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

27.06 - 13.07
JJaann SSttaanniieennddaa –– ddyyrreekkttoorr aarrttyyssttyycczznnyy        
TToommaasszz KKwwiieecciińńsskkii –– ddyyrreekkttoorr oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy

SSrreebbrrnnyy SSppoonnssoorr

99 lliippccaa || śśrr || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
KKrrzzyysszzttooff SSttaanniieennddaa – fortepian, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce
BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce, BBoożżeennaa NNaawwoojjsskkaa – altówka
LLiiddiiaa GGrrzzaannkkaa--UUrrbbaanniiaakk – wiolonczela
DDaammiiaann KKaallllaa – kontrabas
LL.. BBoocccchheerriinnii – Kwintet fortepianowy e-moll G.415
EE.. GGrraannaaddooss – Kwintet fortepianowy g-moll op. 49
FF.. SScchhuubbeerrtt – Kwintet fortepianowy A-dur „Pstrąg” D.667

1111 lliippccaa || pptt || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
LLiiddiiaa GGrrzzaannkkaa--UUrrbbaanniiaakk – wiolonczela, AAllddoonnaa MMaarrkkoowwiicczz –
wiolonczela, WWiioolleettttaa PPoorręębbsskkaa – skrzypce, BBaarrbbaarraa MMyylleerr –
skrzypce, DDoorroottaa TTookkaarreekk – skrzypce, MMaaggddaalleennaa SSuuddaarraa –
skrzypce, BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce, JJaacceekk MMaarrcciinnóóww –
skrzypce, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyrygent
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
AA.. VViivvaallddii
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

1133 lliippccaa || nndd || 1199::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
UUrrsszzuullaa KKrryyggeerr – mezzosopran
BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce
BBaarrbbaarraa MMyylleerr – skrzypce
JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyryg.
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
JJ.. SS.. BBaacchh
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 a-
moll BWV 1041; Kantata Ich habe
genug BWV 82a

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

Dziedziniec Arsenału Miejskiego, ul. Cieszyńskiego 9

2277 cczzeerrwwccaa || pptt || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
IIwwoonnaa HHoossssaa – sopran
JJaann SSttaanniieennddaa
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
GG.. FF.. HHaaeennddeell
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

2299 cczzeerrwwccaa || nndd || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
AAlleekkssaannddrraa RRuuppoocciińńsskkaa – klawesyn, JJaann KKrrzzeesszzoowwiieecc – flet
MMaarrttaa KKuubbiicckkaa – flet, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyrygent
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
JJ.. SS.. BBaacchh
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

22 lliippccaa || śśrr || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
IIwwoonnaa HHoossssaa – sopran
AAggnniieesszzkkaa RReehhlliiss – mezzosopran 
KKrrzzyysszzttooff MMeeiissiinnggeerr – gitara
FF.. GG.. LLoorrccaa
Canciones Populares Españolas
MM..ddeeFFaallllaa
Siete Canciones 
Populares Españolas

44 lliippccaa || pptt || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
RRaaffaałł KKwwiiaattkkoowwsskkii – wiolonczela
GGrrzzeeggoorrzz GGoorrcczzyyccaa – fortepian
LL.. vv.. BBeeeetthhoovveenn – Sonata wiolonczelowa C-dur op. 102 nr 1
JJ.. BBrraahhmmss – Sonata skrzypcowa A-dur op. 100
transkrypcja: Rafał Kwiatkowski
MM.. ddee FFaallllaa – Suite Populaire Espagnole

66 lliippccaa || nndd || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
KKllaauuddiiuusszz BBaarraann – akordeon
JJaann SSttaanniieennddaa, OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
PP.. CCzzaajjkkoowwsskkii – Serenada na smyczki C-dur op. 48
MM.. BBłłaażżeewwiicczz – Koncert na akordeon i smyczki
AA.. DDvvoořřáákk – Serenada na smyczki E-dur op. 22
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28.06.-12.07.2014 r.
28.06. - Z Zamachowski

03.07. - Marian Opania

08.07. - Parno Graszt

30.06. - The Puppini Sisters

05.07. - Igudesman & Joo

10.07. - Kasia Kowalska 

01.07. - KROKE & ...

07.07. - Monika Borzym

12.07. - Stanis aw Soyka

Bilety na wszystkie koncerty w równej cenie: 80 / 70 / 55 z

Wroc aw, dziedziniec Arsena u,
ul. Cieszy skiego 9 www.odranocka.pl

Plenerowe spotkania ze sztuka
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 KALENDARIUM CZERWIEC 2014

1�VI�2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
dolnoŚląSKA
lIgA�tAlEntóW
g.�11:00�|�CK�Muza�w�lubinie
PrZE�gląd�tWór�CZo�ŚCI�
lo�KAl�nEJ�W�PolKoWICACH
Mło dzi ar ty ści, ze spo ły lo kal -
ne oraz przed sta wi cie le in sty -
tu cji i sto wa rzy szeń
G. 20:00 Alek san dra Ja błon ka
g.�od�15:30�|�Amfiteatr�w�Parku
Miejskim,�Polkowice
KonCErt�FlAMEnCo
Bor ja So to – śpiew
Da mian Ko wa liń ski – gi ta ra
An na pat kie wicz – ta niec
g.�18:30�|�Mleczarnia,
Włodkowica�5.�Bilet:�25�zł
MICHEl�SAdAnoWSKy
W hoł dzie dla Geo r ges’a Bras -
sen sa i mu zy ki fla men co
g. 18:30�|�Ko�ściół�św.�Brata�Al�-
ber�ta,�ul.�Ko�ściel�na 2,�Mir�ków�
k.�Wro�cła�wia.�Wstęp�wolny!
MACIEJ�oBArA�QuArtEt
g. 19:00�|�odA�Fir�lej.�Bi�let: 45 zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
WIĘZI�rodZInnE
Czarna komedia rodzinna
g.�18:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy�.�Bilety�60�zł

WAŁ�BrZyCH�uto�PIA 2.039
reż. piotr Ra taj czak
g. 18:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�duża�scena
WIElCy�InnI:�JEZuS,
goMBroWICZ,�oSIECKA
STAND-Up Mirosławy Żak 
z cyklu  STÓJ, BO STRZELAM!
tekst: Jacek Kozłowski
g. 19:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�scena�Kameralna
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
PIESZA�– BoguSZóW�g.�–
KrZESZóW�–�luBAWKA
(23 km), po wrót ok. 22.00,
pro wa dzi An na Woź nic ka
g.�8:00�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
SPACEr�Po�WroCŁAWIu
g.�10:00�|�Przy�pomniku�A.�Fredry
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BAJKA�o�dWóCH�doMKACH
dla najmłodszych (1-3 lat)
g.10:00�|�WCtd
HAlo�ECHo
III Ogól no pol ski prze gląd Dzie -
cię cych Fil mów Ani mo wa nych
g.�12:00�|�BF�Impart
PrZE�gląd�tWór�CZo�ŚCI�lo�-
KAl�nEJ�W�PolKoWICACH
Swo je umie jęt no ści za pre zen -
tu ją naj młod si
G. 14:30 | Spektakl dla dzieci

EWA�MICH�nIK�lAu�rE�At�Ką
nA�gro�dy�rI�CHAr�dA�WA�gnE�rA 2014�
Na gro da Ri char da Wa gne ra, przy zna wa na jest przez
Fun da cję Ri char da Wa gne ra w Lip sku. O te go rocz nej
Lau re at ce Tho mas Kra kow, prezes Fundacji mó wi:
„Ewa Mich nik jest dla nas uoso bie niem wy jąt ko wej
pro pa ga tor ki eu ro pej skiej kul tu ry.”
Wystawianie dzie ł Ri char da Wa gne ra przez dłu gi czas
by ło szcze gól nie trud ne we Wro cła wiu z po wo du ide -
olo gicz ne go za własz cze nia mu zy ki Wa gne ra przez na -
zi stów. Nie tyl ko fa scy na cja sa mą mu zy ką, ale tak że
przed wo jen ne tra dy cje mu zycz ne przy czy ni ły się
do wskrze sze nia przez Ewę Mich nik mu zy ki Ri char da
Wa gne ra: „Wro cław na zy wa ny był mu zycz ną me tro po -
lią XIX w., sta wia ny był przed Ber li nem i Dre znem, m.in.
dzię ki tra dy cjom wa gne row skim. W pierw szej po ł.
XX w. we Wro cła wiu nie zwy kle po pu lar ne by ły No ce
Wa gne row skie, a w la tach 20/30 każ dy se zon ar ty -
stycz ny in au gu ro wa ła i za my ka ła ope ra Wa gne ra.”
Dy ry gent ka zdra dza tak że, dla cze go po sta no wi ła wy -
sta wić we Wro cła wiu Wa gne ra: „Do szłam do wnio sku,
że za ist nia ły ku te mu ide al ne wa run ki. Wszy scy wresz -
cie czu je my się jak Eu ro pej czy cy, ale nie za po mi na my
o na szej hi sto rii. Ma my świa do mość, że je ste śmy po -
wo ła ni do wspól ne go bu do wa nia eu ro pej skiej kul tu ry.
Róż no rod ne kul tu ry po win ny być na sie bie otwar te,
wza jem nie prze ni kać się, cho dzi tu o praw dzi wą sztu -
kę, któ ra uczy trwa łych war to ści mo ral nych. „pier ścień”
no si w so bie wspa nia łe prze sła nie – w na szym ży ciu
po win ni śmy się kie ro wać tak że uczu ciem i ser cem.”
Ewa Mich nik przy wró ci ła Wro cła wio wi mu zy kę Ri -
char da Wa gne ra  i w 2006 r. z po wo dze niem wy sta -
wi ła w ca ło ści pier ścień Ni be lun ga, naj więk szy dra mat
mu zycz ny Wa gne ra w mo nu men tal nej Ha li Stu le cia. 
Za ak tyw ną pra cę ukie run ko wa ną na po li ty kę kul tu -
ral ną Eu ro py oraz kul ty wo wa nie spu ści zny ar ty stycz -
nej Ri char da Wa gne ra w pol sce, Ewa Mich nik
otrzy mu je Na gro dę Ri char da Wa gne ra 2014. Z punk -
tu wi dze nia Tho ma sa Kra ko wa oraz Fun da cji Ri char -
da Wa gne ra w Lip sku, Ewa Mich nik swo ją pra cą
ar ty stycz ną łą czy prze szłość i te raź niej szość na szych
na ro dów oraz otwie ra Wro cław ja ko kul tu ro wą bra mę
pol ski na Za chód, bu du jąc tym sa mym most mię dzy
pol ską i Niem ca mi. Kra kow ko men tu je to osią gnię cie:
„Z głę bo kim sza cun kiem chy lę przed nią czo ła.”
EWA MICHNIK w 1972 r. ukoń czy ła Aka de mię Mu zycz ną
w Kra ko wie. Stu dio wa ła teo rię mu zy ki, pe da go gi kę mu -
zycz ną i dy ry gen tu rę. W la tach 1972-1978 by ła dy ry -
gent ką Fil har mo nii Zie lo no gór skiej, od 1981 do 1995
–dy rek to rem na czel nym i ar ty stycz nym Ope ry Kra kow -
skiej. W la tach 1997-2001 pia sto wa ła funk cję dy rek to ra
ar ty stycz ne go Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu „Wra ti sla -
via Can tans”. Od ro ku 1995 jest dy rek to rem na czel nym
i ar ty stycz nym Ope ry Wro cław skiej. W ro ku 2000 otrzy -
ma ła ty tuł pro fe so ra, zaś w 2013 r. pre sti żo wą na gro dę
„Am ba sa do ra Wro cła wia”.
www.ri chard -wa gner -sti ftung -le ip zig.de

SIM�CHA�XVI FE STI WAL KUL TU RY ŻY DOW SKIEJ
DDIIAA  SSppOO  RRAA ||  77--1133  cczzeerrww  ccaa 22001144  ||  WWrroo  ccłłaaww
W tym ro ku te ma tem jest DIA SpO RA – roz pro szo na po świe -
cie spo łecz ność ży dow ska. „Dia spo ra” z grec kie go ozna cza roz -
rzu co ne ziar no. pro gram Fe sti wa lu zo stał skon stru owa ny tak,
by uświa do mić wi dzom, jak nie zwy kła róż no rod ność wy kształ -
ci ła się wśród roz sia nych po świe cie wy znaw ców ju da izmu. 
Bo gac two mu zycz ne kul tu ry ży dow skiej za pre zen tu ją gwiaz dy
te go rocz nej SIM CHY: łą czą cy tra dy cje afro ame ry kań ską i ży -
dow ską, „ksią żę ko szer ne go go spel” – Jo shua Nel son; wy cho -
wa na w Izra elu egip ska po et ka i wo ka list ka – Haya Sa mir;
ame ry kań ski kan tor uro dzo ny w Gre cji, wy bit ny te nor i wio dą -
cy in ter pre ta tor kla sycz nej mu zy ki ży dow skiej, zwa ny rów nież
„pa va rot tim z bi my” – Al ber to Mi zra hi; naj cie kaw sza oso bo wość
wśród pol skich ar ty stek ostat nich lat, mul tiin stru men ta list ka
i mu zycz ny sa mo uk – Ka ro li na Ci cha, któ ra za in spi ro wa na tek -
sta mi po etów ży dow skich z te re nów pod la sia stwo rzy ła au tor -
ski pro gram „po zdro wie nia z Ji dysz lan du”; a tak że Ka pe la
Kle zmer ska SIM CHA z cze skiej Ostra vy i kra kow ski Be ster Qu -
ar tet, łą czą cy tra dy cyj ne me lo die kle zmer skie z mu zy ką kla -
sycz ną, jaz zo wą i awan gar do wą.
Koncerty�w�Synagodze�pod�Białym�Bocianem,�ul.�Włodkowica�9
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Gerda i Kaj, Teatr MER z łodzi
g.�od�12:00�|�Amfiteatr�w�Parku
Miejskim,�Polkowice
dZIEń�dZIECKA
In ter me dial ny NIE po rad nik
– słu cho wi sko -wi do wi sko
g.�12:30�|�Centrum�Sztuki�Wro
BAŚń�o�ZŁotEJ�ryBCE
g.17:00�|�WCtd�(od�4�lat)

2�VI�2014 pONIEDZIAłEK

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ZŁo�ŚnI�CE…�lA�Bo�rA�to�ryJ�-
nE�WPrAW�KI�W SZEK�SPI�rA
pre mie ra La bo ra to rium In te -
gra cji Te atral nej
g.�18:30�|�CK�Agora
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
JóZEF�JóZAK�Wernisaż
RYSUNEK, EKSLIBRIS
g.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
PrZE�gląd�tWór�CZo�ŚCI
lo�KAl�nEJ�- Po�lKo�WI�CE
Swo je umie jęt no ści za pre zen -
tu ją m.in. po lko wic kie gru py
przed szkol ne oraz przed sta -
wi cie le szkół pod sta wo wych
G. 16:30 | piotr Bie lak – wi do -
wi sko akro ba tycz ne na ro we -
rze, G. 18:00 | Ja kub Wal ko wiak
– po kaz ilu zji – Ma gicz ne Show
g.�od�13:00�|�Amfiteatr�w�Parku
Miejskim,�Polkowice

3�VI�2014 WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
PIotr�ŁuKASZCZyK
Koncert fortepianowy z cyklu

Światowid Klasycznie
g.�18:00|odt�Światowid.�Bilet:�8�zł
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
dySKu�gEPPErtA
Re flek syj ne kon stru owa nie
i ko mu ni ko wa nie toż sa mo ści
jed nost ko wej za po mo cą
ubio ru w cza sach po no wo -
cze snych – wy kład Ga brie li
Żu chow skiej -Zim nal
g.�18:00�|�Mieszkanie�gepperta
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
StrASZnoludKI
Spek takl Klu bu Goń ca Te -
atral ne go – Szko ła Cza ro dzie -
jów Wy obraź ni
g.�17:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Wstęp�wolny!

