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MuSIcA electronIcA novA ELEKtRo-VIsIoN

fot. M. Grotowski

cyrulIk SeWIlSkI oPERa KoMICZNa
Cyrulik sewilski z jego włoską melodyjnością, temperamentem, młodzieńczą werwą i nieodpartym humorem
to jedno z najwspanialszych arcydzieł opery komicznej.
Powodzenie swe zawdzięcza zarówno świetnemu librettu, jak też muzyce Rossiniego, w której trudno nawet wyszukać najlepsze fragmenty, gdyż każda strona
partytury jest prawdziwym klejnotem kompozytorskiego mistrzostwa i muzycznego dowcipu.
20 maja, godz. 19:00, | opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

6. MIęDZYNaRoDoWY FEstIWaL MUZYKI
ELEKtRoaKUstYCZNEJ 15-23 maja 2015, Wrocław
tegoroczna edycja festiwalu będzie obfitować w atrakcje na wielu
poziomach. W festiwalowym repertuarze znajdą się pozycje
cieszące uszy i oczy, łączące przeszłość z przyszłością, umieszczające klasyczne wątki w nowych kontekstach. Muzyka elektroniczna zabrzmi w tradycyjnej sytuacji koncertowej, jako składowa
instalacji multimedialnych, a także na scenie i na wielkim ekranie. Fuzja muzyki elektronicznej i kina będzie jednym z głównych
motywów tegorocznej edycji wrocławskiego festiwalu.
W programie znalazły się dzieła kompozytorów polskich (m.in.
Franciszka araszkiewicza, Wojciecha błażejczyka, Joanny Woźny)
i międzynarodowych (alejandra Viñao, Masona batesa, Philippe’a Manoury’ego i in.), w tym wiele polskich premier oraz prawykonań. Na estradzie pojawią się uznani soliści i zespoły – w tym
Experimentalstudio des sWR z Fryburga bryzgowijskiego, paryski
IRCaM, orkiestra symfoniczna NFM, Chór NFM czy Lutosławski
Quartet. Gdy dodamy do tego bogaty program warsztatów, spotkań i projekcji, jesteśmy przekonani, że w maju Wrocław stanie
się areną prawdziwie elektro-wizjonerskiego spektaklu.
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KALENDARIUM MAJ 2015
ŚWIętuJMy 3 MAJA !
Historyczna data 3 maja ma dla polaków szczególne
znaczenie. W związku z tą okolicznością fundacja studium Culturae Ecclesiae zaprasza na wykład pt. Zawierzyć Polskę Królowej, który wygłosi Czesław
Ryszka. od 2005 roku jako senator należy do Komisji
Kultury i Środków Przekazu, Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Środowiska. autor ponad 50 książek i kilku tysięcy
artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Uczestnicy wydarzenia będą
mieli także okazję wysłuchać koncertu Chóru Dyszkant złożonego z sołtysów Gminy Kąty Wrocławskie.
3 maja, godz. 17: 00 | Aula Papieskiego Wydziału teologicznego, pl. katedralny 1, ostrów tumski, Wstęp wolny!

1 v 2015 PIątEK

2 v 2015 sobota

koncerty » » »
GItAroWeGy rekorD
GuInneSSA A.D. 2015!
zapisy od 10:00

koncerty » » »
3-MAJÓWkA
Emir Kusturica & No smoking
orchestra, Pidżama Porno, Coma,
Illusion, Luxtorpeda, bokka, Fisz
Emade tworzywo, Mela Koteluk,
Domowe Melodie

ołAWSkA MAJÓWkA
s.I.N., MEsaJaH, FIsZ EMaDE,
tWoRZYWo, LUXtoRPEDa

Iv ZąbkoWIckA GAlA
DAnce I DISco Polo
tHAnkS JIMI feStIvAl
2015 - koncert GWIAZD
NIGEL KENNEDY, NaZaREtH, IRa

PolSko MoJA
Gra i śpiewa Mokosza

olGA SZoMAńSkA – tAcIe
PrIboJSZkI MAtyAS
blueS bAnD - WęGry
Henry DAvID"S Gun
Seven kInGS
the Family of Gipsy Kings

SPektAkle » » »
coPPélIA
obyWAtel k
PIeŚnI leArA
kolAcJA DlA GłuPcA

SPektAkle » » »
PIeŚnI leArA

lutoSłAWSkI QuArtet – koncert
Koncert w ramach Festiwalu Musica Electronica Nova,
przy współpracy z prestiżową paryską instytucją IRCaM – Centre Pompidou. Muzycy Quartetu wykonanają
utwór Phillippe'a Manoury tensio.
16 maja, godz. 19:00 | Impart,
ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Z rącZkI Do rącZkI
WycIecZkI » » »
kSIąŻ-ŚWIDnIcA
-WIerZbnA
oPole - StolIcA PolSkIeJ
PIoSenkI

