Klasztor, ul. purkyniego 1
Klub Turysty pTTK, Rynek-Ratusz 11/12, IV p.
Klub 4 RBL Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. pretficza 24
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½
Muzeum Narodowe, pl. powstańców Warszawy 5
Muzeum papiernictwa, Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42
Muzeum poczty i Telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7 (wejście od podwórza)
Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7
Teatr Laboratorium Instytutu Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27
Teatr pieśń Kozła, purkyniego 1
Sceny Teatru polskiego: Scena im. J. Grzegorzewskiego, ul. G.
Zapollskiej 3; Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20C;
Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28
Wrocławski Teatr Komedia, pl Teatralny 4
WCTD: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29A
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Aula ul. Szewska 37

Spektakl Klubu Gońca Teatralnego – grupy Mały

noWASZtuKABudoWAnIA

g.17:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Wstępwolny!

Architektura modernizmu w fotografii i książce – wernisaż

26VI2014

g.17:00|MuzeumArchitektury

Wpis do kalendarium jest bezpłatny. Informacje kulturalne prosimy przysyłać do 20-go na adres: redakcja@cojestgrane.pl
Organizatorzy zastrzegaja sobie możliwość zmiany podanych
w CO JEST GRANE terminów lub odwołania imprezy.

CZWARTEK

KONCERTY » » »
nEXtPoPFEStIVAl

Nowa, cykliczna impreza muzyczna o innowacyjnej formule,
prezentująca najciekawszych
młodych polskich artystów
spoza mainstreamu.
g.18:00|KlubEter

MAydAy2

WYSTAWY » » »

MIAStoStAnZAPAlny

przegląd sztuki SURVIVAL
g.19:00|ul.grodzka9

28VI2014 SOBOTA
KONCERTY » » »
PodWodnyWroCŁAW
g.14:00-24:00|Przystanie:Zoo,
Zwierzyniecka,Kardynalska

SpEKTAKLE » » »

SpEKTAKLE » » »

Z tWoJąCórKą?nIgdy!

Wrocławski Teatr Komedia

EMIgrAnCI-SŁAWoMIr
MroŻEKWałbrzyska Scena

g. 20:00|scenaAtMna Bielanach

Inicjatyw Aktorskich

KolACJAnACZtEryrĘCE
g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

g.19:00|teatrdramatyczny
wWałbrzychu,scenaKameralna

SpOTKANIA » » »

MAydAy2

ZAnZIBAr
WySPAPrZyPrAW

g. 20:00|WrocławskiteatrKomedia

prelekcja Adama Jachymiaka

nIEKońCZąCASIĘoPoWIEŚć

serial kabaretowy, mix odcinków: Ostatni Guliwer, Zbrodnia
w Galerii Victoria i Tajemnica
Hotelu Sudety

g.11:00|teatrModrzejewskiej
wlegnicy.Bilety22/15zł

g.20:00|Barnot,ul.Szmidta4,
Wałbrzych

g.17:00|KlubturystyPttK

DLA DZIECI » » »

27VI2014 pIĄTEK
KONCERTY » » »
rECItAlEdytygEPPErt
g. 19:00|FilharmoniaSudecka
Wałbrzych

SpEKTAKLE » » »
goŁoIWESoŁo
g.18:00i20:45|AtMScenana
Bielanach.Bilety100/80zł

doMAKtorA.PoCZątEK

SpOTKANIA » » »
ŚWIĘtoWroCŁAWIA

W plenerze: warsztat artystyczny, widowisko, koncert
oraz pokazy filmowe dla dzieci i nocny dla dorosłych
g.od14:00|KonturyKultury

EuroPEJSKA
noClItErAtury
g:18:00|BFImpart
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WYCIECZKI » » »

SAMBAdEMInEIro

oŁAWA–otoK–JElCZ
lASKoWICE(18km)
g.7:20|dw.gł.PKPkołokas

Spektakl plenerowy. tekst:
piotr Rowicki; reż., oprac.
muz., choreografia: piotr Ratajczak, Arkadiusz Buszko

WyCIECZKAPoCZdAM

g. 21:00|Amifteatr,Wałbrzych

prowadzi Kazimierz Rusek

g.19:00|IgSalateatru
laboratorium.Wstępwolny!

12-30czerwca|galeriaWnętrzdomar,ul.Braniborska 14

WYCIECZKI » » »

PIESZA– dŁugoŁĘKA–
SZCZodrE prowadzą Antoni

SolnIKIWIElKIE– SMolnA– BIErutóW(15 km)

Zygnerski i Zofia Wągrowska

prowadzi Janusz Kaczmarek

g.9:10|obokgalerii
dominikańskiej(np.kościoła)

g.8:15|dw.gł.PKPkołokas

Sulistrowiczki - Raduniaprzełęcz Tąpadla - Ślęża
Zgłoszeniatel:7134-383-31

29VI2014 NIEDZIELA
KONCERTY » » »

KSIąŻ– ŚWIdnICA–
WIErZBnA
Zgłoszenia:713438331

30VI2014 pONIEDZIAłEK
WYSTAWY » » »
AnnAPAWŁoWSKA

nonSolASCrIPtA

CO W MEJ DUSZY GRA – wernisaż wystawy malarstwa

Festiwal organowy

g.18:00|SaloniktrzechMuz

g:19:00|Kościółśw.Krzyża.
Bilety20/15zł

gŁoSICIAŁo

SpEKTAKLE » » »
MAydAy2
g. 18:00|WrocławskiteatrKomedia

SpOTKANIA » » »

Zaproszeniana:www.design-udomowiony.pl

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Spotkanie autorskie z Ewą
Oleszko-Molik

12 CZERWCA, GODZ. 20.00-24.00
podobnie jak w poprzednich latach w tą wyjątkową
noc – jedyną taką w polsce – kuratorzy otworzą swoje wystawy, producenci zaprezentują rynkowe nowości, a projektanci spotkają się z przybyłymi do Galerii
Wnętrz Domar gośćmi z okazji inauguracji DESIGNU
UDOMOWIONEGO. W tym roku pod hasłem DESIGN
DO KUpIENIA w poszerzonej formule o projekty niezwiązane bezpośrednio z wystrojem wnętrz, choć
znajdujące się w niemal każdym domu.
Już po raz szósty wrocławska Galeria Wnętrz DOMAR
zaprasza na wystawy, warsztaty i spotkania w ramach
cyklu, związanego z szeroko rozumianym wyposażeniem wnętrz. Do tej pory dzięki spotkaniom z projektantami i wystawom mieliśmy okazje poznać historię
europejskiego projektowania, najnowsze trendy
w światowym i polskim wzornictwie oraz dokonania
najmłodszego pokolenia rodzimych projektantów.
WYBRANE WYSTAWY: Design półkowy
Dobry Design – 13.06 (otwarcie wystawy)
Skrawki Skórki; TON – kultura siedzenia
przestrzeń łazienki; Dobry Tydzień projektanta
easyNOTI; przepis na mały Dizajn; Meble marzeń; 3XS

Zapisytel.609941775

WyCIECZKAgórSKA

noCZ dESIgnEM