4�VI�2014 ŚRODA

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
W�SAMo�PoŁudnIE���
projekt: Wojtek Ziemiński
g. 12:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�duża�Scena
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
tAnIEC�lASu
Za pis spek ta klu Te atru Cho -
rea i Te atru Li men
g.�19:00�|�Ig�Sala�Kinowa
Wstęp�wolny!
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
JAn�ZACHArSKI
Wro cław ski frasz ko pi sa rz
g.�17:00�|�Klub�4�rBl
tWIErdZA�SrEBrnA�górA
pre zen ta cja hi sto rycz na
KRZYSZ TO FA NIE BO RY
g.�18:00�|�MBP,�ul.�Szewska�78

nIE�tyl�Ko�go�SPEl
FE STI WA L IM. WłOD KA SZO MAń SKIE GO
1111--1133  lliipp  ccaa 22001144  –– MMIIEE  RROO  SSZZÓÓWW
Ideą fe sti wa lu jest pro pa go wa nie wszyst kich nur tów
mu zycz nych, któ re są in te re su ją ce, in spi ru ją ce, któ re
war to wy śpie wać in nym. Od pew ne go cza su bar dzo
mod ne sta ły się mu zycz ne show, któ re w bla sku re flek -
to rów i ka mer, w oce nie gwiazd es tra dy pró bu ją wy ło -
nić ta len ty mu zycz ne i wo kal ne z ca łej pol ski. Chce my,
aby ten Fe sti wal był dra bi ną do wiel kich osią gnięć tych,
któ rzy chcą swo ją mi łość do lu dzi wy ra zić mu zy ką.
Mie ro szów i je go re gion, to miej sce wy jąt ko we, nie tyl -
ko ze wzglę du na kra jo braz, ale przede wszyst kim lu dzi.
pięk ne mia stecz ko z uro kli wym ryn kiem oraz przy tu lo -
ne do nie go za dba ne wsie, za to pio ne wśród zie le ni
grzy bo wych la sów. Ta kim miej scem za chwy cił się 15 lat
te mu Wło dek Szo mań ski i zo sta wił dla nie go wiel ki
Wro cław. Z bi ciem ser ca po wra cał tu z naj dal szych
kon cer tów w Eu ro pie. Opo wia dał o nim w wy wia dach,
au dy cjach ra dio wych i pro gra mach te le wi zyj nych.
W przy szłych la tach pla no wa ne jest roz bu do wa nie
Fe sti wa lu o część kon kur so wą, któ ra po zwo li na jesz -
cze ła twiej szy do stęp mło dych lu dzi do „wy dra pa nia”
so bie swo je go miej sca w świe cie mu zy ki.
W pro gramie I edy cji Fe sti wa lu odbędzie się uro czy -
stość nada nia sa li MCK „Sa la spo tkań” imie nia Włod ka
Szo mań skie go i jej po świe ce nie oraz koncert SpI RI TU -
ALS SIN GERS BAND pt. Ma don ny Ja na paw ła II (muz.
W. Szo mań ski, sł. D. Czaj kow ski). Wystąpią także m.in.:
KA TA RZY NA K8 RO ŚCIń SKA I OL GA SZO MAń SKA.
Fe sti wal od bę dzie się pod ho no ro wym pa tro na tem
Bur mi strza Mie ro szo wa – An drze ja Lasz kie wi cza.
WWsszzeell  kkiiee  oossoo  bbyy,,  ffiirr  mmyy  oorraazz  iinn  ssttyy  ttuu  ccjjee  pprraa  ggnnąą  ccee  wweess  --
pprrzzeećć  iiddeeęę  FFee  ssttii  wwaa  lluu  zzaa  pprraa  sszzaa  mmyy  ddoo kkoonn  ttaakk  ttuu::
ssssbb  ccoonn  ttaacctt@@wwpp..ppll
Wstęp�na wszyst�kie�kon�cer�ty�jest�bez�płat�ny!

SSppii  rrii  ttuu  aallss  SSiinn  ggeerrss  BBaanndd

PIotr�ŁuKASZCZyK
ŚWIA TO WID KLA SYCZ NIE
pia ni sta, stu diu je pod kie run -
kiem dra Mi cha ła Szcze pań -
skie go na Aka de mii Mu zycz nej
we Wro cła wiu. W 2008 r. zo -
stał Sty pen dy stą Otwar tej Fil har mo nii Agraf ki Mu zycz nej
w War sza wie. Jest wie lo krot nym zdo byw cą na gród na ogól no -
pol skich i mię dzy na ro do wych kon kur sach pia ni stycz nych. pro -
wa dzi czyn ne ży cie ar ty stycz ne kon cer tu jąc ja ko so li sta
w róż nych ośrod kach mu zycz nych w kra ju i za gra ni cą. pro wa -
dzi dzia łal ność ka me ral ną, kon cer tu jąc wraz ze swo im trio oraz
współ pra cu jąc z Hoch schu le fur Mu sik w Wurz bur gu.
Kon cert jest zwień cze niem cy klu Świa to wid Kla sycz nie w tym
se zo nie kul tu ral nym. W pro gra mie głów nie utwo ry F. Cho pi na.
3�czerwca,�godz.�18:00�|�odt�Światowid,
ul.Sempołowskiej�54A.�Bilet:�8�zł

non�So�lA�SCrIP�tA�
Mię dzy na ro do wy fe sti wal mu zy ki or ga no wej i ka me -
ral nej Non So la Scrip ta jest cy klem kon cer tów o je dy -
nej i wy jąt ko wej for mu le pro gra mo wej. Okre śla ją
ła ciń ski ty tuł in for mu ją cy, że nie tyl ko to, co jest za pi sa -
ne w tek ście lub par ty tu rze nu to wej, jest tre ścią pro gra -
mów kon cer tów. W róż nych for mach i kon fi gu ra cjach
po ja wia się w nich idea im pro wi za cji wo kal nych, in stru -
men tal nych w mu zy ko wa niu zbio ro wym i oczy wi ście or -
ga no wych. Jest to je den z naj star szych i naj bar dziej
re no mo wa nych fe sti wa li or ga no wych w pol sce i Eu ro -
pie, od by wa ją cy się w let nie nie dzie le. 
29�czerw�ca,�godz. 19.00�|�Ko�ście�le�Św.�Krzy�ża�na ostro�wie
tum�skim.�Bi�le�ty: 20/15�zł



chóralna. Zajęcia poprowadzą znakomici artyści muzycy 
i pedagodzy. Tydzień później zapraszamy młodych 
instrumentalistów do udziału ww  XXXXXXVVIIII  MMiięęddzzyynnaarrooddoowwyymm
MMiissttrrzzoowwsskkiimm  KKuurrssiiee  PPiiaanniissttyycczznnyymm  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 
KKrryy  ssttiiaann  KKiieełłbb

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu

Sza now ni Pań stwo,
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 VVII  LLeettnniieejj  AAkkaaddeemmiiii  MMuuzzyycczznneejj, 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 

Letnia Akademia Muzyczna 
jest współ&nansowana przez Gminę Wrocław

szczegóły: www.amuz.wroc.pl, www.lamuz.pl

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2

www.amuz.wroc.pl

Kierownik artystyczny: prof. Jerzy Mrozik
Kierownik organizacyjny: mgr Dariusz Bator
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Mistrzowskie kursy pianistyczne są do&nansowane 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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AMBASAdorZy�PoEZJI
Wie czór au tor ski: JE LE NY FA -
NAJ łO WEJ, MA RII STE pA NO -
WEJ i AN NY pOD CZA SZY
g. 18:00�|�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�na,
ul.�Pia�stow�ska 22,�le�gni�ca

5�VI�2014�CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
KAMIlA�dAuKSZ
Z cyklu: przed premierą
g.�19:00�|�BF�Impart,�kawiarnia
Autograf.�Wstęp�Wolny!
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
W�SAMo�PoŁudnIE���
g. 18:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�duża�Scena
ProMEtEuSZ
g.�19:00�|�BF�Impart.�Bilety:�35-25
uMWuKA�pREMIERA
Spek takl mu zycz ny w hołdzie
dla wydarzeń z Rwan dy
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Scena
Ciśnień.�Bilet:�25�zł
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
grAFIKA�KoMPutEroWA
pra ce uczest ni ków za jęć dzie -
ci, mło dzie ży, do ro słych i se -
nio rów, fo to ko la że, gra fi ki 3D
g.�18:00�|�Kontury�Kultury
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
CZECHy�PoŁudnIoWE
pre lek cja z pre zen ta cją mul ti -
me d. Woj cie cha Za lew skie go
g.�17:00�|�Klub�turysty�PttK
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
JAK�MA�gIA�Mu�Zy�KI�Po�KrZy�-
Żo�WA�ŁA�PlA�ny�tro�lI
Ope ra dla dzie ci w 2 ak tach
w ra mach Leo Fe sti wal
g.�10:30�i�19:00�|�CK�Agora

6�VI�2014� pIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
BrAHMS�– SPAd�Ko�BIEr�CA
KlA�Sy�KóW
Orkiestra Symfoniczna FS
Dyrygent: Jerzy Kosek
Adam Wodnicki (fortepian)
g.�19:00�|�Filharmonia�Wałbrzych
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ProMEtEuSZ
g.�19:00�|�BF�Impart.�B:�35-25�zł
uMWuKA
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Scena
Ciśnień.�Bilet:�25�zł
H(2)o – HAM�lEt�I oFE�lIA
na mo ty wach dra ma tu Szek -
spi ra. Au tor ski pro jekt An ny
Ra kow skiej i pio tra Misz te li
pod opie ką ar ty stycz ną prof.
Mi ro sła wa Ko cu ra
g.�19:00�|�Klub�Pod�Kolumnami
PIEŚnI�lEArA
g.�20:00�|�teatr�Pieśń�Kozła,
Purkyniego�1.�Bilety:�50/30�zł

7�VI�2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
dolnoŚląSKA
lIgA�tAlEntóW
g.�11:00�|�CK�Muza�w�lubinie
I MIĘ�dZy�nA�ro�do�Wy
FE�StI�WAl im.�J.�BrAHM�SA
BRAHMS I MI STRZO WIE BA -
RO KU – Mi do ri Ah med mez -
zo so pran, (Osa ka/Ja po nia), 
Leo Gar da kon tra te nor / te -
nor, (Mo na chium), Ma te usz
Ma rut skrzyp ce, (Wro cław),
Or kie stra Ka me ral na Ama ti -
-En sem ble München (Niem -
cy), Or kie stra Ca me ra ta -Wro c
ław, Dy ry gent – Jan pogány
(Mo na chium)
g. 18:00�|�Za�mek�Pia�stów�Ślą�-
skich�w Brze�gu.�Wstęp�wol�ny!
KAPElA�KlEZMErSKA
SIMCHA |�Ostrawa, Czechy
g.�22:34�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�40/30/20�zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
drogA�ŚlISKA�od�trAW.
JAK�to�dIABEŁ�WSIą�SIĘ
PrZESZEdŁ
g.�19:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Bilety:�25/15�zł
uMWuKA
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Sc.�Ciśnień

uMWu�KA�pREMIERA W CApITOLU
Teksty piosenek i reżyseria: JAN NATURSKI
Muzyka: GRZEGORZ MAZOń
Sce na riusz po wstał w opar ciu o książ kę Woj cie cha
Toch ma na: Dzi siaj na ry su je my śmierć.
Spektakl w 20. rocz ni cę wstrzą sa ją cych wy da rzeń
w Rwan dzie, kie dy w cią gu trzech mie się cy 1994 ro ku
za mor do wa no pra wie mi lion osób, przy cał ko wi tej
obo jęt no ści świa ta, w mil cze niu przy glą da ją ce go się
rwan dyj skiej tra ge dii. 
Umwu ka – sło wo to w ję zy ku ki ny ar wan da ma dwa
zna cze nia. Jed no to duch, dru gie – od dech. Z po łą cze nia
tych dwóch zna czeń po wstał spek takl mu zycz ny o du -
chach zmar łych lu dzi, opo wia da ny za po mo cą od de chu
lu dzi na sce nie, wy peł nio ny ryt mem i brzmie niem in spi -
ro wa nym afry kań ską mu zy ką et nicz ną.
Pre�mie�ra 5�czerw�ca,�spek�ta�kle 6, 7, 8, 11, 12�czerw�ca�|�Sce�na
Ci�śnień,�te�atr�Mu�zycz�ny�Ca�pi�tol,�ul.�Piłsudskiego�67.�Bi�le�t:�25 zł
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PIEŚnI�lEArA
g.�20:00�|�teatr�Pieśń�Kozła
SAM�BA�dE�MI�nE�Iro�
pRE MIE RA spek ta klu ple ne -
ro we go. Tekst: piotr Ro wic ki;
re ży se ria, opra c. mu zycz ne,
cho re ogra fia: piotr Ra taj czak
/ Ar ka diusz Busz ko
g. 21:00�|�Amifteatr,�Wał�brzy�ch
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
PrZEnIKAnIE�duSZy
Wer ni saż prac Ol gi Czor no -
maz oraz re ci ta l Sta ni sła wa
Ma rin czen ko. Wstęp wol ny!
g.�18:00�|�Klub�Pod�Kolumnami
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WroCŁAW�FASHIon
MEEtIng�Targi mody
g.�11:00�|�Stadion�Miejski
rEtroMAnIA
prze szłość nie jest czar no -
-bia ła czy li spo tka nie z la ta -
mi 30-ty mi. po kaz mo dy re tro,
w któ rym każ dy mo że wziąć
udział, qu iz z cie ka wy mi na -
gro da mi, pro jek cja fil mu Ada,
to nie wy pa da! poczęstunek
g. 16:00�|�PPM�Za�jezd�nia,
ul.�le�gnic�ka 65.�Wstęp�wolny!
dy�nA�MI�KA�ME�tA�Mor�Fo�Zy
FI�nAŁ�po kaz pra cy oraz dys -
ku sja w ra mach pro jek tu art.
-ba daw cze go paw ła pas si -
nie go, Elż bie ty Ro jek, prze my -
sła wa Wa sil kow skie go
i neT The atre –Te atr w Sie ci
po wią zań
g.�20:00�|�Ig�Studio�na�grobli
Wstęp�wolny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
dWudnIoWA
ło wicz – Nie po ka la nów –
War sza wa – Że la zo wa Wo la
g. 7:00�|�Wy�jazd�z pl.�So�li�dar�no�-

ści.�Za�pi�sy�tel: 661-701-176
PIESZA�– BArdo�ŚląSKIE�–
ZąBKoWICE�ŚląSKIE
(18 km), prowadzi K. Rusek
g.�7:30�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
SPort�WE�WroCŁAWIu
Magiczne miejsca Wrocławia
g. 10: 00�|�Przed wej�ściem�gł.
do Ha�li�Stu�le�cia
PIESZA�z BrZEZIny�przez
WoJnoWICE�do�MoKrEJ
prowadzi Mirosława Halik
g.�10:10�|�Pętla�tramwajowa�linii
10�i�20�w�leśnicy

8�VI�2014� NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
I MIĘ�dZy�nA�ro�do�Wy
FE�StI�WAl im. J.�BrAHM�SA
BRAHMS I MI STRZO WIE BA -
RO KU Dy ry gent – Jan pogány
(Mo na chium)
g. 17:00�|�Zamek�topacz,
ul.�główna�12.�Bilety:�40/30�zł
KonCErt�CZtErECH
tEnoróW:�Ka rol Bo cheń ski,
Ja cek Szy mań ski, Ma rek Szy -
mań ski, Bar tło miej Szcze szek,
piotr łu kasz czyk (for te pian),
Elż bie ta Mach (so pran)
g.�18:00�|�CK�Muza,�lubin
CZŁoWIEK-WSPólnotA-
odPoWIEdZIAlnoŚć
Występ ze spo łu wo kal ne go
Ron do oraz wy kład: Czy bie da
z nę dzą rze czy wi ście mu si
być obec na, któ ry wy gło si ks.
pra łat Sta ni sław paw la czek
g. 19:00�|Ko�ściół�nMP�na Pia�sku,
ul.�Ka�te�dral�na 12.�Wstęp�wol�ny!
BAdInI�I�CHIACCHIArEttA
Ar gen tyń skie tan go na gi ta rę
i ban do ne on
g. 19:00�|�Ko�ściół�nMP�ró�żań�co�-
wej,�ul.�Bocz�na 7,�na�do�li�ce�Wl�k.
k.�Wro�cła�wia Wstęp�wol�ny!