WyStAWy » » »
900 lAt ŻÓrAWIny
SPotkAnIA » » »
Moto Serce MotocyklIŚcI DZIecIoM
DolnoŚląSkA
GIełDA fonoGrAfIcZnA
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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1159-1164 Wieczory lisztowskie
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AlekSIeJ orłoWIeckI – fortePIAn
W programie utwory: Wolfganga amadeusza Mozarta,
Ferenca Liszta i Claude’a Debussy`ego.
słowo o muzyce – Juliusz adamowski.
14 maja, godz. 18:00 – trzebnica
starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1
15 maja, godz. 13:00 – oborniki Śląskie
salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
(166. koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
15 maja, godz. 18:30 – oborniki Śląskie
salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
16 maja, godz. 18:00 – brzeg
Zamek Piastów Śląskich pl. Zamkowy 1
18 maja, godz. 12:30 – Wrocław
Klub Muzyki i Literatury, pl. t. Kościuszki 10
(167. koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
18 maja, godz. 18.00 – Wrocław
Klub Muzyki i Literatury, pl. t. Kościuszki 10
aleksiej orłowiecki – wybitny pianista, pedagog,
kompozytor i dyrygent.
Członek honorowy tiFL.
absolwent (1984 r.) i wykładowca Konserwatorium Petersburgskiego
(do 1996 r.). studia pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija sokołowa (którego następnie został
asystentem). Kompozycję studiował u Jurija Falika,
a dyrygenturę operową i symfoniczne u Ilji Mussina.
Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych
(I nagroda na Konkursie im. J. Iturbiego w Walencji
w Hiszpanii w 1990 r., II nagroda na Konkursie im. F.
Liszta w Utrechcie w Holandii w 1989 r.). Prowadzi ożywioną działalność artystyczną i pedagogiczną. Jego obszerny repertuar obejmuje utwory od okresu baroku
do współczesności, najchętniej gra jednak dzieła Chopina, Liszta, Rachmaninowa i beethovena. Występował
w wielu krajach Europy, w Rosji oraz wielokrotnie w Polsce (ok. 80 recitali i kilka koncertów symfonicznych). Coraz częściej występuje też jako dyrygent i kameralista.
Na zaproszenie towarzystwa im. F. Liszta prowadził
ponad 20 ogólnopolskich kursów pianistycznych, był profesorem wszystkich (21) międzynarodowych mistrzowskich kursów pianistycznych oraz jurorem wszystkich
krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych zorganizowanych przez tiFL.
Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 50 kompozycji: utwory fortepianowe, kameralne , symfoniczne.
Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Województwa
Dolnośląskiego, Powiatu trzebnickiego, Gmin brzeg, oborniki Śląskie, Wrocław i Związku artystów Wykonawców st0aRt.

orkIeStrA leoPolDInuM
GRa bRaHMsa I LaKsa
W programie majowego koncertu NFM Leopoldinum orkiestry
Kameralnej, będzie można posłuchać utworów Johanesa
brahmsa, Roberta Fuchsa oraz szymona Laksa, niezwykłego
kompozytora pochodzącego z rodziny polskich Żydów, który
więziony w obozie w oświęcimiu uniknął śmierci dzięki prowadzeniu obozowej orkiestry. W jego muzyce, choć bardzo melodyjnej, słychać tragiczne echo historii XX wieku.
Prowadzenie koncertu: Hartmut Rohde, szef artystyczny NFM
Leopoldinum orkiestry Kameralnej.
9 maja, godz. 18:00 | filharmonia, ul. Piłsudskiego 19, Wrocław

WycIecZkI » » »
WZGÓrZA trZebnIckIe
– trZebnIcA

SPotkAnIA » » »
ŚWIętuJMy 3 MAJA !

PArk MuŻAkoWSkI

DlA DZIecI » » »
cZytAnkI I WArSZtAty

wzdłuż kanału odry, Morskie
oko, ogród Japoński
WycIecZkA PIeSZA
osobowice – Las Rędziński

le fIlo fAble
WycIecZkI » » »
SkAnSen WSI oPolSkIeJ
WycIecZkA PIeSZA
Pęgów – Lubnów – Jary
– oborniki Śląskie

MIęDZyGÓrZe

5 v 2015 WtoREK

3 v 2015 NIEDZIELa

SPektAkle » » »
PoWer SHoW
koncerty » » »
olGI koZIeroWSkIeJ
3-MAJÓWkA
Kult, Hey, Lao Che, Happysad, Łąki
Łan, Natalia Przybysz, Curly He- JeZIoro łAbęDZIe
ads, Xxanaxx, Pink Freud

ZIelonA HerbAtA
A. PonIeDZIelSkI lIve?
SPektAkle » » »
kolAcJA DlA GłuPcA
obyWAtel k
PIeŚnI leArA

MAyDAy
MIStrZ I MAłGorZAtA
GAłGAn
fIlMy » » »
PSycHoAnIMAlJA
Izabela Chamczyk, agnieszka
obszańska, Renata Iwaniec
SPotkAnIA » » »

Szanowni Państwo,

M A J 2015
W AKADEM II MUZYCZNEJ
6 V, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT JAZZ LAB ENSEMBLE
Z BALL STATE UNIVERSITY (USA) *
9 V, g odz. 17.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT DYPLOMANTÓW
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ KAMERALNĄ**
13-15 V, Sala Kameralna AMKL
OTWARTY KURS MISTRZOWSKI
Z ZAKRESU MUZYKOTERAPII
– MICHAEL J. SILVERMAN *
16 V, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT DYPLOMANTÓW Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ *
24 V, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT Z UDZIAŁEM ORKIESTRY
REPREZENTACYJNEJ WOJSK LĄDOWYCH
WE WROCŁAWIU I AKADEMICKIEJ
ORKIESTRY DĘTEJ *
25 V, g odz. 18.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW
STUDIÓW II STOPNIA WYDZIAŁU
EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI
I MUZYKI KOŚCIELNEJ *
28 V, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY *
29 V, g odz. 21.00, Patio AMKL dziedziniec bud. D
KONCERT NA DZIEDZIŃCU *
* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp wolny
* Wizyta jest finansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach
programu Visiting Professors, funduszu Scientiae Wratislavenses

serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniach
artystycznych i naukowych, które Akademia Muzyczna
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu proponuje w tym
miesiącu. Maj zapowiada się niezwykle ciekawie.
Wśród wielu wydarzeń artystycznych, w szczególności
pragnę zarekomendować koncerty naszych gości: 6 maja
wystąpi Jazz Lab Ensemble z Ball State University (USA), a 24 maja gościć będziemy – już
po raz drugi – Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która wystąpi
razem z Akademicką Orkiestrą Dętą.
Spośród pozostałych wydarzeń artystycznych warto z pewnością zarekomendować:
Koncerty Dyplomantów – z Akademicką Orkiestrą Kameralną (9 maja) oraz z Akademicką
Orkiestrą Symfoniczną (19 maja); Koncerty Dyplomowe studentów Wydziału Edukacji
Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (20 i 25 maja); Koncert Chóralny Voice
Revisited w ramach Festiwalu MUSICA ELECTRONICA NOVA (21 maja); Koncerty
z cyklu Fortepian + (25 maja) oraz Oblicza Muzyki Europy (28 maja). Pod koniec miesiąca
zapraszam na tradycyjny koncert Studia Kompozycji Komputerowej – 29 maja, w patio
nowej części naszego kampusu odbędzie się koncert prezentujący kompozycje komputerowe
i elektroakustyczne studentów naszej Uczelni. Wśród wydarzeń artystyczno-naukowych
warto wymienić Otwarty Kurs Mistrzowski z zakresu muzykoterapii (13-15 maja), który
poprowadzi pedagog Uniwersytetu Minnesota Michael J. Silverman.
W tym miesiącu nasza Uczelnia dwukrotnie otworzy swoje podwoje dla wszystkich, którzy
chcieliby ją poznać. 9 maja, jako beneficjenci jednego z programów unijnych, pragniemy
zaprosić Państwa na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich – przewidziano m. in. spacer
po Akademii oraz tematyczne wystawy. Natomiast 16 i 17 maja Wydział Instrumentalny
organizuje Dni Otwarte dla kandydatów na studia.
Pragnę przypomnieć, że trwają zapisy na dwa kursy, które tradycyjnie odbędą się
w lipcu – VII Letnia Akademia Muzyczna oraz XXXVIII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs
Pianistyczny w Dusznikach-Zdroju.
Serdecznie zachęcam do korzystania z bogatej oferty Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu. Wierzę, że udział w każdym z wydarzeń dostarczy Państwu
wielu niezapomnianych wrażeń.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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Henry DAvID’S Gun

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

GItAroWy rekorD GuInneSSA
tHAnkS JIMI feStIvAl 2015
1 MaJa PERGoLa, UL. WYstaWoWa 1
godz. 10:00 | Początek rejestracji uczestników, koncerty gwiazd gitary, warsztaty i próby wspólnego grania
godz. 15:45 | Koniec rejestracji uczestników, generalna próba wspólnego wykonania Hey Joe
godz. 16:00 | oFICJaLNa PRÓba ustanowienia nowego GItaRoWEGo REKoRDU GUINNEssa a.D. 2015!
godz. 16:15 | ogłoszenie oFICJaLNEGo WYNIKU
godz. 17:00 | Hala stulecia, Wrocław, ul. Wystawowa 1
KoNCERt GWIaZD: NIGEL KENNEDY Hendrix Project
IRa, NaZaREtH (dla Rekordzistów ULGoWE bILEtY)
godz. 21:00 | Pergola. Wstęp wolny!
tHE FaMILY oF GIPsY KINGs.
godz. 22:15 | Pergola. Wstęp wolny!
Pokaz WRoCŁaWsKIEJ FoNtaNNY MULtIMEDIaLNEJ
godz. 23:00 | stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
GItaRoWE JaM sEssIoN z udziałem gwiazd festiwalu. Wstęp wolny!
GItaRoWY REKoRD GUINNEssa i tradycyjne Hey Joe
Jimiego Hendrixa w tym roku zabrzmi na Pergoli, kultowym miejscu Wrocławia. Jeśli znów uda się pobić Rekord, będzie to oznaczało, że 1 maja przed słynną Halą
stulecia pojawi się nie mniej niż 7 344 gitarzystów.
Jeśli chcesz przyłączyć się do bicia Rekordu to przyjdź
na Pergolę koniecznie z gitarą. Jeśli możesz, wydrukuj
i wypełnił wcześniej kartę zgłoszeniową (na stronie
www.heyjoe.pl). Miej ze sobą dowód osobisty,
legitymację szkolną lub inny dokument. Udział w biciu
Rekordu jest bEZPŁatNY!
1 maja, od godz. 10:00 | Pergola przy Hali Stulecia,
ul. Wystawowa 1, Wrocław (www.heyjoe.pl)