KWIA�ty�PrZy�droŻ�nE�
pRE MIE RA SpEK TA KLU MA ITE TA RA ZO NY 
pro jekt na ro dził się w Hisz pa nii, bio rąc po czą tek
od kwia tu ma ku i spoj rze nia sta rusz ka na cmen ta rzu,
gdy zni żył głos, opo wia da jąc o „tym, co się wy da rzy ło”.
Zro dził się z po trze by zna le zie nia od po wie dzi na py ta -
nia: co się wy da rzy ło pod czas woj ny do mo wej w Hisz -
pa nii, w jej wy ni ku i pod czas re pre sji? Co spo tka ło
nor mal nych lu dzi, ofia ry woj ny? Co sta ło się z ty mi,
któ rzy prze gra li woj nę i wszyst ko utra ci li? Z po trze by
zna le zie nia od po wie dzi na py ta nia: dla cze go o tym nie
mó wi my? Dla cze go ży je my tak, jak by nic się nie wy -
da rzy ło? Wresz cie z po trze by gło śne go mó wie nia
o woj nie, ko bie tach, dzie ciach, nie win nych świad kach
roz pa du świa ta na ka wał ki, o ich zdu mio nych oczach.
21�czerw�ca,�godz.�19:00�|�In�sty�tu�t�gro�tow�skie�go,�Sa�la�te�atru
la�bo�ra�to�rium,�ry�nek�-ra�tusz 27.�Bi�le�t: 15 zł

fot. J. Swiatek

SZKI�CE.�oPo�WIEŚć�o KlAt�KACH.
Klat ki są wszę dzie. | Du szą, tłam szą, ogra ni cza ją.
Czy moż na się uwol nić? | Ile kla tek trze ba po ko nać, aby po pro -
stu być wol nym. | A mo że znie wo le nie to stan, do któ re go po -
wo li się przy zwy cza ja my. | Naj gor sza mo że oka zać się klat ka,
któ rą no sisz w so bie.
Szki ce. Opo wieść o klat kach to zbiór la bo ra to ryj ny scen opo -
wie dzia nych ję zy kiem te atru fi zycz ne go bę dą cych efek tem
pół rocz nej pra cy nad warsz ta tem te atru cia ła we wro cław skim
Klu bie pod Ko lum na mi. Sce na riusz i Re ży se ria: An ge li ka py tel
13�czerw�ca,�godz. 18:00�|�Klub�Pod Ko�lum�na�mi,
pl.�Św.�Ma�cie�ja 21.�Wstęp�wol�ny!

SAMBA�dE�MInEIro
pREMIERA  SpEKTAKLU pLENEROWEGO
tekst: piotr Rowicki  
reżyseria /opracowanie muzyczne / choreografia:
piotr Ratajczak / Arkadiusz Buszko
Za baw na opo wieść o ama tor skiej dru ży nie pił kar skiej,
pacz ce przy ja ciół z Wał brzy cha, któ ra wy gry wa na lo -
te rii bi let na Mun dial w Bra zy lii. peł ne in te rak tyw nych
dzia łań wi do wi sko prze bie gać bę dzie w ryt mie sam -
by i prze nie sie nas si łą te atral nej wy obraź ni na słyn -
ny Sta dion Ma ra ca na w Bra zy lii. To opo wieść
o ma rze niach, któ re ła twiej się speł nia ją, gdy ma my
przy so bie przy ja ciół i gra my do jed nej bram ki.
PrEMIErA�7�czerwca,�godz.�21.00,�spektakle�8�,�14,�15,�29
czerwca,�godz.�21.00�|�Amfiteatr,�pl.�teatralny,�Wałbrzych

PIE�ŚnI�lE�ArA
Re ży se ria Grze gorz Bral. Mu zy ka Je an -Clau de Acqu -
avi va i Ma ciej Ry chły, przy g. pie śni Kac per Ku szew ski.
Mi ni ma li stycz na sce no gra fia spek ta klu i re ży ser -nar -
ra tor to pre lu dium do wi do wi ska, w któ rym naj waż -
niej szym ak to rem jest mu zy ka. Każ da pieśń jest
punk tem wyj ścia do ko lej ne go „dra ma tycz ne go po -
ema tu”. Mu zy ka sta je się rze czy wi stą po sta cią lub
zda rze niem, kreu je re la cje mię dzy ludz kie. 
6-8�czerw�ca,�godz. 20.00�|�te�atr�Pieśń�Ko�zła,
ul.�Purkyniego�1.�Bilety:�50/30�zł

fot. Z. Wawrzyński



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

DOM BER NAR DY AL BA
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

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

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

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

BAJKA DLA DZIECI

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

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

imponujące; najwyższa jakość i pomysłowość
TEATR

inspirujący, przywracający wiarę w potęgę sztuki
WYWROTA
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FEStIWAl�SIMCHA
JO SHUA NEL SON – THE pRIN -
CE OF KO SHER GO SpEL/KSIĄ -
ŻĘ KO SZER NE GO GO SpEL
/New Jer sey, USA/
g.�19:00�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�70/50/30�zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
EMIgrAnCI�-��SŁAWoMIr
MroŻEK�Wałbrzyska Scena
Inicjatyw Aktorskich 
g.�18:00�|�teatr�dramatyczny
w�Wałbrzychu,�Scena�Kameralna
drogA�ŚlISKA�od�trAW
g.�19:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Bilety:�25/15�zł
uMWuKA
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Scena
Ciśnień.�Bilet:�25�zł
PIEŚnI�lEArA
g.�20:00�|�teatr�Pieśń�Kozła.
Bilety:�50/30�zł
Z tWo�Ją�Cór�Ką?�nI�gdy!
Wro cław ski Te atr Ko me dia 
g. 20:00�|�Sce�na�AtM�na Bie�la�nach
SAM�BA�dE�MI�nE�Iro�
SpEK TA KL pLE NE RO WY
g. 21:00�|�Amifteatr,�Wał�brzy�ch
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WroCŁAW�FASHIon
MEEtIng�Targi mody
g.�11:00�|�Stadion�Miejski
PolSKIE�ZnACZKI�nA�PodIuM
prelekcja wraz z kuratorskim

oprowadzaniem po wystawie
g. 12:00�|�Mu�zeum�Pocz�ty
i telekomunikacji.�Wstęp�wolny!
KArol�ModZElEWSKI
Spo tka nie z au to rem na te mat
wy da nej nie daw no i sze ro ko
dys ku to wa nej książ ki Za jeź dzi -
my ko by łę hi sto rii. Wy zna nia
po obi ja ne go jeźdź ca
g.�17:00�|�Wrocławski�teatr
Współczesny,�ul.�rzeźnicza�12
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
lE�ŚnI�CA�– ŻAr�– KrĘ�PI�CE�–
Żu�rA�WI�nIEC�– WoJ�no�WI�-
CE�– Mo�KrA�(pieszo 17 km),
prowadzi Anna Habasińska
g.�9:00�|�leśnica�–�pętla
tramwajowa�linii�nr�10,�20
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BAJKA�o�dWóCH�doMKACH
g.11:00�|�WCtd�(1-3�lat)
dEBIuty�2014
Kon cert ga lo wy prze glą du
Mło dych Wo ka li stów
g.�18:00�|�CK�Agora.�Wejściówki
dostępne�w�MdK�Śródmeście

9�VI�2014� pONIEDZIAłEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
143�KonCErt�Z�CyKlu:
Sty pen dy ści Sa mo rzą du Wro -
cła wia – Mia stu. Wy stą pią:
An na Jan ko wiak/so pran, Ewa
Ka sprzak/flet, pa weł Ko ło -

KZK�– Wro�CŁAW�-StAM�BuŁ�trACK�– 2014
pO KAZ/KON CERT
Krew z kon tak tu to oso bli wy dzi wo ląg. po kracz ny du et, któ ry
prócz dźwię ku, ob ra zu, per for men su, pa ra te atral nej gar de ro by
i nie koń czą cych się wła snych mo no lo gów, czer pie in spi ra cję z wie -
lu źró deł ży cia co dzien ne go i mi nio ne go. po wo ła ny nie tyl ko z po -
trze by chwi li, czy przy pad ku, ale przede wszyst kim na za mó wie nie
kil ku or ga ni za cji, mi ni sterstw i de par ta men tów; z Ko ła mi go spo -
dyń wiej skich na cze le. (...) uni ka to wa bo łą czy ko mizm z dra ma -
ty zmem, gó ry z mo rzem i pa ste ry za cję z na tu rą – rzad ko za bie ra
głos pu blicz nie i nie stra szy ilo ścią wy daw nictw. Za pał twór czy
Krwi z kon tak tu po cho dzi za rów no z prze bó stwie nia jak i ar chi -
wal nych pro gnoz po go dy. Na tchnie niem są wa ha nia wskaź ni ków
wy do byw czych azbe stu w Zim ba bwe oraz ja skra we kra sna le
ogro do we. (....) Dzia łal ność Krwi z kon tak tu w du żej mie rze opie -
ra się na per sy fla żu, pa ro dii i pa sti szu.
pro jekt w ra mach wy sta wy Ro/Złą cze nia zor ga ni zo wa nej
przez wro cław ski OKiS w Ga le rii Ku ad w Stam bu le. Wy sta wa
jest czę ścią ob cho dów 600-le cia na wią za nia re la cji dy plo ma -
tycz nych mię dzy pol ską a Tur cją. (in fo. roz la cze nia.word press.
com). Fi nał dzia ła nia KZK bę dzie miał miej sce we Wro cła wiu!
10�czerwca,�godz.18.00�|�galeria�Entropia,�ul.�rzeźnicza�4

Od Organizatorów:
No wy Te atr to w na szym ro zu mie niu nie ty le ka te go ria
es te tycz na, co spo sób trak to wa nia wi dza. Nie za leż nie
od przy ję tej kon wen cji ar ty stycz nej naj waż niej sze jest
dla nas, by przed sta wie nie sta wia ło od bior cy istot ne
py ta nia, mia ło te mat, a nie tyl ko mo rał. Dla te go wła śnie
sta wia my przede wszyst kim na no wą pol ską dra ma -
tur gię, po ru sza ją cą te ma ty bli skie współ cze sne mu
dziec ku, a tak że na no wa tor ską for mę in sce ni za cji. 
pod czas ośmiu dni fe sti wa lu wi dzo wie zo ba czą naj -
lep sze przed sta wie nia dzie cię cych te atrów z ca łej pol -
ski i nie tyl ko. No wa tor skie, po my sło we i od waż ne
spek ta kle dla dzie ci przy wio zą do nas m.in. Bia ło stoc -
ki Te atr La lek, Te atr Baj po mor ski w To ru niu, łódz ki Te -
atr pi no kio, Cen trum Sztu ki Dziec ka w po zna niu, Te atr
Lal ki i Ak to ra  w Wał brzy chu, Te atr Lal ki i Ak to ra Ku buś
w Kiel cach i war szaw ski Te atr Lal ka.
In te gral ną czę ścią prze glą du jest, jak w ro ku ubie głym,
ogól no do stęp ny, in ter dy scy pli nar ny OGRÓD SZTUK,
w ra mach któ re go od bę dzie się sze reg bez płat nych
warsz ta tów li te rac kich, pla stycz nych, te atral nych
i mu zycz nych, pro wa dzo nych m.in. przez 3D czy li Di -
zajn Dla Dzie ci, spe cja li stów z Ka te dry Sztu ki Me diów
ASp we Wro cła wiu, ze spół MA łE IN STRU MEN TY i wie -
lu zna ko mi tych twór ców in dy wi du al nych m.in.
Agniesz kę Wol ny -Ham ka ło i To ma sza Bro dę.



Drodzy Czytelnicy i Widzowie…
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Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Jazz jam session koncert

Justyna Patecka wystawa

wystawa

Blues jam session koncert

Leningrad spektakl 

BASK Otwarta Pracownia Kultury Baskijskiej

Europejska Noc Literatury

Non Sola Scripta

Krzysztof Maj
dyrektor generaln

IMPART

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

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64; fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; dcik@okis.pl

AFA – DYPLOMY 2014
Na ekspozycji swoje prace zaprezentują: Patrycja Dębska, Paulina Galanciak, Da-
niel Goraj, Lilianna Hummel, Karolina Karcz, Karolina Komsta, Magdalena Placek,
Julia Plecińska, Dominika Podębska, Małgorzata Potempska, Katarzyna Ramoc-
ka, Kamil Syczuk, Katarzyna Szutta, Karol Ślęzak, Michał Woroniak.
Jak mówi kurator – Maciej Urlich:Wystawa dyplomowa tegorocznych absolwen-
tówWrocławskiej Szkoły Fotografii AFA prezentuje bardzo szeroko medium, jakim
jest fotografia. W tym zestawieniu pełni ona role: multimedialną, współtworzy ko-
laż, 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

AREK GOLA – FOTOGRAFIE
Arkadiusz Gola jest doktorantem Insty-
tutu Kreatywnej Fotografii Uniwersyte-
tu 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 cięż-
kim. Od 1991 r. pracuje jako fotorepor-
ter prasowy, od 18 lat w redakcji Dziennika Zachodniego w Katowicach.
Na ekspozycji prezentowane są wielkoformatowe prace z różnych cyklów, wyse-
lekcjonowane specjalnie na wystawę we Wrocławiu.

Wystawa czynna do 6 czerwca br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

MARINA CZAJKOWSKA O CZYM MYŚLI EWA?
Obrazy Mariny Czajkowskiej utrzy-
mane są w nurcie abstrakcjonizmu
i awangardy. Artystka swoje prace
realizuje w technice własnej. Po-
szczególne elementy kompozycji wy-
cina z kolorowego papieru, następnie
nakleja je metodą patchworkową
na kartkę. Tło powstaje za pomocą
techniki graficznej zwanej monoty-
pią. W późniejszym procesie przygo-
towania obraz pokrywany jest
farbami akrylowymi i graficznie do-
pracowywany tuszem. Dzięki wyko-
rzystaniu 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

DOLNOŚLĄSKA
LIGA TALENTÓW III EDYCJA

Pomysłodawca Dolnośląskiej Ligi Ta-
lentów, wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego Radosław Mołoń, za-
prasza dolnośląskich artystów do za-
prezentowania 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 organizato-
ra. Jesteśmy po eliminacjach w Obor-
nikach 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

• TWORZYMY I SYSTEMATYZUJEMY
informacje o kulturze

• PROMUJEMY
lokalne wydarzenia

• WSPIERAMY
dolnośląskich artystów
• WSPÓŁPRACUJEMY
z instytucjami kultury

NNAAJJWWIIĘĘKKSSZZYY  DDOOLLNNOOŚŚLLĄĄSSKKII  PPOORRTTAALL
OO  KKUULLTTUURRZZEE  II  SSZZTTUUCCEE
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Wystawa stała: 

Wystawy czasowe:

7 czerwca - 7 września 2014

17 maja - 29 czerwca 2014

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA
 z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę

Insurekcji Kościuszkowskiej, udostępnione we Wrocławiu w 1985 r.
Wystawa czasowa:

  4 kwietnia - 31 sierpnia 2014

godziny otwarcia:

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

CZERWIEC 2014

  2 kwietnia - 10 sierpnia 2014

 
  15 stycznia - 24 sierpnia 2014

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.