sEVEN KINGs, tHE FaMILY oF GIPsY KINGs

Henry David, to pseudonim
artystyczny Wawrzyńca Dąbrowskiego (Nocny supersam,
Frozen Lakes, Letters From silence), który wraz z towarzyszącymi mu muzykami powołał do życia twór z pogranicza
gatunków singer-songwriter, indie-folk oraz folk-rock.
Relacje między ciszą a dźwiękami tworzą w Henry David’s Gun
nabrzmiałą emocjami warstwę rozcinaną charakterystycznym męskim wokalem. Nagrywane w pomieszczeniach drewnianego wiejskiego domu kompozycje nie obfitują w stricte
rockowe, agresywne zagrania, towarzyszą im natomiast specyficzny puls oraz utopione w głębokich pogłosach, niemalże
baśniowe brzmienia przywodzące na myśl twórczość takich
artystów jak choćby Foreign Fields, bon Iver czy nawet Nick
Cave. to utwory o brudnym, roztapiającym
się śniegu, o przemianie i odrodzeniu, rześkim, krystalicznie czystym powietrzu trafiającym wprost do płuc.
1 maja, godz. 21:00 | collosseum Jazz caffe,
Piotra Skargi 18a, Wrocław. bilet 10 zł

ZnISZcZenIA I oDbuDoWA
WrocłAWIA Po 1945

6 v 2015 ŚRoDa

7 v 2015 CZWaRtEK
koncerty » » »
trIo fortePIAnoWe

koncerty » » »
JAM SeSSIon
all that Jazz

DySkuSyJny klub
MuZycZny

SPektAkle » » »
WeSele fIGArA

cHoPIn

SPektAkle » » »

MAyDAy
MIStrZ I MAłGorZAtA
GAłGAn

MAyDAy
MIStrZ I MAłGorZAtA
GAłGAn
boeInG boeInG

nIeDoSkonAłe
WyStAWy » » »
1947 bArWy ruIn
Wernisaż wystawy: Warszawa
i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry'ego N. Cobba.
JAnuSZ HAlIckI
Matryce i Grafiki – finisaż
fIlMy » » »
SZcZekAJącA WySPA
SPotkAnIA » » »
HerbertoWSkA WIZJA
Mocy PrAWDy

SPotkAnIA » » »
unIWerSAlny cHArAkter reQuIeM roMAnA
MAcIeJeWSkIeGo
Wykł. dr a. adamskiej-osady

8 v 2015 PIątEK
koncerty » » »
cISZA I PoWrÓt
orkiestra symfoniczna NFM
Hot SWInG
Memory of Django Reinhardt &
stephane Grappelli

II Miædzynarodowy Brahms Festiwal we Wroc³awiu
Inauguracja w Auli Leopoldina - 16.05.2015 godz.19:00

Johannes Brahms w latach 1874-1881 wielokrotnie bywaù i wystæpowaù we Wrocùawiu. Za swojà
twórczoúã otrzymaù w roku 1879 tytuù doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocùawskiego. W dowód
wdziæcznoúci skomponowaù dla Uniwersytetu Wrocùawskiego Uwerturæ Akademickà.
Koncerty odbywaj¹ siê w miejscach w których koncertowa³ osobiœcie Johannes Brahms.

REPERTUAR: MAJ 2015
16.05.2015 (sobota) godz.19:00 AULA LEOPOLDINA
Koncert inauguracyjny
Wykonawcy: Midori Ahmed mezzosopran (Japonia) , Leo Garda
tenor/kontratenor (Opera La Scala w Mediolanie) , Marta Dachowska
altówka ( Niemcy), Orkiestra Kameralna Camerata-Wroc³aw,
Jan Pogány dyrygent,
W programie: pieœni J.Brahmsa i R.Straussa, M.Bruch - Kol Nidrei op 47,
F. Mendelssohn Bartholdy - Symfonia nr 10, J.Sibelius - Romanze op 42,
A. Dvorzak - Serenada op.22 Larghetto,
J.Brahms - Tañce wêgierskie
Jan Pogány dyrygent, Dyrektor Generalny Festiwalu
19.05.2015 (wtorek) godz.19:00
KATEDRA ŒW. MARII MAGDALENY we Wroc³awiu
Wykonawcy: Leo Garda tenor (Opera La Scala w Mediolanie),
Andrzej Tulik skrzypce,
Orkiestra Smyczkowa Amati-Ensemble München, Jan Pogány dyrygent,
Chór Medici Cantantes, Magdalena Lipska dyrygent chóru.
W programie: A.Vivaldi -"Pory Roku"- Wiosna,
A.Vivaldi - Symfonia C - dur, J.Brahms - Romanze op 51 nr 1,
E. Grieg - Suita "Z czasów Holberga" op 40 Aria andante religioso,
A.Stradella -Aria koœcielna, E.Elgar - Serenada op 20
i utwory chóralne J.Brahmsa oraz innych kompozytorów.

Andrzej Tulik skrzypce

23.05.2015 (sobota) godz.19:00 ORATORIUM MARIANUM
Wykonawcy: Miharu Tada fortepian (Japonia), Mateusz Marut skrzypce,
Hideko Tada fortepian (Assoc.Prof.Mukogawa Women's University),
Midori Ahmed mezzosopran, Piotr £ukaszczyk fortepian
W programie: J.Brahms - Fantazje op.116
S.Rachmaninow - Sonata nr 2
J.Brahms - Sonata na skrzypce i fortepian nr 3 op 108,
M.Ravel -"Tzigane",
A. Bazzini - La ronde des Lutins (Taniec Karze³ków),
oraz pieœni i utwory fortepianowe J.Brahmsa

Miharu Tada fortepian

Bilety: normalny 70 z³., ulgowy 50 z³.
do nabycia w salonach EMPiK
oraz na stronie internetowej www.eventim.pl

Wiêcej informacji: www.brahms-festival.com
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3-MAJÓWkA 2015
2 maja, godz.15:00 | Pergola - Hala stulecia
EMIR KUstURICa & No sMoKING oRCHEstRa,
PIDŻaMa PoRNo, CoMa, ILLUsIoN, LUXtoRPEDa,
boKKa, FIsZ EMaDE tWoRZYWo, MELa KotELUK,
DoMoWE MELoDIE
3 maja, godz.15:00 | Pergola - Hala stulecia
KULt, HEY, Lao CHE, HaPPYsaD, ŁąKI ŁaN, NataLIa
PRZYbYsZ, CURLY HEaDs, XXaNaXX, PINK FREUD
KoNCERtY bILEtoWaNE: (dla Rekordzistów ULGoWE)
PIDŻaMa PoRNo, KULt, ILLUsIoN, HEY, Lao CHE ,
CoMa, HaPPYsaD, LUXtoRPEDa oraz CURLY HEaDs
2 maja i 3 maja | Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

eMIr kuSturIcA
& tHE No sMoKING
oRCHEstRa
Prawdziwy
fenomen
w muzycznym nurcie antyglobalistycznym, istniejący w oderwaniu
od dogmatów show biznesu. Światowej sławy
reżyser i muzyk, twórca
kultowych filmów Czas Cyganów, arizona Dream, Underground, Czarny kot, biały kot wystąpi podczas festiwalu rockowego 3-Majówka 2015.
2 maja od godz. 15:00 | Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

ołAWSkA MAJÓWkA
W Miasteczku zagrają zespoły, które swoją ponadgatunkową muzyką omijają artystyczne szufladki i zapewniają sobie czołowe miejsca na polskiej scenie
artystycznej. 16.00 – s.I.N. 17.30 – MEsaJaH 19.00 – FIsZ
EMaDE tWoRZYWo 21.00 – LUXtoRPEDa.
1 maja, godz. 16:00 | ośrodek Współpracy europejskiej
odra, Młyńska 3, oława

ASyMMetry feStIvAl 2015
Najważniejsza muzyczna majówka w Polsce! Miejsce, w którym są tworzone trendy. Miejsce, w którym granice muzycznych gatunków są przekraczane, miejsce spotkań kultur,
postaw i osób kreujących współczesną kulturę.
W tym roku asymmetry odbędzie się na dwóch scenach. obok
sceny głównej w Klubie Firlej, gdzie zobaczyć będzie można takich wykonawców jak: 1 maja – Christian Fennesz, muzyk,
kompozytor i improwizator z austrii,
2 maja Zeni Geva - azjatycki duet prog - hardcorowy
3 maja - the ocean, berliński kolektyw założony przez gitarzystę Robina stapsa. W czasie Festivalu zespół zagra materiał
z instrumentalnej wersji ich ostatniej płyty, Pelagial, a także
King Dude, Russian Circles czy anaal Nathrakh.
W Mleczarni przez dwa dnia trwać będą koncerty songwritterskie, zaprezentują się tam młodzi i ciekawi polscy wykonawcy.
1-3 maja | Scena główna – klub firlej, ul. Grabiszyńska 56,
Scena songwritterska – Mleczarnia, ul. Włodkowica 5

SPektAkle » » »
cyGAnerIA
MAyDAy
MIStrZ I MAłGorZAtA

17 maja, godz. 19:00 | Mleczarnia, Włodkowica 5, Wrocław

DlA DZIecI » » »
MIkrokoSMoS

nIeWIDZIAlny cHłoPIec
InAnnA - kobIetA I boGInI
PREMIERa

o Złotą nutkę"
XXII Dziecięcy Konkurs Wokalny
DAncInG Queen

SZoA SHoW

9 v 2015 sobota

lIMboSkI Solo
oNE MaN MaDNEss
Zimę spędził w Indiach,
ucząc się gry na sitarze
i klasycznego śpiewu kyal
oraz pisząc, dźwiękowe
felietony z podróży (limboski.pl) Wrócił jednak
do kraju i zabrał się już do pracy nad nowymi piosenkami. Jak sam twierdzi: Muzyka ma tysiące twarzy – zatracam się czasem w jakimś gatunku, by potem odbić
się od dna i zauroczyć się innym. ale z biegiem lat muszę stwierdzić, że i tak najpiękniejszy jest rock'n'roll!

DAWID konIeckI
AnetA SZlAcHetA
Wernisaż wystawy zdjęć z afryki – Freaki aFRYKI

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS
WyStAWy » » »
MAtylDA leMPel-cHAręZA
MoJa aMERYKa - fotografia
WIArA
I WIernI teGo ŚWIAtA
Pięć lat organizacji konkursu.
Wybrane prace fotograficzne
G. 18:00 | Galeria biblioteki, Piekary Śląskie, ul. kalwaryjska 65D

koncert » » »
roMAntyZM nA SMycZkI
orkiestra Leopoldinum
bASIvA StęPnIAk-WIlk
Muzyczna bombonierka
HArounDA DeMbele,
boubA SyllA, tIrIbA

Freaki afryki – Dni Kultury
afrykańskiej
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toMASZ StAńko
NEW YoRK QUaRtEt
tomasz stanko – trumpet;
David Virelles – piano; ben
street – bass; Gerald Cleaver – drums. oprócz nowych kompozycji usłyszymy
utwory z płyty Wisława, który powstał z inspiracji poezją Wisławy szymborskiej i dla uczczenia jej pamięci.
11 maja, godz. 19:00 | bf Impart przy ul. Mazowieckiej 17