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
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dziej /bas, Mi ko łaj Krzy wiec -
ki/akor de on, Fi lip Opto ło wicz
/gi ta ra, Mi le na pio ruń ska
/skrzyp ce. pro wa dze nie Iza -
bel la Sta rzec -Ko sow ska.
g. 18:00�|�Klub�Mu�zy�ki�i li�te�ra�tu�-
ry.�Wstęp�wol�ny!
FEStIWAl�SIMCHA
KONCERT GALOWY
AL BER TO MI ZRA HI – kan tor 
/Chi ca go, USA/, CHÓR SY NA -
GO GI pOD BIA łYM BO CIA NEM,
pIOTR RO JEK – or ga ny, STA NI -
SłAW RY BAR CZYK – dy ry gent
g.�19:00�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�50/35/20�zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ZEMStA
g. 17: 00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
BAgAŻnIK spek takl Klu bu
Goń ca Te atral ne go – Te atr
Do ro słych i Se nio rów
g. 17:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Wstęp�wol�ny!
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WArSZtAty�lItErACKIE
g.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
SKlEP�Z�MArZEnIAMI
g.�17:00�|�WCtd�(od�5�lat)

10�VI�2014�WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
FEStIWAl�SIMCHA
BESTER QUARTET /Kraków/
g.�19:00�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�40/30/20�zł
KZK�- WroCŁAW-StAMBuŁ
trACK�- 2014
g.�18:00�|�galeria�Entropia
WoodKId
Fran cu ski pro du cent, per for -
mer, wo ka li sta i twór ca te le -
dy sków wy stą pi w ra mach
Wroc Lo ve Fest 2014
g.�20:00�|�Hala�orbita,
ul.�Wejcherowska�34�
BluES�JAM�SESSIon
g.�20:30�|�Kawarnia�Autograf
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
BArBArA�WŁodArCZyK
Spo tka nie z dzien ni kar ką
oraz pro mo cja jej książ ki pt.
Nie ma jed nej Ro sji
g.�17:00�|�Klub�4rBl

DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
KSIĘŻnICZKA�nA�ZIArnKu
groCHu dla grup zorg.
g.�10:00�|�WCtd

11�VI�2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
FEStIWAl�SIMCHA
HAYA SA MIR & THE pIE CE
MA KERS – IN CRE ATION
/Tel -Awiw, Izra el/
g.�19:00�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�50/35/20�zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
oŻEnEK
g.�11:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy�.�Bilety�27/16�zł
uMWuKA�pREMIERA
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Scena
Ciśnień.�Bilet:�25�zł
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
Bóg�nIŻyńSKI�Za pis spek -
ta klu Te atru Wier sza lin
g.�19:00�|�Ig�Sala�Kinowa
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
28�dnI�Z�EuroPy�do�AMEryKI
Opo wie ści kpt Ma riu sza Czar -
nec kie go z wy pra wy morskiej
g.�18:00�|�MBP,�ul.�Szewska�78
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
nIECH�ŻyJE�Kolor!
Wer ni saż VI bien na le ma lar -
stwa i mi nia tu ry 8x8
g.�12:00�|�MdK�Śródmieście

12�VI�2014� CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
FEStIWAl�SIMCHA
KA RO LI NA CI CHA – pO ZDRO -
WIE NIA Z JI DYSZLAN DU
g.�19:00�|�Synagoga�pod�Białym
Bocianem.�Bilety:�40/30/20�zł
FAnFArE�CIoCArlIA
Bałkańska orkiestra dęta
g.�20:00�|�Stary�Klasztor.�B.�50/60
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
oŻEnEK
g.�11:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Bilety:�27/16�zł
dZIEń�do�Bry�I do�WI�dZE�nIA
g.�17:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Bilety:�18�zł
Kto�ty�JEStEŚ?�
Spektakl muzyczny
g. 18:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
Wał�brzy�ch.�Wstęp�za re�zer�wa�cją

o KrAW�Cu,�Któ�ry�Zo�StAŁ�no�BlI�Stą
WY STA WA pLE NE RO WA

W tym ro ku upły wa 90 lat
od przy zna nia Wła dy sła -
wo wi Sta ni sła wo wi Rey -
mon to wi na gro dy No bla
w dzie dzi nie li te ra tu ry
za po wieść Chło pi. Jej
lau re at to jed na z naj bar -
dziej nie zwy kłych po sta ci
pol skie go pi śmien nic twa.

Ukoń czył za le d wie trzy kla sy, z za wo du kra wiec, nie do -
szły ak tor, za an ga żo wa ny w ru chu spi ry ty stycz nym po -
cząt ko wo ja ko me dium, a po tem ama tor „wi ru ją cych
sto li ków”, przy tło czo ny „wście kłą nu dą” w pra cy na ko -
lei i owład nię ty my ślą zo sta nia li te ra tem, któ re to pra -
gnie nie uda ło mu się zre ali zo wać.
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich przy go to wał bo ga -
to ilu stro wa ną eks po zy cję, uka zu ją cą mniej zna ne
wąt ki bio gra ficz ne Rey mon ta, je go dro gę do No bla
oraz osso liń skie wy da nia Chło pów.
Wystawa�czynna�czerwiec-wrzesień�br.�|�ogród�ba�ro�ko�wy
osso�li�neu�m,�ul.�Szewska�37,�wejście�od�Zaułka�ossolińskich

KA�tA�rZy�nA�rot�KIE�WICZ�-SZuM�SKA
pOR TRE TY W ZA WIE SZE NIU 

Ka mień, czło wiek, za baw -
ka. Ko lej ność i ro la są nie -
waż ne, ar tyst ka po tra fi
uczło wie czyć i głaz i za -
baw kę. Jej ma lar stwo jest
eks pre syj ne nie za leż nie
od mo ty wu, od te go czy
ar tyst ka po ru sza się

na po zio mie abs trak cji czy też ma lu je fi gu ra tyw nie.
KKaa  ttaa  rrzzyy  nnaa RRoott  kkiiee  wwiicczz  --SSzzuumm  sskkaa zaj mu je się ma lar -
stwem i te atrem i fil mem. Stu dio wa ła w WSSp
w Gdań sku na Wy dzia le Ma lar stwa i Gra fi ki. Od 1992
ro ku współ two rzy Te atr Ci ne ma w Mi cha ło wi -
cach. Lau re at ka na gro dy Nie za leż nej Fun da cji po pie -
ra nia Kul tu ry pol skiej im. Je rze go Bo niec kie go.
Wer�ni�saż 13�czerwca,�godz. 18:00�(do�8.07)�|�ga�le�ria�Sztu�ki,
pl.�Ka�te�dral�ny 1,�legnica.�Wstęp�wol�ny!

JoAnnA�MląCKA
pROCESY NIEODWRACALNE / pRZYWRACANIE
pra ce (ob ra zy i fo to gra fie), któ re są za in spi ro wa ne pro ce -
sa mi za cho dzą cy mi w przy ro dzie, sta ją się za pi sem ob -
ser wa cji, z któ rych wy ni ka, że po zor nie spo koj ne świat
ro ślin po sia da w so bie po ten cjał opo wia da nia tak że o in -
dy wi du al nym ludz kim lo sie, czy też je go do świad cze niu. 
JJoo  aann  nnaa MMlląącc  kkaa (ur. 1981), ab sol went ka war szaw skiej
ASp w pra cow ni Ja ro sła wa Mo dze lew skie go, a tak że
fi na list ka ostat nie go Kon kur su im. Gep per ta, w swo -
jej twór czo ści sku pia się na in tu icyj nej ob ser wa cji pro -
ce sów, któ re de cy du ją o kształ cie rze czy wi sto ści.
Wernisaż�5�czerwca,�godz.�19:00�(do�30.06)�|�galeria�Sztuki
Współczesnej�Arttrakt,�ul.�ofiar�oświęcimskich�1/1



Wy sta wie to wa rzy szy dwu ję zycz ny ka ta log za wie ra ją cy tak że ese je wy bit nych znaw ców te ma tu. Eks po zy cja pre zen to wa na bę dzie
od 23 ma ja do 9 li sto pa da 2014 r., od wtor ku do nie dzie li.
po sia da czom bi le tu ko le jo we go na tra sie Wro cław -Le gni ca -Görlitz lub bi le tu na jed ną z wy staw przy słu gu je bi let ulgo wy. 

LLee  ggnniicc  kkaa  wwyy  ssttaa  wwaa  RRyy  ccee  rrzzee  wwooll  nnoo  śśccii,,  ssttrraażż  nnii  ccyy  pprraaww..  SSzzllaacchh  ttaa  nnaa ŚŚlląą  sskkuu  ww śśrree  ddnniioo  wwiiee  cczzuu
ii cczzaa  ssaacchh  nnoo  wwoo  żżyytt  nnyycchh ssttaa  nnoo  wwii  cczzęęśśćć  ppooll  sskkoo  --nniiee  mmiieecc  kkiiee  ggoo  pprroo  jjeekk  ttuu  wwyy  ssttaa  wwiieenn  nnii  cczzee  ggoo

ppoodd wwssppóóll  nnyymm  ttyy  ttuu  łłeemm::  SSzzllaacchh  ttaa  nnaa ŚŚlląą  sskkuu ||  AAddeell  iinn  SScchhllee  ssiieenn..

Ca spa r, po li xe na i Bal tha sa r von pückler

Ze spół sze ściu tarcz her bo wych
z trum ny Geo r ga von Glau bit za (1529-1607)

LE GNI CA: RY CE RZE WOL NO ŚCI STRAŻ NI CY PRAW
Mu zeum Mie dzi, ul. Św. Ja na | Aka de mia Ry cer ska, ul. Choj now ska 2

GÖRLITZ: TRWA NIE WŚRÓD PRZE MIAN
Kul tur hi sto ri sches Mu seum, Ka iser trutz, platz des 17. Ju ni 1
Schle si sches Mu seum zu Görlitz, Schönhof / Brüder straße 8

WRO CŁAW: OPIE KUN KA KO TLI NY JE LE NIO GÓR SKIEJ
Mu zeum Uni wer sy te tu Wro cław skie go, pl. Uni wer sy tec ki 1

Ka bi net księż nej cie szyń skiej
Elż bie ty Lu kre cji (1599-1653) Drze wo ge ne alo gicz ne Schaf fgot schów

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

pro jekt współ fi nan so wa ny
ze środ ków bu dże tu
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

wwwwww..mmuuzzeeuumm--mmiieeddzzii..aarrtt..ppll

wwwwww..uummwwdd..ppll
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uMWuKA�
po spek ta klu spo tka nie z Woj -
cie chem Toch ma nem, au to rem
książ ki Dzi siaj na ry su je my
śmierć w opar ciu, o któ rą po -
wstał sce na riusz
g.�19:00�|�tM�Capitol,�Scena
Ciśnień.�Bilet:�25�zł
BoEIng�BoEIng
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
lEnIngrAd
spektakl muzyczny
g.�20:30�|�BF�Impart.�B:�40/35�zł
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
KornEl�JAnCZy
W ramach cyklu NATURALNIE
g.�19:00�|�Mieszkanie�gepperta
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
SPotKAnIE�KluBoWE
Klubu TMW; Klubu prze wod -
ni ków Oskar O/pTTK, pAN
g. 15:30�|�Kamieniczka�Małgosia
KryM�–�beczka�prochu
pre lek cja mul ti me dial na Gra -
ży ny i Ste fa na Sro czyń skich
g. 18:00|�Klub 4�rBl�Wstęp�wol�ny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
WroCŁAWSKE�SPACEry
KrAJoZnAWCZE
Uroczyste podsumowanie
g.�10:00�|�MdK�Śródmieście

13�VI�2014� pIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
SŁynnE�duEty�oPEroWE
Bogna Forkiewicz (sopran)

Jacek Szymański (tenor)
piotr łukaszczyk (fortepian)
g.�19:00�|�Filharmonia�Wałbrzych
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
SZKI�CE.�Opo wieść o klat kach
Wstęp wol ny!
g.�18:00�|�Klub�Pod�Kolumnami
dE�KA�log:�
oPo�WIE�ŚCI�PlE�MIEn�nE�
g.�19:00�|�teatr�dramatyczny
w�Wałbrzychu,�Scena�Kameralna
CZŁoWIEK�nA�MoŚCIE
spektakl plenerowy
g.�20:30�|�Zamek�Piastowski
Wałbrzych.�Bilety�30/20�zł
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
SZyMon�WoJtyŁA
pOTRZASK wernisaż
g.�18:00�|�galeria�Entropia
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
ŻyWA�BIBlIotEKA�2014
Wypożyczenia: 12.00-20.00
g. 12:00�|�Me�dia�te�ka,
pl.�te�atral�ny 5.�Wstęp�wolny!

14�VI�2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
VI�SZCZyPtA�orIEntu
Wy stą pią: MAH TAB Mał go rza -
ta plu ta – tan cer ka, cho re ograf,
in struk tor ka tań ca arab skie go
oraz uczest nicz ki jej za jęć
g.�18:00�|�odt�Światowid.
Wstęp�wolny!
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»

rAFAŁ�BoEttnEr-ŁuBoWSKI
RZEŹBA I ARANŻACJE pRZESTRZENNE

Rzeź biarz i ar ty sta sztuk
wi zu al nych. Zaj mu je się
tak że dzia łal no ścią z dzie -
dzi ny kry ty ki i pro mo cji
sztu ki. Two rzy in sta la cje,
obiek ty, kom po zy cje rzeź -
biar skie, po dej mu ją ce
dia log z in ny mi dzie ła mi

i po sta wa mi twór czy mi. Je stem prze ko na ny o tym, że nie
moż na od ciąć się od prze szło ści oraz od bo ga te go dzie -
dzic twa sze ro ko ro zu mia nej Tra dy cji. Dla te go też sztu ka
daw na za wsze by ła i bę dzie dla mnie god nym po dzi wu
ob sza rem twór czych in spi ra cji. (...)
Wer�ni�saż 20�czerwca,�godz. 18.00�(do 18.07)
Biu�ro�Wy�staw�Ar�ty�stycz�nych,�ul.�dłu�ga 1�– Je�le�nia�gó�ra

Al
eg

or
ia 

Aw
an

ga
rd

y

Jó�ZEF�Jó�ZAK�RY SU NEK, EKS LI BRIS
Ar ty sta ur. 1951 w Jak so no wie k. Wro cła wia.
We Wro cła wiu zna lazł się w 1977 ro ku,
pod okiem Ja nu sza Ha lic kie go, An drze ja
Żar no wiec kie go, Ma rii Kar piń skiej, Jo an ny
Do ma szew skiej i Ta de usza Wroń skie go roz -
wi jał swój ta lent w dzie dzi nie ry sun ku, ma -
lar stwa olej ne go oraz rzeź by (gł. w drew nie).
Tu też przy stą pił do Gru py RYS, pro mu ją cej
ma łe for my gra ficz ne, zwłasz cza eks li bris.
Dziś po za licz ny mi ry sun ka mi i pro jek ta mi
eks li bri sów, tak że pi sze – zło te my śli i wier -
sze, bar dzo ma lar skie. Na le ży m.in. do Ko ła
Li te ra tów im. Zb. Her ber ta i Ka to lic kie go
Klu bu Li te rac kie go Źró dło. Ma na kon cie
wie le wy staw w kra ju i za gra ni cą, jak rów -
nież spo tkań z po ezją i ry sun ka mi, a tak że
pu bli ka cji m.in. w ka ta lo gach i an to lo giach.
Wernisaż�2�czerwca�godz.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz,�ul.�Zawalna�7
(do 25.06�pn,�śr,�pt�w godz. 16-20.00)

Wro�CŁAW�SKA�drEW�nIA�nA
Ar�CHI�tEK�tu�rA�SZKIE�lE�to�WA

po ka za nych zo sta nie –
na daw nych ry ci nach
i pla nach oraz we
współ cze snych fo to gra -
fiach, po nad 200 obiek -
tów re pre zen tu ją cych
typ ar chi tek tu ry o drew -

nia nej kon struk cji szkie le to wej, zna nych z iko no gra fii
lub za cho wa nych w dzi siej szych gra ni cach ad mi ni -
stra cyj nych Wro cła wia. Na wy sta wie i w to wa rzy szą -
cym jej ka ta lo gu za pre zen to wa ne zo sta ną bu dyn ki
o funk cji miesz kal nej, go spo dar czej, sa kral nej, uży -
tecz no ści pu blicz nej oraz prze my sło wej.
Ku ra tor wy sta wy – dr Hann Gór ska.
Wy�sta�wa�czyn�na do 6�lip�ca�br.�|�Sta�ry�ra�tusz.�Bilety:�10/7�zł