DnI otWArte PaństWoWEJ sZKoŁY
MUZYCZNEJ IM.RYsZaRDa bUKoWsKIEGo
Głównym punktem programu będzie Koncert 13 maja,
podczas którego zaprezentują się uczniowie i nauczyciele wszystkich sekcji i wydziałów.
Podczas Dni otwartych będzie
można uczestniczyć w zajęciach,
spotkać się Nauczycielami oraz zasięgnąć informacji na temat szkoły.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

13 maja, godz. 19:00 | Aula PSM,
Podwale 68, Wrocław

DAncInG Queen
PREMIERa
ośrodek Działań twórczych
Światowid zaprasza na spektakl muzyczny z udziałem wybranych w ramach castingu
dzieci w wieku 6-12 lat.
twórcy widowiska – Monika Wiśniowska-basel i tomasz Kęczkowski, postawili na sprawdzone, rytmiczne i melodyjne przeboje szwedzkiej grupy abba,
a miejsce akcji osadzili w szkole artystycznej. to tutaj bohaterowie przedstawienia odkrywać będą swoje talenty i tak jak młodzi wykonawcy spektaklu przeżywać wielką
artystyczną przygodę w pracy zespołowej
podczas bycia na scenie oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.
8 maja, godz. 20: 00 | teatr capitol – Mała Scena,
ul. Piłsudskiego 72, Wrocław. bilet 15 zł

rIDerS I GoŚcIe

WycIecZkI » » »
W krAInIe kSIąŻąt

SPektAkle » » »
MIStrZ I MAłGorZAtA
kAWAler SrebrneJ rÓŻy
MAyDAy

10 v 2015 NIEDZIELa
koncerty » » »
oD J.S. bAcHA
Do PAul’A MccArtney’A

nIeWIDZIAlny cHłoPIec

WArSZAWSkI lutoSłAWSkI
Projekt, w którym Magda Navarrete i Piotr steczek odkrywają zapomnianą i owianą tajemnicą twórczość
kompozytora. Ukryty pod pseudonimem Derwid pisał
w latach 50. i 60. przepiękne piosenki śpiewane przez
sławę Przybylską, Mieczysława Fogga czy Irenę santor. Widowisko, podczas, którego artyści wspólnie
z publicznością łączyć będą klasykę z nowoczesnością.
24 maja, godz. 20:00 | Stary klasztor, ul. Purkyniego 1

SelAH Sue
GWIaZDa soULU
belgijska artystka zaśpiewa piosenki z nowej płyty
Raggamuffin. Proponowana przez nią mieszanka
najlepszej jakości soulu, funku, reggae, rocka, hip-hopu
i popu zachwyciła samego Prince’a! oczarowany Książę
zaproponował selah supportowanie go w antwerpii.
27 maja, godz. 20:00|eter, ul. kazimierza Wlk 19. bilet 130 zł

InAnnA - kobIetA I boGInI
PREMIERa

SPektAkle » » »
StrASZny DWÓr

SZoA SHoW

MIStrZ I MAłGorZAtA

kolAcJA nA cZtery ręce
WyStAWy » » »
bernADetA noWAk
Wernisaż wystawy malarstwa
SPotkAnIA » » »
frAnkIe conteSt
Zawody skateboardowe
WycIecZkI » » »
łÓDŹ 9-10 maja
DlA DZIecI » » »
o Złotą nutkę"
XXII Dziecięcy Konkurs Wokalny
MIkrokoSMoS
frAnIA PIorun
PREMIERa

PoDrÓŻ ZIMoWA
boeInG boeInG
nut ferMent
StAnD’ Al MonDo
SenZA ’l MonDo
SZoA SHoW
MAyDAy
nIeWIDZIAlny cHłoPIec
WycIecZkI » » »
oporów – Park Kleciński
– Zamek topacz
DlA DZIecI » » »
cZytAnkI I WArSZtAty
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PrZeGląD noWeGo
teAtru DlA DZIecI
3. edycję tradycyjnie otworzy
premiera pt. Noc bez księżyca
w reżyserii Maćka Prusaka.
Jest to spektakl dla najmłodszych oparty na formie: choreo- i scenografii.
Integralną częścią Przeglądu
jest plenerowy, ogólnodostępny i interdyscyplinarny oGRÓD
sZtUK, w ramach którego każdego dnia odbywają się bezpłatne autorskie warsztaty z różnych dziedzin sztuki.
Moc atrakcji dla Małych i Dużych: nowatorskie spektakle z całej Polski i zagranicy; spotkania z artystami; dyskusje panelowe i imprezy plenerowe; interdyscyplinarny ogród sztuk, pełen
bezpłatnych warsztatów.
od 29 maja do 3 czerwca | Wrocławski teatr lalek, pl. teatralny 4

noWy I InnI

12 maja, godz. 10:00 | teatr na ostrowie,
katedralna 4, Wrocław. Wstęp wolny!

JAŚ I MAłGoSIA
Piękna i zaskakująca scenografia przeniesie widzów
w świat baśniowego lasu, który kryje w sobie tajemnicę.
Multimedialne efekty i gra
świateł wprowadzają czarodziejskie elementy, dzięki czemu chatka z piernika nie
będzie już taka jak dawniej.
Muzyka dopełnia klimat historii i wyzwala dreszczyk emocji.
Wiele przygód, wiele emocji oraz dobre zakończenie to właśnie
nowa historia o Jasiu i Małgosi. spektakl dla dzieci od lat 5.
Rezerwacja miejsc: www.wctd.wroclaw.pl
10 maja, godz. 17:00 | Wvrocławskie centrum – twórczości Dziecka
WctD, kuźnicza 29a, Wrocław. bilet 18 zł

DZIeń otWArty W teAtrZe
Po spektaklu Frania Piorun będzie można zajrzeć
do pracowni, w których powstają lalki, kostiumy i elementy scenografii i spotkać się z aktorami. Na pamiątkę będzie można kupić sobie m.in. lalki teatralne,
przypinki, programy oraz plakaty.
31 maja od godz. 12.30 | teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. buczka 16, Wałbrzych

cojestgrane.pl koncentrator kultury

bohaterami spektaklu są
uczniowie, przebojowa anka,
nieśmiała Gosia i cyniczny Janek. Jak wszyscy ich rówieśnicy
mają swoje problemy, z którymi próbują się uporać. Kryją się
ze swoimi słabościami, a śmiechem i krzykiem zagłuszają
swoje uczucia. Pojawienie się
nowego kolegi w klasie sprawia, że nasi bohaterowie pokazują
swoje prawdziwe „ja”. spektakl w przystępny sposób opowiada
o poważnych sprawach. błyskotliwe poczucie humoru, żywiołowe piosenki, a przede wszystkim umiejętne przedstawienie
problemu niepełnosprawności, nietolerancji i osamotnienia.
scenariusz stefan brzozowski. spektakl dla
uczniów sP i gimnazjów.
Konieczna rezerwacja miejsc:
www.dorotabrzozowska.pl
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r. buckMInSter fuller

Po rocznej przerwie
do repertuaru Wrocławskiego teatru Komedia
wraca pozycja niezwykle
lubiana przez publiczność – Edukacja Rity.
autor Willy Russell opowiada o spotkaniu Franka,
uniwersyteckiego
profesora z Ritą, ambitną
fryzjerką żądną wiedzy
i odmiany swojego życia.
Znakomita, bawiąca i wzruszająca sztuka w reż. Wojciecha Dąbrowskiego, która próbuje odpowiedzieć
na pytanie: czy w życiu warto zaczynać wszystko
od początku? W role główne wcielają się Magdalena Margulewicz i Wojciech Dąbrowski.

HIstoRIa (i tajemnica)
WsZECHŚWIata
MoNoDRaM DaVIDa NoVaKa
R. buckminster Fuller – amerykański inżynier, architekt, filozof i wizjoner – poprowadzi nas przez swoje
życie i idee: od dziecięcego zachwytu nad stabilnością trójkąta, przez spotkanie z Einsteinem aż po niezwykle nowatorskie
projekty architektoniczne.
buckminster Fuller, zwany zdrobniale bucky’m, był postacią
równie wielowymiarową jak jego słynne kopuły geodezyjne,
przez co do dziś nie przestaje fascynować naukowców i artystów. spektakl ukazuje najciekawsze fragmenty z jego życia
i twórczości, spójnie łącząc ze sobą elementy humorystyczne,
wykład naukowy oraz rozważania filozoficzne.
Wcielający się w tytułową rolę David Novak jest wielokrotnie nagradzanym narratorem, pisarzem i aktorem. otrzymał nagrodę
zwaną oscarami świata opowieści: Circle of Excellence award,
a ponadto nosi tytuł Master storyteller (Mistrza Narracji) w Disney Institute. Novak potrafi za pomocą zaledwie kilku rekwizytów i prezentacji multimedialnej stworzyć porywający
monodram, który wymaga od widzów zaangażowania zarówno
intelektualnego, jak i emocjonalnego. Jest to w dużej mierze zasługa także świetnego scenariusza napisanego przez obsypanego nagrodami D. W. Jacobsa, który postanowił przełożyć
fascynację buckminsterem Fullerem na język teatru.
spektakl w języku angielskim, z polskimi napisami

fot. M. Grotowski

eDukAcJA rIty WZNoWIENIE

Spektakle: 23 maja, godz. 20:00 i 24 maja, godz. 18:00
| Wrocławski teatr komedia pl. teatralny 4

MoNoDRaM JaNUsZa stoLaRsKIEGo
Philip-Dimitri Galás – dramaturg, aktor, artysta cyrkowy i plastyk – był twórcą
nowej formy scenicznej,
którą sam nazwał avant-Vaudeville. Przykładem
tej formy jest monodram,
który przyniósł autorowi
znaczące wyróżnienia (m.
in. Weekly theatre award
i the Drama-Logue award).
Ze swobodą, dowcipem i ironią stolarski przez godzinę
opowiada historię artysty pracującego w amerykańskim
show-biznesie, muzyka, który kiedyś był sławną dziecięcą gwiazdą, śpiewającą sensacją podróżnych scen. (...)
Przeszłość ciąży nad nim jak klątwa rzucona przez dziecięcą piosenkę o czerwonych bucikach. Jest to dramat
muzyczny, choć nie powstał do niego żaden zapis nutowy. W utworze muzyką jest sam aktor, wypowiadany
przez niego tekst i wykonywane czynności.
fot. M. Michalak