Świątnicka

ZdZI�SŁAW�dA�doS�SKA łY pA MIĘ CI – pE TRA
Jest to hi sto ria za pi sa -
na w ska le, a pe tra zna czy
– ska ła. Wy ku te w czer -
wo nych ska łach jor dań -
skich gór na ba tej skie
mia sto pe tra to jed ność
sta ro żyt nej, hel le ni stycz -
nej i egip skiej ar chi tek tu -
ry oraz oszo ła mia ją cych

form skal nych. Za in spi ro wa ła mnie wła śnie ska ła – ja ko
za pis pa mię ci dzia łań czło wie ka i sił przy ro dy. Czę sto nie
wia do mo, gdzie prze bie ga ta gra ni ca i kto stwo rzył te
prze dziw ne for my – na tu ra czy ludz ka rę ka...?
ZZddzzii  ssłłaaww  DDaa  ddooss zaj mu je się fo to gra fią po nad pięć -
dzie siąt lat. Człon kiem ZpAF jest od 1979 r. W la -
tach 80-tych w Sta nach Zjed no czo nych zaj mo wał się
fo to gra fią re kla mo wą. pra ce je go są w zbio rach pry -
wat nych oraz w Mu zeum Na ro do wym we Wro cła wiu.
26�czerwca,�godz.�17:00�(do�25.07)�|�galeria�towarzystwa
Miłośników�Wrocławia,�ul.�odrzańska�39/40.�Wstęp�wolny!
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IStVAn�KAn�tor�– ME�dIA�rE�Volt
Open -pop -star Mon ty Cant sin, czy li kon se -
kwent nie eks cen trycz ny i ra dy kal ny ka na dyj ski
ar ty sta wę gier skie go po cho dze nia Istvan Kan -
tor, przy go to wu je we wro cław skim DH Re no ma
wy sta wę Me dia Re volt. To ko lej ne wspól ne, eks -
pe ry men tal ne przed się wzię cie Cen trum Sztu ki
WRO i Grif fin Art Spa ce w cy klu Re no maW RO,
za po cząt ko wa nym mię dzy na ro do wą wy sta wą

in sta la cji pod czas Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2013.
Uro dzo ny w ko mu ni stycz nych Wę grzech Istvan Kan tor (aka Mon ty Cant sin
aka Amen!), któ re go cha rak te ry stycz ne, za an ga żo wa ne re ali za cje pro wo ku -
ją dys ku sje na te mat in sty tu cjo na li zmu sztu ki i jej au to ry te tów, po słu gu je
się róż no rod ny mi środ ka mi wy ra zu. Kon se kwent nie wal cząc o nie za leż ność
ar ty sty w co raz bar dziej uni fi ku ją cym się tech no lo gicz nie, a roz war stwia ją -
cym się eko no micz nie spo łe czeń stwie two rzy wi deo, per for man se, in sta la cje
mul ti me dial ne i mu zy kę elek tro nicz ną, ini cju je ru chy o cha rak te rze spo łecz -
nym, jak np.: otwar ty ruch ar ty stycz ny Mon ty Cant sin, czy ogól no świa to wy
un der gro un do wy ruch Neo izm. pra ce Kan to ra to eks pe ry men tu ją ce in te lek -
tu al ne re be lie. ła miąc ogra ni cze nia, w cią gu ostat nich trzech de kad nie jed -
no krot nie był aresz to wa ny i wię zio ny m.in. za swo je par ty zanc kie in ter wen cje
w in sty tu cjach sztu ki.
Jest lau re atem wie lu pre sti żo wych na gród, wśród nich: Te le film (ka na dyj ska
na gro da dla naj lep sze go fil mu i wi deo w 1998 ro ku), Trans me dia le Ber lin
Award w 2001 ro ku czy Na gro dy Gu ber na to ra Ge ne ral ne go Ka na dy w dzie dzi -
nie Vi su al Me dia and Art. Wie lo krot nie uczest ni czył w Bien na le WRO, na któ -
rym na gra dza ny był aż trzy krot nie: na WRO 93 i 97 otrzy mał dru gą na gro dę
(od po wied nio za pra ce Bar ri ca des i Ni ne veh), pod czas WRO 09 otrzy mał wy -
róż nie nie za (The Ne ver En ding) Ope ret ta, a pu blicz ność WRO 2011 wspa nia -
le przy ję ła je go per for mans Songs of the An ti he ro.
Ku ra tor: piotr Kra jew ski.
Re ali za cja: CS WRO | Me ce nas wy staw Re no maW RO: Grif fin Art Spa ce
Wer�ni�saż 20�czerwca,�godz.�19:00��(do 31.07)�|�dH�rE�no�MA,�ul.�Świdnicka�40,�II�piętro

out�oF�StH�vol. 4
MIĘ DZY NA RO DO WE BIEN NA LE SZTU KI ZE WNĘTRZ NEJ
Rwe ro we sza leń stwo, czy li jak ro we ry zdo mi nu ją Wro cław. pa ra dy ro we ro -
we w mie ście, pik ni ko wa nie na po nie miec kim we lo dro mie, fil my sprzed po -
nad 100 lat, słyn ny pla kat z al bu mu Qu een czy fu tu ry stycz ne pro jek ty
dwu ko ło we go mia sta. To tyl ko część pro gra mu ro we ro we go bien na le, któ re
za wład nie Wro cła wiem przez ko lej ne trzy mie sią ce.
Głów nym punk tem pro gra mu Bien na le jest wy sta wa Ve lo dre am w ga le rii
Awan gar da przy go to wa na przez fran cu ską ku ra tor kę Blan di ne Ro sel le i Sa -
rah Cnud de ze sto wa rzy sze nia KRAFT. Zo ba czy my pra ce po nad 30 twór ców
z ca łe go świa ta, od ar chi tek tów, przez ar ty stów gra fi ków, aż po fil mow ców.
Fi�ni�saż 31�sierp�nia,�g. 19:00�|�ga�le�ria�Awan�gar�da�– BWA,�ul.�Wi�ta�Stwo�sza 32

Wol�nA�PrA�CoW�nIA�Ko�SAŁ�KI
Wol na pra cow nia pro wa dzo na przez Je rze go
Ko sał kę na wro cław skiej ASp, jest eks pe ry men -
tem ar ty stycz no -dy dak tycz nym. Stwo rzo na aby
po sze rzyć, a ra czej wyjść po za ist nie ją cy
na uczel ni pro gram na ucza nia, jest otwar ta

na no we idee i de fi ni cje sztu ki. Wystawa jest prezentacją rocznego dorobku
grupy, do której należą; Ola Majka, Jagoda Dobecka, Ewa Służyńska, Anna
Szczerba, Krzysztof Witkowski.
Wernisaż�30�czerwca,�godz.�18:00� (do�11.07)�|�galeria�Entropia,�ul.�rzeźnicza�4

Gorący wykład,
podpalanie pomnika Hasiora
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CZŁoWIEK�nA�MoŚCIE
g.�20:30�|�Zamek��w�Wałbrzychu
dE�KA�log:
oPo�WIE�ŚCI�PlE�MIEn�nE
po spek ta klu spo tka nie z re -
ali za to ra mi i dys ku sja 
g.�18:00�|�teatr�dramatyczny
w�Wałbrzychu,�Scena�Kameralna
KolACJA�dlA�gŁuPCA
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
SAM�BA�dE�MI�nE�Iro�
Spek ta kl ple ne ro wy. 
g. 21:00�|�Amifteatr,�Wał�brzy�ch
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
FotogrAFIA
Wer ni saż fo to gra fii grup 
ze Stre fy Edu ka cji Twór czej -
Kon tu ry Kul tu ry
g.�16:00�|�Szkoła�AFA
ul.�Fabryczna�14
ArtyStyCZnA�PHotoKInA
g. 17:00�|�Art�gal�le�ry,�ul.�gro�cho�-
wa 8.�Wstęp�wol�ny!
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
trEnIng�KAlArIPPAJAttu�
pro wa dzi San kar Lal Si va san -
ka ran Na ir w ra mach Fe sti -
wa lu Ka lej do skop Kul tur
g.�11:00�|�Ig�Sala�teatru
laboratorium.�Wstęp�wolny!
ŻyWA�BIBlIotEKA�2014
Wypożyczenia: 12.00-20.00
g. 12:00�|�Me�dia�te�ka,
pl.�te�atral�ny 5.�Wstęp�wolny!
MonStEr�X�tour
Wy czy ny gi gan tycz nych Mon -
ster Truc ków oraz po wietrz ne
akro ba cje naj lep szych na
świe cie mo to cy klo wych ka -
ska de rów z FMX Stunt Ri ders.
pit party 13:00-14:30
g.�15:00�|�Stadion�Miejski,
al.�Śląska�1.�Bilety:�300-80�zł

dnI�PolKoWIC
16:00 | Zryw Wol nych Serc
w ra mach pro gramu Ko men -
dy Gł. po li cji: pro fi lak ty ka a Ty
17:00 | NEONÓWKA
18:30 | pOKAHONTAZ
20.30 | HONEY | 22.00 IRA
A tak że ple ner ma lar ski i rzeź -
biar ski, kon kur sy  dla dzie ci
i mło dzie ży oraz in ne atrak cje
g.�16:00�Centrum�Piknikowe,
ul.�3�Maja,�Polkowice
Jó�ZE�F�Jó�ZA�K
W duchu wiosennym: wie czór
au tor ski wro cław skie go po -
ety, ma la rza, rzeź bia rza
g.�17:00�|�Klub�pod�Kolumnami
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
oSoBoWICE�–�WIdAWA�–
SZyMAnóW�(lotnISKo)
(12 km), prow. Alfred Fryśny
g.�9:40�|�osobowice�–�pętla
tramwajowa�linii�nr�14,�24
PIE�SZo�– gnIE�CHo�WI�CE�–
Kro�BIE�lo�WI�CE�– gnIE�CH.
pro wa dzą Ewa Wi tek
i Gra ży na Skow roń ska
g.�9:40�|�dw.�PKS�poczekalnia
Wy�CIECZ�KA�Z PrZE�Wod�-
nI�KIEM Ka mie niec Ząb ko -
wic ki – Zło ty Stok
Zapisy�tel.�609�941�775
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
CZErWony�KAPturEK
Teatr Baj pomorski z Torunia
g.� 14:30� |� Centrum� Piknikowe,
ul.�3�Maja,�Polkowice
15�VI�2014� NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
EtrAn�FInAtAWA
Mi strzo wie „pu styn ne go blu -
esa” z Ni gru
g.�20:00|Stary�Klasztor.�B:�50/30

BAr�BA�rA�gul�BI�no�WICZ�MALARSTWO
Stu dio wa ła ma lar stwo
w ASp we Wro cła wiu
w pra cow ni prof. Jó ze fa
Ha ła sa, dy plom w 1988 r.
po słu gu je się tech ni ka -
mi: olej, akryl, akwa re la,
tech ni ki mie sza ne. 

Fi�ni�saż�i spo�tka�nie�z ar�tyst�ką�– 7�czerw�ca,�godz. 18:00
|�ga�le�ria�Sztu�ki�Akwa�re�la,�pl.�uni�wer�sy�tec�ki 7

Kor�nEl�JAn�CZy�W RA MACH CY KLU NA TU RAL NIE
Dla Kor ne la Jan czy in spi ra cją jest na tu ra w ska li ma kro: ma -
syw ne for my ukształ to wa ne na sku tek dzia ła nia po tęż nych sił
na tu ry, im po nu ją ce struk tu ry ja kie bu du ją po wierzch nię zie mi,
nie skoń czo ność i za gad ko wo ści wszech świa ta. Te wszyst kie
fa scy na cje ar ty sta prze kła da na ska lę mi kro za po mo cą ję zy -
ka sztuk wi zu al nych. pra cu je za rów no na dwu wy mia ro wej
płasz czyź nie płót na, jak i w trój wy mia rze – je go obiek ty śmia -
ło wkra cza ją w prze strzeń ga le rii, re zy gnu jąc z za re zer wo wa -
ne go dla rzeź by pie de sta łu i an ga żu jąc wi dza w od biór dzie ła.
Wernisaż�12�czerw�ca,�godz. 19:00�|�Miesz�ka�nie�gep�per�ta,
ul.�ofiar�oświę�cim�skich 1/2�(do 26.06.�wt,�cz,�pt��od 16-19:00)

»��»��»��WyStAWy�W�toKu
AADDAAMM  SSTTYYKKAA.. MALARSTWO
do�15�czerwca�|�BWA,�ul.�długa�1,�Jelenia�góra
JJOOžžEEFF  ppLLEEččNNIIKK.. SZKICE
do�15�czerwca�|�Muzeum�Architektury,�ul.�Bernardyńska�5
KKAA  TTAA  RRZZYY  NNAA  MMOO  RRAAńń  DDAA.. NA STRO JE 
do 18�czerw�ca�|�Klub�Formaty,�ul.�Samborska�3-5
ZZłłOOTTYY  WWIIEEKK.. KOLEKCJA VINYLCANVAS
do�21�czerwca�|�galeria�dizajn,�ul.�Świdnicka�2-4
UUKKłłAADD  ppLLAANNEETTAARRNNYY.. pREZENT. OŚMIU ARTYSTÓW
do�21�czerwca�|�galeria�Miejska,�ul.�Kiełbaśnicza�28
WWYY  DDAAWW  NNIICC  TTWWAA  BBII  BBLLIIOO  FFIILL  SSKKIIEE
do�22�czerwca�|�Muzeum�Papiernictwa,�duszniki�Zdrój
KKOO  RROONN  KKOO  WWAA  AAGGLLOO  MMEE  RRAA  CCJJAA
Alek san dra Gis ges -Da leck a, Li lian na Borow ska
do��30�czerwca|�ga�le�ria�tkac�ka�na Jat�kach�ul.�Sta�re�Jat�ki 19
ZZOOFFIIAA  KKOOWWAALLCCZZYYKK.. CZAS RELAKSU
do 30�czerw�ca�|�Klub�4�rBl�ul.�Pretficza�24
ppOOLLSSKKIIEE  ZZNNAACCZZKKII  NNAA  ppOODDIIUUMM
do 30�czerw�ca�|�Mu�zeum�Poczty�i�tele.,�ul.�Z.�Kra�siń�skie�go 1
TTEERREESSAA  RRAAJJSSKKAA.. pASTELOWE OBRAZY
do 30�czerw�ca�|�Klub�4�rBl,�ul.�Pretficza�24
EELLŻŻBBIIEETTAA  GGRROOSSSSEEOOVVAA. pONADTto
do 5�lipca�|�BWA�galeria�Szkło�i�Ceramika,�pl.�Kościuszki�9/10
KKRRYYMMIINNAALLNNYY  WWRROOCCłłAAWW
do�6�lipca�|�Muzeum�Archeologiczne,�Arsenał�Miejski,
ul.�Cieszyńskiego�9.�Wstęp�tylko�dla�osób�pełnoletnich!
BBAARR  BBAA  RRAA  GGÓÓRR  NNIIAAKK Ko ścio ły po ko ju na Dol nym Ślą sku
do�31�lipca�|�Pałac�w�Łomnicy,�ul.�Karpnicka�3,�Łomnica
ZZNNAAKK  II KKAA  RRAA  BBIINN  DDOO RRĘĘ  KKII  BBIIEE  RRZZEEMM……
po wsta nie stycz nio we i Rząd Na ro do wy 1863–1864
do 29�sierp�nia�|�Za�kład�na�ro�do�wy�im.�osso�liń�skich,�Sa�le
Pod�Ko�pu�łą,�wej�ście�od ul.�grodz�kiej�lub�Za�uł�ka�osso�liń�-
skich.�(wt�-so�w godz. 10-18.00)
MMAAGGAAZZYYNN  AASSppEENN 1965-1971
do�1�września�|�Muzeum�Współczesne,�pl.�Strzegomski�2A
DDRREEWWNNIIAANNEE  KKLLEEJJNNOOTTYY
do�28�września�|�Muzeum�narodowe,�pl.�Powst.�Warszawy�5

W HoŁ�dZIE
Wy sta wa za my ka ob cho dy ka no ni za cji Ja na paw ła II we
Wro cła wiu. O 13.00 Msza św. w Ka te drze ce le bro wa -
na przez Ar cy bi sku pa, o 16.00 w au li se mi na rium spo -
tka nie z wro cław ski mi pla sty ka mi, mu zy ka mi,
ak to ra mi, wszyst ki mi po świę ca ją cy mi się twór czo ści.
22�czerw�ca�br.�(do 24.08)�|�Ko�ściół�św.�Krzy�ża�(górny)



2211Nr 244– czerwiec 2014
ccoo  jjee   ss tt   gg rr aa   nn ee .. pp ll

kon cen tra tor kul tu ry 

MArEK�ŻAr�CZyń�SKI
WIEL CY IM pRE SJO NI ŚCI I NIE TYL KO

Ar ty sta ama tor. Ma lu je róż ny mi tech ni ka mi, upra wia głów nie
ma lar stwo olej ne. Kil ka lat te mu za czął re gu lar nie spo ty kać się
z grup ką przy ja ciół o tych sa mych za in te re so wa niach na warsz -
tatch ma lar skich i tak po wsta ła gru pa MO TY LA NO GA. Na spo -
tka niach gru py ar ty ści ama to rzy do sko na lą swój warsz tat,
a efek ty pra cy prze zen tu ją na wy sta wach, głów nie w bi blio te -
kach i do mach kul tu ry.
Jest to pierwsza idywidualna wystawa, a prezentowane na niej
prace powstały z inspiracji dziełami wilkich malarzy świata, do
których ar ty sta wniósł daw kę wła snej wraż li wo ści.
Wystawa�czynna�od�2�do 30�czerwca�br.�|�Miej�ska�Bi�blio�te�ka�Pu�blicz�-
na,�ul.�Cho�cie�bu�ska 8-10.�Wstęp�wol�ny!

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KolACJA�dlA�gŁuPCA
g. 18:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
dE�KA�log:�
oPo�WIE�ŚCI�PlE�MIEn�nE�
wg. Kie ślow skie go
g.�18:00�|�teatr�dramatyczny
w�Wałbrzychu,�Scena�Kameralna
oŻEnEK
g.�19:00�|�teatr�Modrzejewskiej
SAM�BA�dE�MI�nE�Iro�
Spek ta kl ple ne ro wy
g. 21:00�|�Amifteatr,�Wał�brzy�ch
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
PoKAZy�PrACoWnI
spek ta kle, ani ma cje, fil my
w wy ko na niu dzie ci, mło dzie -
ży i do ro słych z Kon tu rów
g.�11:00�|�Kontury�Kultury
dnI�PolKoWIC
16.00 | WOJ CIECH GĄS SOW -
SKI; 17.00 | TUR NIEJ GMI NA –
pO WIAT; 18.30 | KA BA RET
NO WA KI; 20.00 | EWA FAR NA
22.00 | KOM BII
g.�16:00�|�Centrum�Piknikowe,
ul.�3�Maja,�Polkowice
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
BIA�Ły�Ko�ŚCIóŁ�– Ku�ro�PAt�-
nIK�–�JE�gŁo�WA�– BIA�Ły�K.
(23 km), prow. Anna Woźnicka
g.�7:30�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas

PrZEWodnIK�CZEKA Ślęża
g. 8:30�|�Kołłątaja�–�księg.�Eureka
Za�pi�sy�tel: 661-701-176
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
PrZyPAdKI�doKtorA
BonIFACEgo�trąBKI
Teatr Baj pomorski z Torunia
g.� 15:00� |� Centrum� Piknikowe,
ul.�3�Maja,�Polkowice
16�VI�2014 pONIEDZIAłEK

SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
IrEnA�BAlIK Wieczór autorski
WI DZIEĆ WIĘ CEJ oraz 
pio sen ki do tek stów autorki
w wy k. ELI KO łO DZIEJ CZYK
g.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz

17�VI�2014�WTOREK

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
XI�dnI�MŁodEgo�tEAtru�
g.�18:00�|�teatr�dramatyczny
w�Wałbrzychu,�Scena�Kameralna
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
rAdA�MIEJSKA
nA�PrZEStrZEnI�WIEKóW
Wy kład wy gło si mgr Ha li na
Okól ska, Wi ce dy rek tor Mu -
zeum Miej skie go Wro cła wia
g.�17:00�|�dolnośląska�Biblioteka
Publiczna.�Wstęp�wolny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
WItAJCIE�W�nASZEJ�BAJCE
pre zen ta cje dzie ci i mło dzie ży

nIECH�Ży�JE�Ko�lor!�VI WO JE WÓDZ KIE
BIEN NA LE MA LAR STWA I MI NIA TU RY 8X8

Wy sta wa jest za pi sem
wraż li wo ści, wy obraź ni
i ta len tu mło dych twór -
ców. Mło dzi ar ty ści za -
da ją so bie py ta nia:
W czym je ste śmy do sie -
bie po dob ni? Co sta no wi
o na szej in dy wi du al no -
ści?  Do wol ność te ma -
tycz na da ła moż li wość
wy po wie dzi ar ty stycz nej
o tre ściach waż nych dla
sa mych au to rów, uka zu -

jąc ich pró by po zna wa nia świa ta i od kry wa nia wła snej
toż sa mo ści. po zo sta wi ła otwar tość in ter pre ta cyj ną
pla stycz nych przed sta wień i przede wszyst kim za chę -
ci ła mło de go ar ty stę do nie ogra ni czo nych ko lo ry stycz -
nych po szu ki wań i swo bod ne go po ru sza nia się
w świe cie ma lar skiej ma te rii. Za nurz my się więc
w barw ny świat wy obraź ni. Niech ży je ko lor!
Wer�ni�saż 11�czerw�ca,�godz. 12.00�|�MdK�Śród�mie�ście,
ul.�dubois�5.�Wy�sta�wa�czyn�na�od 6�czerw�ca�do 10�lip�ca�br.

Ka li na Jaś ko, lat 12

HI�Sto�rIA�rĘ�Ko�PI�Su�PA�nA�tA�dE�uSZA
TEK STY, KON TEK STY, RE ALIA
Dru ga od sło na tej eks po zy cji zo sta ła otwar ta 14 lu te go
br. Da ta ta zo sta ła wy bra na nie przy pad ko wo. W tym
ro ku ob cho dzi my 180. rocz ni cę pierw szej edy cji pa -
na Ta de usza. Wła śnie w no cy z 13 na 14 lu te go 1834
w pa ry żu Adam Mic kie wicz za koń czył pi sa nie epo pei,
któ ra w koń cu czerw ca te goż ro ku uka za ła się dru kiem.
Myśl prze wod nią II od sło ny eks po zy cji sta no wi wą tek
fa bu lar ny ksiąg od VII do XII i Epi lo gu. Zo ba czyć na niej
moż na za rów no rę ko pis po ema tu, jak i cie ka we je go
wy da nia, tak że w tłu ma cze niach oraz cen ne ob ra zy
i rzeź by por tre tu ją ce Ada ma Mic kie wi cza, spro wa dzo -
ne z mu ze ów w pol sce i za gra ni cą. 
Wy�sta�wa�czyn�na�do 30�czerw�ca br.�|�Ka�mie�ni�ca�Pod Zło�tym
Słoń�cem,�ry�nek 6.�Bi�le�ty�edu�ka�cyj�ne�dla�grup�zor�ga�ni�zo�wa�-
nych�2�zł�po�uprzedniej�rezerwacji:�tel. 71 335 64 83

grA�FI�KA�I SZtu�KA�PA�PIE�ru�MłO DZI
DUSZ NI CZA NIE pRE KUR SO RA MI SZTU KI pA pIE RU
Te go rocz na wy sta wa jest już czwar tą z ko lei eks po zy cją
pre zen tu ją cą twór czość dusz nic kich uczniów. Za ję cia,
na któ rych po wsta ły ar ty stycz ne dzie ła re ali zo wa ne są
w ra mach współ pra cy z Miej skim Ze spo łem Szkół
w Dusz ni kach Zdro ju. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo -
sta ną wy bra ne pra ce uczest ni ków za jęć m.in.: barw ne
ko la że, kom po zy cje kwia to we w pa pie rze czer pa nym,
oraz pra ce gra ficz ne wy ko na ne w tech ni kach: akwa for ty,
mo no ty pii, pla sty ko ry tu oraz li no ry tu. Jed nym z nie co -
dzien nych eks po na tów bę dzie prze strzen na in sta la cja
pa pie ro wa, pre zen tu ją ca pod wod ny świat.
Wer�ni�saż 25�czerw�ca, godz. 13:00�|�Muzeum�Papiernictwa,
ul.�Kłodzka�42,�duszniki�Zdrój
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dE�BIu�ty 2014�XII OGÓL NO pOL SKI
pRZE GLĄD MłO DYCH WO KA LI STÓW
Im pre za ad re so wa na do uzdol nio nej wo kal nie mło dzie ży z krę -
gu pio sen ki ar ty stycz nej. Ini cja to rem De biu tów jest Gru pa po ezji
Śpie wa nej Impre sja, dzia ła ją ca od 1996 r. pod kier. Ha li ny Bed -
na rek i Krzysz to fa Słu pian ka przy MDK Śród mie ście.
Do udzia łu w De biu tach za pra sza ni są lau re aci ogól no pol skich fe -
sti wa li z róż nych stron pol ski. Spo ty ka ją się we Wro cła wiu, gdzie
przez 2 dni, pod okiem spe cja li stów, pra cu ją nad utwo ra mi, któ re
póź niej wy ko na ją pod czas kon cer tu ga lo we go. De biu ty co ro ku
gro ma dzą naj lep szych mu zycz nych spe cja li stów; czę sto są to
ak to rzy i pio sen ka rze. W po przed nich la tach mło dzież mia ła
oka zję pra co wać m.in. z: Gra ży ną ło ba szew ską, Ka ta rzy ną Gro -
niec, Bar ba rą Dzie kan, Mag dą Umer, Mi ro sła wem Czy ży kie wi -
czem, Elż bie tą Za pen dow ską, An drze jem po nie dziel skim,
Ar tu rem An dru sem, Re na tą prze myk, Zbi gnie wem Za ma chow -
skim oraz z Je rzym Sa ta now skim, któ ry współ two rzy tę im pre -
zę od jej po cząt ków. Te go rocz na edy cja prze glą du roz pocz nie się
warsz ta ta mi, któ re od bę dą się w sie dzi bie MDK Śród mie ście.
Kon�cert�ga�lo�wy�– 8�czerw�ca,�godz. 18:00�| Centrum�Kultury�Ago�ra,�
ul.�Serb�ska�5A�|�mdk�srod�mie�scie.wroc.pl�|�cka�go�ra.pl

dZIEń�dZIEC�KA�W CS�Wro
IN TER ME DIAL NY NIE pO RAD NIK
SłU CHO WI SKO -WI DO WI SKO
Na wy jąt ko wy Nie dziel ny po ra nek za pra sza ją nie zwy kli
na ukow cy: pro fe sor Ana tol Ku rzaw ka i ad iunkt Hen ryk
Kwas, któ rzy na kar tach pod ręcz nych NIE po rad ni ków
Wy daw nic twa Czer wo ny Ko nik nie stru dze nie udo wad -
nia ją, do cze go NIE słu żą ko lej ne przed mio ty co dzien ne -
go i nie co dzien ne go użyt ku. po in ter me dial nym
słu cho wi sko -wi do wi sku nie spo dzian ko we, kre atyw ne
za ba wy przyg. przez ar tyst kę Len kę Klo do vą oraz jej
warsz ta to wą gru pę „I&Me”. Wy da rze nie spe cjal ne: prze -
glą du No we go Te atru dla Dzie ci.
1�czerwca,�godz.�12:30�|�Cen�trum�Sztu�ki�Wro,�Wi�dok 7

dZIEń�dZIECKA�W KonturACH
SSOO  BBOO  TTAA 3311..0055..  –– 1111..0000 – FILM DI SNEYA ani mo wa ny,
o wiecz nej kra inie lo du. USA, 2013, 108 min.
1133..0000--1155..0000 – WARSZ TA TY HIp -HOp po pro wa dzi tan -
cerz i cho re ograf Szcze pan Rud nic ki
1155..0000--1177..0000 – KAp SEL KO WY WY ŚCIG pO KO JU dla du -
żych i ma łych poprowadzi za ło ga SZTU Ki SZUM
NNIIEE  DDZZIIEE  LLAA 11..0066..  –– 1111..0000 – KO ME DIA „pre hi sto rycz na”
o ro dzi nie sprzed 4 mi lio nów lat... ani ma cja, USA, 2013
1133..0000 – MA GICZ NE pRZY GO DY KOT KI CZI au tor ska
baj ka Te atru Nie bie ski Kwiat
1144..0000--1177..0000 – WARSZ TA TY KU KIEł KO WE po pro wa dzi:
Han na Za wadz ka -Woź niak 
1177..0000--1199..0000 – pOR TRE TO BRA NIE pLE NE RO WE
pod kie run kiem Ka ta rzy ny Kul py
31�ma�ja�i 1�czerw�ca�|�Kon�tu�ry�Kul�tu�ry,
ul.�Ja�giel�loń�czy�ka 10A.�Wstęp�wol�ny!

dZIEń�dZIEC�KA�W MU ZEUM pA pIER NIC TWA
po ka zy czer pa nia kar tek pa pie ru z ma sy ar ty stycz nej z barw ny -
mi kom po nen ta mi ro ślin ny mi, a dla naj młod szych pa pier
w kształ cie gło wy plu szo we go Mi sia, słod ki po czę stu nek i bez -
płat ny bi let wstę pu do Mu zeum.
1�czerwca�|�Muzeum�Papiernictwa,�duszniki�Zdrój,�ul.�Kłodzka

z MDK Śród mie ście
g.�17:00�|�MdK�Śródmieście

18�VI�2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
gitPoWErfest
Or kie stra gi ta ro wa stwo rzo -
na z uczniów kil ku wro cław -
skich ośrod ków. Go ście pa tryk
Sie wie ra, Ja rek Tre liń ski z ze sp.
Raz, Dwa, Trzy. Wstęp wol ny!
g. 19:00�|odSK,�rę�ko�dziel�ni�cza 1
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
Ko�gu�ty,�Bor�Su�KI�I InnE
Ko�ZŁy�Za pis spek ta klu Te -
atru Cho rea
g.�19:00�|�Ig�Sala�Kinowa

19�VI�2014� CZWARTEK

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
CAMIllE Ka mi li Kla mut
i Ma ria ny Sa do vskiej
g. 19:00�|�Ig�te�atr�la�bo�ra�to�rium
BoEIng�BoEIng
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia

20�VI�2014� pIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
Art�oF�IMProVISAtIon

CrEAtIVE�FEStIVAl
17.00 | KRE ACJE/pRZE GLĄD
20.00 | SE COND EXIT (pL/DE)
g.�17:00|CK�Agora
oPErA�ŚWIĘtoJAńSKA
Gru pa Ope ro wa SO NO TRIO
g.�19:00�|�teatr�Zdrojowy
Szczawno�Zdrój
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
CAMIllE Ka mi li Kla mut
i Ma ria ny Sa do vskiej
g. 19:00�|�Ig�te�atr�la�bo�ra�to�rium
CZŁoWIEK�nA�MoŚCIE
g.�20:30�|�Zamek�Piastowski
w�Wałbrzychu.�Bilety:�30/20�zł
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
rA�FAŁ�Bo�Et�t�nEr�-Łu�BoW�SKI
RZEŹBA I ARANŻACJE
pRZESTRZENNE
g. 18:00|�Biu�ro�Wy�staw�Ar�ty�stycz�-
nych,�ul.�dłu�ga 1,�Je�le�nia�gó�ra
IStVAn�KAn�tor
– ME�dIA�rE�Volt
g.�19:00�|�dH�rE�no�MA,�ul.
Świdnicka�40,�II�p.�Wstęp�wolny!

21�VI�2014� SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
Art�oF�IMProVISAtIon

BAJ�KI�nA�SZyCH�dZIE�CI�I�ro�dZI�CóW
NA DZIEń DZIEC KA
Bez płat ne warsz ta ty pla -
stycz ne pod czas, któ rych
dzie ci wraz z ro dzi ca mi
obej rzą znacz ki pocz to we
z bo ha te ra mi ba jek, a na -
stęp nie wy ko na ją swój
wła sny zna czek. Na za -
koń cze nie wszy scy we -

zmą udział w two rze niu wspól ne go ko la żu. A od 1
czerw ca przy go to wa no spe cjal nie dla dzie ci wy sta wę.
Warsztaty�(5-8�lat)�1�czerw�ca, g. 13:00�|�Zapisy�tel.�71�346-
95-84.�Wy�sta�wa�czynna�do�31�sierpnia�br.�|�Mu�zeum�Poczty
i�telekomunikacji, ul.�Kra�siń�skie�go 1
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CrEAtIVE�FEStIVAl
16:00 |KRE ACJE/ZDE RZE NIA
Wstęp wol ny!
20:00 | MAR CIN MA SEC KI (pL)
21:30 | RA SMUS SEN (DK); 
SOL BERG (NO); SI LVA (US)
Bilety: 12/16 zł
g.�16:00|CK�Agora.�Karnety�40/50
oPErA�ŚWIĘtoJAńSKA
Gru pa Ope ro wa SO NO TRIO
g.�20:00�|�oK Brzeg�dolny
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
dEKAlog:�VolArE�
g. 19:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�du�ża�Sce�na
KWIAty�PrZydroŻnE
pREMIERA
spektaklu Maite Tarazony
g. 19:00�|�Ig�Sa�la�te�atru�la�bo�ra�-
to�rium.�Bi�let: 15 zł
CZyStA�KoMErCJA
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
CZŁoWIEK�nA�MoŚCIE
spektakl plenerowy
g. 20:30�|�Za�mek�Pia�stow�ski
w Wał�brzy�chu.�Bi�le�ty: 30/20 zł
SSppOOTTKKAANNIIAA    »»    »»    »»
noC�ŚWIĘtoJAńSKA
Kon cer ty/Jar mark Świę to jań -
ski/Warsz ta ty/Wy kła dy/pa -
ra da Świę to jań ska/Wy sta wy
g.�od�12:00�|�CK�Zamek
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
KA�MIon�KI�– Ko�ZIE�SIo�dŁo
– SCHr.�So�WA�– WIEl�KA
So�WA�(1015 m�npm)�– WA�-
lIM�pamięci Jana Mechliń
skiego (12 km), prowadzi
Alina Ogrodowczyk
g.�7:20�|�dw.�Centralny�PKS
PIESZo�Z�oBornIK�Śl.
KoŁo�JAr�do�PĘgoWA

pro wa dzą An to ni Zy gner ski
i Zo fia Wą grow ska
g.�9:35�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
udZIAŁ�W�SPŁyWIE
PAPIESKIM
Za�pi�sy�tel: 661-701-176

22�VI�2014� NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
Art�oF�IMProVISAtIon
CrEAtIVE�FEStIVAl
12:00 | IN TE GRA CYJ NE
WARSZ TA TY IM pRO WI ZA -
CYJ NE Ra smus sen; Sol berg;
Si lva. Wstęp wol ny!
18:30 | KA MIL SZUSZ KIE -
WICZ (pL); HU BERT ZE MLER
20:00 | MAT THEW SHIpp
TRIO (US). Bilety: 18/23 zł
g.�12:00|CK�Agora.�Karnety�40/50
oPErA�ŚWIĘtoJAńSKA
Gru pa Ope ro wa SO NO TRIO
g.�18:00�|�Wrocławski�Klub
Anima,�ul.�Pilczycka�47
KWItKA-nEWIStA
Koncert na głos i wykonawcę
Natalii połowynki
g. 19:00�|�Ig�Sa�la�te�atru�la�bo�ra�-
to�rium.�Bi�let: 15 zł
KonCErt�SyMFonICZny
Or kie stra Fil har mo nii Su dec -
kiej, dy ry gent: Je rzy Ko sek
g. 19:00�|�te�atr�Zdro�jo�wy
Szczaw�no-Zdrój
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
dZIEń�do�Bry�I do�WI�dZE�nIA
g.�17:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Bilety:�18�zł
EMI�grAn�CI�– SŁA�Wo�MIr
Mro�ŻEK�Wałbrzyska Scena
Inicjatyw Aktorskich 
g. 18:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�Sce�na�Ka�me�ral�na

VII FE�StI�WAl�KA�lEJ�do�SKoP�Kul�tur
13-14 CZERW CA W RA MACH ŚWIĘ TA WRO CłA WIA

W tym roku bawimy się na festiwalu dwa dni!
W ppiiąątteekk  1133  cczzeerrwwccaa, im pre za klu bo wa z ener ge tycz -
nym ukra bil ly OT VIN TA w Sta rym Klasz to rze.
W so bo tę 1144  cczzeerrwwccaa wy szy wan ki, ko ra le i barw ne lu -
do we suk nie wi ru ją ce w tań cu oraz tra dy cyj ne śpie wy
wie lo gło so we róż nych kra in geo gra ficz nych. Ko za cy
bę dą za cię cie wal czyć na sza ble i ugo tu ją tra dy cyj ny
ukra iń ski ku lisz. pod pa trzy my też jak bro nić się za po -
mo cą hin du skie go ka la rip pay at tu. Mi ło śni ków sztu ki
ku li nar nej za chwy ci azu po ta tar sku, or miań ski szasz -
łyk oraz fran cu skie crêpes. Jak co ro ku na Wy spę Sło do -
wą za pro wa dzi nas ko lo ro wa ppaa  rraa  ddaa  zz RRyynn  kkuu  ssttaarrtt
oo ggooddzz.. 1144..0000.. W wie czor nej czę ści kon cer tu kró lo wać bę -
dą wschod ni są sie dzi: DRYM BA DA DZY GA  – wy bu cho wa
mie szan ka ETH NO i ROC KA (UKRA INA) oraz MAN DRY –
kul to wy ze spół z Ki jo wa w sty lu ETH NO -REG GAE -CHAN -
SON, łą czą cy tra dy cję lu do wą z no wo cze sną ryt mi ką,
ele men ta mi miej skie go ro man su, fran cu skim chan son.
After par ty z mu zy ką ku chen ną SU TA RI oraz kle zmer -
skim przy tu pem od DUO RU ACH w klu bie fe sti wa lo -
wym Sta ry Klasz tor, ul. pur ky nie go 1.
Od bę dą się tak że: warsz ta ty, za ba wy dla dzie ci, sport
i wy po czy nek na świe żym po wie trzu.
Wstęp�na�wy�da�rze�nia�fe�sti�wa�lo�we�jest�bez�płat�ny!

MANDRY DRYM BA DA DZY GA

luBIn�dAnCE�V DZIECIĘCY I MłODZIEŻOWY
pRZEGLĄD TANECZNY DOLNEGO ŚLĄSKA
Uczest ni cy bę dą pre zen to wać swo je umie jęt no ści
w dwóch ka te go riach: mi ni spek takl ta necz ny i ta niec
no wo cze sny. Ka te go rie wie ko we: do 11-u lat, 12-15 lat
oraz po wy żej 15-u lat. De cy du je ko lej ność zgło szeń.
Karta�zgłoszenia:�www.ckmuza.eu�(zakładka�Konkursy)
14�czerwca,�godz.�10:00�|�CK�Muza,�ul.�Armii�Krajowej�1,�lubin

BASK
OTWAR TA pRA COW NIA KUL TU RY BA SKIJ SKIEJ
W czerw cu Wro cła wiem znów po trzą śnie BASK!

Dru ga edy cja uni ka to we go fe sti wa lu, re ali zo wa ne go w ra mach
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016. Dzie le nie te go ty tu łu przez
Wro cław i Do no stię San Se ba stian to ide al na oka zja, by pod jąć
pró bę czę ścio we go roz wi kła nia nie do po wie dzia nej hi sto rii oby -
dwu tych miast. W tym ro ku  BASK na trzy dni opa nu je Dwo rzec
Świe bodz ki, któ ry sta nie się otwar tą pra cow nią dla warsz ta tów,
po ka zów fil mo wych, kon cer tów i im prez. Ideą pro jek tu jest po -
szu ki wa nie punk tów stycz nych kul tu ry pol skiej z ta jem ni czą kul -
tu rą ba skij ską oraz pró ba in ter pre ta cji zja wisk z nią zwią za nych.
5-7�czerw�ca�|�dwo�rzec�Świe�bodz�ki.�Wstęp�wol�ny!
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Ży�WA�BI�BlIo�tE�KA 2014
pro jekt edu ka cyj ny, pod czas któ re go każ da oso ba mo że przyjść
i wy po ży czyć na 30-mi nu to wą roz mo wę Ży wą Książ kę.
Książ ka mi są za zwy czaj oso by z grup dys kry mi no wa nych, za -
gro żo nych dys kry mi na cją lub wo bec któ rych ist nie ją ste reo ty py
i uprze dze nia. Ży wa Bi blio te ka da je szan sę na zwe ry fi ko wa nie
opi nii i wy obra żeń o da nej gru pie.
W tym ro ku Ży wą Bi blio te kę po prze dzi se mi na rium Bu do wa nie
sie ci Ży wych Bi blio tek w pol sce. pro gram prze wi du je wy mia -
nę do świad czeń or ga ni za to rów te go wy da rze nia z róż nych
miast oraz wy pra co wa nie stan dar dów or ga ni za cji Ży wej Bi -
blio te ki w pol sce. Go ściem spe cjal nym wy da rze nia bę dzie Ron -
ni Aber gel – twór ca me to dy Ży wej Bi blio te ki z Ko pen ha gi.
Wy�po�ży�cze�nia�w go�dzi�nach 12.00-20.00�|�Me�dia�te�ka,�pl.�te�atral�ny 5

Pod�Wod�ny�Wro�CŁAW 2014
27�czerwca�| Bro�WAr�MIESZ�CZAń�SKI,�HuB�SKA 44-48
KON CER TY, WY STA WY, pRO JEK CJE, SpEK TA KLE
m.in: LECH JA NER KA
28�czerw�ca�| rZE�KA�od�rA�| PrZy�StA�nIE:�Zoo,�
ZWIE�rZy�nIEC�KA,�KAr�dy�nAl�SKA�w godz 14:00-24:00
REJ SY CZTE RE MA STAT KA MI: Ne re ida, Dria da, Wik to -
ria, Go pla na. W cią gu ca łe go dnia od bę dzie się ok 24
rej sów, każ dy trwa ją cy ok 1,5 go dzi ny rejs jest od dziel -
ną pro po zy cją pro gra mo wą (spek takl te atral ny, kon -
cert, wy sta wa, za ję cia dla dzie ci, spo tka nie po etyc kie,
po kaz fil mo wy). KON CER TY m. in: KOR MO RA NY, KA -
MAN, FO LI BA, NA TA LIA LU BRA NO, AN DREZJ DU DEK
DU RER + MI RO SłAW RAJ KOW SKI, SY NAp TI NE, GRA DU
MI NI MO The Ni ght – tri bu te dla Mor phi ne.
in�fo:�www.in�du�stria�lart.eu

CZyStA�KoMErCJA
g. 19:00�|�Wro�cław�ski
te�atr�Ko�me�dia
roXXy�2Hot
Monodram pawła palcata.
g.�19:00�|�teatr�Caffe�Modejska
w�legnicy.�Bilety�25�zł
BAJoFondo�tAngo�CluB
Elektrotango z Argentyny
g. 20: 00�|�Stre�fa�Kul�tu�ry�Stu�-
denc�kiej,�ul.�Ho�ene�-Wroń�skie�-
go 12.�Bilety:�80/70�zł
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
CorSo�WroCŁAWSKIE
Mu zeum pocz ty i Te le ko mu ni -
ka cji we Wro cła wiu, Mu zeum
Mo to ry za cji To pacz, Mu zeum
po wo zów Ga lo wi ce za pre zen -
tu ją swo je wy jąt ko we po jaz dy.
g.�12:00�|�rynek
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
WyCIECZKA�górSKA
Wał brzych Gł. – Schr. pTTK
An drze jów ka – RU pRECH -
TICKÝ ŠpIčÁK 880 m npm
(Cze chy) (12 km) pro wa dzi
Sta ni sław Bo bo wiec
g.�5:30�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
Wy�CIECZ�KA�Z PrZE�Wod�-
nI�KIEM Hradec Kra lo ve –
Hra dek u Ne cha nic
Zapisy�tel.�609�941�775

23�V�2014 pONIEDZIAłEK

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
lInAtEndu Spek takl An ny
Kro to skiej i Ale xan dry Ka za zou
g. 19:00�|�Ig�Sa�la�te�atru�la�bo�ra�-
to�rium.�Bi�let: 15 zł
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WArSZtAty�lItErACKIE
g.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz

24�VI�2014WTOREK

SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PAn�tAdEuSZ
Ewa Be nesz mó wi: Ko chaj my
się, XII księ gę pa na Ta de usza
Ada ma Mic kie wicza
g. 19:00�|�Ig�Sa�la�te�atru�la�bo�ra�-
to�rium.�Bi�let: 15 zł

25�VI��2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
BlACK�lABEl�SoCIEty
Zakk Wy lde, je den z naj lep -
szych gi ta rzy stów świa ta ze
swo ją for ma cją z Ame ry ki, to
mie szan ka so uthern roc ka,
hard roc ka i he avy me ta lu
g.�19:00�|�Klub�Muzyczny�Eter
Bilety:�121/132�zł
ASAF�AVIdAn
Asaf Avi dan to izra el ski wo -
ka li sta i au tor tek stów. Front -
man fol ko wo roc ko wej gru py
Asaf Avi dan & the Mo jos
g. 20:00�|�Sa�la�Au�dy�to�ryj�na�WCK
ul.�Wy�sta�wo�wa 1.�Bile�ty: 200-90 zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
WyJŚCIA
Spektakl Aleksandry Kugacz
g. 19:00�|�Ig�Sa�la�te�atru�la�bo�ra�-
to�rium.�Bi�let: 15 zł
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
grAFIKA�I�SZtuKA�PAPIEru
pra ce gra ficz ne uczniów Miej -
skie go Ze spo łu Szkół w Dusz -
ni kach Zdro ju
g.�13:00�|�Muzeum�Papiernictwa
w�dusznikach�Zdroju
ZdZISŁAW�dAdoS
Wer ni saż wy sta wy fo to gra fii
pt. Ska ły pa mię ci – pe tra

X�dnI�FAn�tA�Sty�KI
W tym ro ku zam ko we ko -
ry ta rze za peł nią się fa na mi
se ria lu Gry o Tron oraz mi -
ło śni ka mi sty li sty ki ste am
i cy ber pun ka. Go ściem
spe cjal nym bę dzie An drzej

Sap kow ski, twór ca po sta ci wiedź mi na Ge ral ta. po twier -
dzo no też obec ność m.in. Ma rze ny So wy, Li ci Tro isi, łu -
ka sza Or bi tow skie go, Jac ka pie ka ry i wie lu in nych
pi sa rzy, twór ców ko mik sów, gier czy na ukow ców.
Spo ro atrak cji przy go tu ją rów nież lu dzie, któ rzy fan -
ta stycz ne kon cep cje po tra fią wpro wa dzić do na szej
co dzien no ści. Stu den ci z TK Ga mes – ko ła na uko we go
po li tech ni ki Wro cław skiej za pre zen tu ją Re ka wi cę
Sen so rycz ną oraz hełm Oc cu lus Rift – urzą dze nia,
za po mo cą któ rych bę dzie my mo gli ste ro wać pro gra -
ma mi w kom pu te rze.
27-29�czerw�ca�|�CK�Zamek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1
Bilety:�pt 15/so 25/nd�10/�kar�net 40 zł

Art�oF�IMProVISAtIon
CRE ATI VE FE STI VAL – AOI | 20-22.06.2014
Cen trum Kul tu ry AGO RA za pra sza na ko lej ną edy cję
ka me ral ne go, mię dzy na ro do we go, in ter dy scy pli nar ne -
go pro jek tu po świę co ne go sztu ce im pro wi za cyj nej
(w tym ro ku głów nie mu zy ce).
Gwiaz dą te go rocz ne go Fe sti wa lu bę dzie Mat thew
Shipp, Whit Dic key i Mi cha el Bi sio, czy li słyn ne Mat -
thew Shipp Trio. Wro cław ski kon cert bę dzie jed no cze -
śnie pol ską pre mie rą pły ty „Ro ot of things”. Shipp to
wi zjo ner jaz zu i mu zy ki współ cze snej, czo ło wa po stać
no wej ge ne ra cji gi gan tów jaz zu, je den z naj bar dziej
uzna nych pia ni stów jaz zo wych w hi sto rii ga tun ku.
20-22�czerwca�|�CK�Agora,�ul.�Serbska�5A
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EE DDYY TTAA   PP UURR ZZYY CCKK AA
OOdd  bbiieellii......  ddoo  cczzeerrnnii
RRyyssuunneekk  ii  kkoollaażż
30 maja - 30 czerwca
Galeria  pod Plafonem
„BBiieell. Białą kreską rysuję świat z moich
graKk – odwracam proces i na nowo
ożywiam stwory, zwierzęta zamknięte
na płaszczyznach matryc. Biała kreska
na czarnym tle – sytuacja alternatywna
do graKk. CCzzeerrńń. Czarnym atramen-
tem kreślę reportaż z z moich podróży.
Interesuje mnie człowiek. W trakcie
pobytów w Hiszpanii robię tysiące fo-
tograKi, najczęściej portretów. Wyła-
wiam ludzi w różnych sytuacjach: 

w marszu, w knajpie, na lotnisku, podczas podróży. Ta szybka impresja foto-
graKczna, po kilku latach – zamienia się w mozaikę na kartonie. 
Pomiędzy bbiieelląą  aa  cczzeerrnniiąą są  kolaże”. (E.P.) Wernisaż 30 maja, godz. 17.30

RREECCYYKKLLIINNGGOOWWAA  BBIIŻŻUUTTEERRIIAA
2 czerwca o godz. 16.00 na warszta-
tach w Pracowni Rękodzieła będzie
można tworzyć niebanalne ozdoby 
z niepotrzebnych już skrawków, ścin-
ków, guzików, koralików, włóczki itp.
Zapisy – 71 33 52 203.
TTRRAADDYYCCJJEE  WWIIEELLUU  KKUULLTTUURR
CCoo  zz  ttąą  BBeellggiiąą??
11 czerwca, o godz. 16.00 w Czytelni
(II piętro) o Belgach, ich zamiłowa-
niach, historii i współczesności ich
kraju, a także o ich trad-cjach opowie
Marzena Matuszczak.

SSEEKKRREETTYY  MMAALLAARRZZYY
––  WWoojjcciieecchh  KKoossssaakk
18 czerwca, godz. 16.00
O życiu i twórczości Wojciecha Kos-
saka, twórcy obrazów o tematyce hi-
storycznej i batalistycznej, syna
znakomitego akwarelisty Juliusza 
i ojca dwóch pisarek (M. Pawlikow-
skiej-Jasnorzewskiej i M. Samozwa-
niec)  opowie Grzegorz Wojturski,
kierownik Działu Oświatowego Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu.
Zapraszamy, wstęp wolny!
Czytelnia, II piętro

ZZ   KKOO ZZ II OO ŁŁ KK II EE MM   NNAA  WWAA LL II ZZ KKAA CCHH
Największa impreza czytelnicza dla dzieci na Dolnym Śląsku, czyli „Z książką na
walizkach” będzie trwała od 4 do 7 czerwca i zakończy się Knałem w Ole-
śnicy. W blisko 50 miasteczkach i wsiach dolnośląskich z dziećmi spoty-
kać się będą pisarze, laureaci Nagrody Literackiej 
im. K. Makuszyńskiego, m.in. Paweł Beręsewicz, Marta Fox, 
Barbara Gawryluk, Renata Piątkowska, Agnieszka Tyszka.
Oleśnicki Knał, pod hasłem „Następcy Makuszyńskiego dzieciom”, odbędzie 
się 7 czerwca o godz. 10.00 na placu Zwycięstwa, i będzie miał charakter festynu czy-
telniczego. Zaplanowano paradę czytelników-przebierańców, koncert rockowy, spotka-
nie z pisarzami, którzy będą gośćmi „Walizek”, kiermasz książek wydawnictw „Literatura” 
i „Akapit-Press”. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Oleśnicy!

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
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Ad�rE�SoW�nIK�CJg
Aka de mia Mu zycz na, pl. Ja na paw ła II, nr 2
Aka de mia Mu zycz na, Sa la Kon cer to wa, ul. Ze lwe ro wi cza 7 
BWA Wro cław – Ga le rie Sztu ki Współ cze snej:
BWA Galeria  Awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32
BWA Galeria Di zajn, ul. Świd nic ka 2-4
BWA Galeria Szkła i Ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 9/10
Cen trum Kul tu ry Ago ra, ul. Serb ska 5A
Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1 w Lubinie
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1 
Cen trum Sztu ki Im part, ul. Ma zo wiec ka 17
Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7
Dol no ślą ska Bi blio te ka pu blicz na im. T. Mi kul skie go, Ry nek 58 
Filharmonia Sudecka, ul. Juliusza Słowackiego 4, Wałbrzych
Fil har mo nia Wro cław ska, ul pił sud skie go 19
Galeria DSAFiTA, ul pawła Włodkowica 31/4a
Ga le ria Sztu ki Art trakt, ul. Ofiar Oświę cim skich 1/1
In sty tut Gro tow skie go, Stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32 
Ka mie nicz ka Mał go sia, ul. Od rzań ska 39/40
Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wlk. 19
Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Klub Mu zycz ny ły kend, pod wa le 37/38
Klub Mu zycz ny Sta ry Klasz tor, ul. pur ky nie go 1
Klub Tu ry sty pTTK, Ry nek -Ra tusz 11/12, IV p.
Klub 4 RBL Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej, ul. pret fi cza 24 
Kon tu ry Kul tu ry, ul. K. Ja giel loń czy ka 10a
Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich ½
Mu zeum Na ro do we, pl. po wstań ców War sza wy 5
Muzeum papiernictwa, Duszniki Zdrój, ul. Kłodzka 42
Mu zeum pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1 
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A 
Ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7 (wejście od po dwó rza) 
Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Te atr La bo ra to rium In sty tu tu Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz 27
Te atr pieśń Ko zła, pur ky nie go 1
Sceny Te atru pol skiego: Sce na im. J. Grze go rzew skie go, ul. G.
Za pol l skiej 3; Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwow skich 20C;
Sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28
Wro cław ski Te atr Ko me dia, pl Te atral ny 4
WCTD: Wro cław skie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29A
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich, Au la ul. Szew ska 37
Wpis do ka len da rium jest bez płat ny. In for ma cje kul tu ral ne pro -
si my przy sy łać do 20-go na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
Or ga ni za to rzy za strze ga ja so bie moż li wość zmia ny po da nych
w CO JEST GRANE ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.

g.�17:00�|�galeria�towarzystwa
Miłośników�W-wia.�Wstęp�wolny!
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
Ku�lI�Sy�PA�no�rA�My�rA�CŁA�-
WIC�KIEJ któ rą od ku lis pokaże
jej dyrektor, Romuald Nowak
g.�11:40�|�Panorama�racławicka
Bilet:�1�zł
nIEKońCZąCA�SIĘ�oPoWIEŚć
g.�11:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy�.�Bilety�22/15�zł
AlICJA�W�KrAInIE�…
Spek takl Klu bu Goń ca Te -
atral ne go – grupy Mały
g.�17:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy.�Wstęp�wolny!

26�VI��2014 CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
nEXtPoP�FEStIVAl
No wa, cykliczna im pre za mu -
zycz na o in no wa cyj nej for mu le,
pre zen tu ją ca naj cie kaw szych
mło dych pol skich ar ty stów
spo za ma in stre amu.
g.�18:00�|�Klub�Eter
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
Z tWo�Ją�Cór�Ką?�nI�gdy!
Wro cław ski Te atr Ko me dia 
g. 20:00�|�sce�na�AtM�na Bie�la�nach
KolACJA�nA�CZtEry�rĘCE
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
ZAnZIBAr
WySPA�PrZyPrAW
prelekcja Adama Jachymiaka
g.�17:00�|�Klub�turysty�PttK
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
nIEKońCZąCA�SIĘ�oPoWIEŚć
g.�11:00�|�teatr�Modrzejewskiej
w�legnicy�.�Bilety�22/15�zł

27�VI��2014 pIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
rECItAl�Edyty�gEPPErt
g. 19:00�|�Filharmonia�Sudecka
Wałbrzych
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
goŁo�I�WESoŁo
g.�18:00�i�20:45�|�AtM�Scena�na
Bielanach.�Bilety�100/80�zł
WIElCy�InnI:�JEZuS,

goMBroWICZ,�oSIECKA
STAND-Up Mirosławy Żak 
z cyklu  STÓJ, BO STRZELAM!
tekst: Jacek Kozłowski
g. 19:00�|�te�atr�dra�ma�tycz�ny
w Wał�brzy�chu,�scena�Kameralna
dEKAlog:�VolArE�
tekst, re ż: Mar cin Wierz chow ski
g.�19:15�|�teatr�dramatyczny�w
Wałbrzychu,�duża�scena
MAydAy2
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
no�WA�SZtu�KA�Bu�do�WA�nIA
Ar chi tek tu ra mo der ni zmu w fo -
to gra fii i książ ce – wer ni saż
g.�17:00�|�Muzeum�Architektury
MIASto�StAn�ZAPAlny
przegląd sztuki SURVIVAL
g.�19:00�|�ul.�grodzka�9

28�VI��2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
Pod�Wod�ny�Wro�CŁAW
g.�14:00-24:00�|�Przystanie:�Zoo,
Zwierzyniecka,�Kardynalska
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
EMIgrAnCI�-��SŁAWoMIr
MroŻEK�Wałbrzyska Scena
Inicjatyw Aktorskich 
g.�19:00�|�teatr�dramatyczny�
w�Wałbrzychu,�scena�Kameralna
MAydAy2
g. 20:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia
doM�AKtorA.�PoCZątEK�
se rial ka ba re to wy, mix od cin -
ków: Ostat ni Gu li wer, Zbrod nia
w Ga le rii Vic to ria i Ta jem ni ca
Ho te lu Su de ty
g.�20:00�|�Bar�not,�ul.�Szmidta�4,
Wałbrzych
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
ŚWIĘto�WroCŁAWIA
W ple ne rze: warsz tat ar ty -
stycz ny, wi do wi sko, kon cert
oraz po ka zy fil mo we dla dzie -
ci i nocny dla do ro słych
g.�od�14:00�|�Kontury�Kultury
EuroPEJSKA
noC�lItErAtury
g:�18:00�|�BF�Impart

Eu�ro�PEJ�SKA�noC�lI�tE�rA�tu�ry
To nie zwy kłe wy da rze nie pre zen tu je nie pu bli ko wa ną do -
tąd twór czość współ cze snych pi sa rzy eu ro pej skich
z róż nych kra jów, pi szą cych w róż nych ję zy kach i róż nej
sty li sty ce. pu blicz ne czy ta nia w wy ko na niu zna nych
osób, or ga ni zo wa ne w nie zwy kłych lo ka li za cjach czę sto
nie ko ja rzo nych z li te ra tu rą, po zwa la ją od bior com do -
świad czyć mo cy pro za tor skich opo wie ści w zu peł nie no -
wy spo sób. Te ma tem te go rocz nej edy cji jest spo tka nie.
28�czerwca,�godz,�18:00�|�BF�Impart,�ul.�Mazowiecka�17



cc oo   jj ee   ss tt   gg rr aa   nn ee .. pp ll
kon cen tra tor kul tu ry 

WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
oŁAWA�–�otoK�–�JElCZ
lASKoWICE�(18�km)
prowadzi Kazimierz Rusek
g.�7:20�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
WyCIECZKA�PoCZdAM
Zapisy�tel.�609�941�775
PIE�SZA�– dŁu�go�ŁĘ�KA�–
SZCZo�drE pro wa dzą An to ni
Zy gner ski i Zo fia Wą grow ska
g.�9:10�|�obok�galerii
dominikańskiej�(np.�kościoła)
WyCIECZKA�górSKA
Sulistrowiczki - Radunia-
przełęcz Tąpadla - Ślęża
Zgłoszenia�tel:�71�34-383-31

29�VI��2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
non�SolA�SCrIPtA
Festiwal organowy
g:�19:00�|Kościół�św.�Krzyża.
Bilety�20/15�zł
SSppEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
MAydAy2
g. 18:00�|�Wro�cław�ski�te�atr�Ko�me�dia

SAM�BA�dE�MI�nE�Iro�
Spek ta kl ple ne ro wy. tekst:
piotr Ro wic ki; re ż., opra c.
muz., cho re ogra fia: piotr Ra -
taj czak,  Ar ka diusz Busz ko
g. 21:00�|�Amifteatr,�Wał�brzy�ch
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
Sol�nI�KI�WIEl�KIE�– SMol�-
nA�– BIE�ru�tóW�(15 km)
prowadzi Janusz Kaczmarek
g.�8:15�|�dw.�gł.�PKP�koło�kas
KSIąŻ�– ŚWId�nI�CA�–
WIErZB�nA
Zgłoszenia:�71�34�383�31

30�VI�2014 pONIEDZIAłEK

WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
AnnA�PAWŁoWSKA
CO W MEJ DU SZY GRA – wer -
ni saż wy sta wy ma lar stwa
g.�18:00�|�Salonik�trzech�Muz
SSppOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
gŁoS�I�CIAŁo�
Spo tka nie autorskie z Ewą
Olesz ko -Mo lik 
g.�19:00�|�Ig�Sala�teatru
laboratorium.�Wstęp�wolny!

noC�Z dE�SI�gnEM
1122  CCZZEERRWWCCAA,,  GGOODDZZ.. 2200..0000--2244..0000
po dob nie jak w po przed nich la tach w tą wy jąt ko wą
noc – je dy ną ta ką w pol sce – ku ra to rzy otwo rzą swo -
je wy sta wy, pro du cen ci za pre zen tu ją ryn ko we no wo -
ści, a pro jek tan ci spo tka ją się z przy by ły mi do Ga le rii
Wnętrz Do mar go ść mi z oka zji in au gu ra cji DE SI GNU
UDO MO WIO NE GO. W tym ro ku pod ha słem DE SIGN
DO KU pIE NIA w po sze rzo nej for mu le o pro jek ty nie -
zwią za ne bez po śred nio z wy stro jem wnętrz, choć
znaj du ją ce się w nie mal każ dym do mu.
Już po raz szó sty wro cław ska Ga le ria Wnętrz DO MAR
za pra sza na wy sta wy, warsz ta ty i spo tka nia w ra mach
cy klu, zwią za ne go z sze ro ko ro zu mia nym wy po sa że -
niem wnętrz. Do tej po ry dzię ki spo tka niom z pro jek -
tan ta mi i wy sta wom mie li śmy oka zje po znać hi sto rię
eu ro pej skie go pro jek to wa nia, naj now sze tren dy
w świa to wym i pol skim wzor nic twie oraz do ko na nia
naj młod sze go po ko le nia ro dzi mych pro jek tan tów.
WY BRA NE WY STA WY: De sign pół ko wy
Do bry De sign – 13.06 (otwar cie wy sta wy)
Skraw ki Skór ki; TON – kul tu ra sie dze nia
prze strzeń ła zien ki; Do bry Ty dzień pro jek tan ta
easy NO TI; prze pis na ma ły Di zajn; Me ble ma rzeń; 3XS
Za�pro�sze�nia�na:�www.de�sign�-udo�mo�wio�ny.pl
12-30�czerwca�|�ga�le�ria�Wnętrz�do�mar,�ul.�Bra�ni�bor�ska 14