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

ZeMStA cZerWonycH bucIkÓW

30 maja, godz. 19:00 | Sala teatru laboratorium,
rynek – Przejście Żelaźnicze. bilety: 15 zł

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS
tryskająca humorem muzyczna opowieść o kobietach
i mężczyznach. Rzecz o uczuciach, związkach, konfliktach, ukazująca w sposób zabawny różnice między
płciami. Dla kobiet spektakl jest liryczną historią, która
umożliwia oderwanie się od codziennych rozterek
i zmartwień. Dla mężczyzn jest to okazja do odbycia podróży w dziwny i fascynujący świat kobiecego umysłu.
Wspólna zabawa, kabaretowe sceny, wszechobecny humor, a także szlagiery przyprawione nutką pikanterii.
8 i 29 maja, godz. 20:00 | centrum Inicjatyw Artystycznych,
ul. tęczowa 79/81. bilety: n 18 zł, u 12 zł

16, 17, 18 maja, godz. 19:00 | Wrocławskie centrum – twórczości
Dziecka WctD, kuźnicza 29a, Wrocław. bilet 10 zł

nIeDZIelny PorAnek
fIlMoWo-WArSZtAtoWy

SeSJA oDDecHoWA

frAnIA PIorun

12 v 2015 WtoREK
SPektAkle » » »
SAMSon I DAlIlA

oDkryWcy SZtukI warsztaty plast.-poznawcze

HAnS, DorA I WIlk

JAŚ I MAłGoSIA

ŻycIe MArIAnA.
lIfe-SHoW

11 v 2015 PoNIEDZIaŁEK

DlA DZIecI » » »
noWy I InnI

koncerty » » »
toMASZ StAnko
neW york QuArtet

PrZyGoDy MAłeGo M

13 v 2015 ŚRoDa
SPektAkle » » »
ZeMStA
WyStAWy » » »
20-lecIe WrocłAWSkIcH
SZkÓł fotoGrAfIcZnycH
AfA I PHo-boS Wernisaż
SPotkAnIA » » »
WArSZtAty lIterAckIe

koncerty » » »
toMASZ toMcZAk
QuIntet & JAM SeSSIon
all that Jazz
SPektAkle » » »
rIGoletto
HAnS, DorA I WIlk

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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PIeŚnI leArA tEatR PIEŚń KoZŁa

yuMIko yoSHIokA boDY REsoNaNCE

Minimalistyczna scenografia i reżyser-narrator
to preludium do widowiska, w którym najważniejszym aktorem jest
muzyka. Każda pieśń jest
punktem wyjścia do kolejnego dramatycznego
poematu. Muzyka staje się rzeczywistą postacią lub
zdarzeniem, kreuje także relacje międzyludzkie. spektakl ten nie jest linearną opowieścią, lecz ukazuje świat
energii i rytmów rządzących szekspirowskim dramatem. Zespół skoncentrował się na wyborze kluczowych
scen z Króla Leara, które posłużyły za inspirację do snucia historii za pomocą słów, gestów i muzyki.
Reżyseria: Grzegorz bral Muzyka: Jean-Claude acquaviva, Maciej Rychły.

WaRsZtatY tańCa bUtoH
18-25 LIPCa 2015
teatr Formy zaprasza na letnie
intensywne warsztaty tańca
butoh body Resonance prowadzone prowadzone w języku
angielskim przez Yumiko Yoshioka z Japonii.
Udział w warsztatach jest otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych butoh, tańcem oraz odkrywaniem ciała i duszy.
Zajęcia będą odbywać się w Drzemlikowicach koło oławy
(35 km od Wrocławia), w wymiarze 5 godzin dziennie. ostatniego dnia 25 lipca, będzie miał miejsce publiczny pokaz.
Zakwaterowanie w starym XIX wiecznym młynie.
Szczegóły i informacje: project.pft@gmail.com, tel. 508 14 21 02

ŻycIe MArIAnA.
lIfe-SHoW

1, 2 maja, godz. 20:00; 3 maja, godz. 18:00 | teatr Pieśń
kozła, Purkyniego 1, Wrocław

cyMeS

InAnnA – kobIetA I boGInI PREMIERa

WyStAWy » » »
Wro 2015 teSt exPoSure
otwarcie biennale sztuki Mediów WRo 2015, program:

Na KaNWIE MItU sUMERYJsKIEGo
Inanna to sumeryjskie imię bogini lepiej znanej jako Isztar – mezopotamska bogini wojny i miłości. Jednak spektakl Renaty Jasińskiej nie jest wiernym przeniesieniem
mitu na scenę, lecz raczej jego współczesną interpretacją – luźną opowieścią skłaniającą do zadawania pytań
o żeński pierwiastek boskości tkwiący w każdej kobiecie – i wtedy – przed tysiącami lat, i obecnie.
Wchodząca do świątyni kobieta w ciąży, ukazująca się
widzowi już w pierwszej scenie, okazuje się być mityczną i mistyczną Pra-Matką, która dała początek
wszystkiemu, od której rozpoczęły się dzieje Wszechświata. Lecz to nie tylko ona – ta, która była pierwszą – jest Pra-Matką. Jest nią każda kobieta wydająca
na świat nowe życie.
Premiera 8, 9 maja, godz.19:00; Spektakle 15, 16 maja, godz.
19:00 | teatr Arka, ul. Mennicza 3

ŚWIADectWA WZlotu uPADku
WZlotu WZlotu WZlotu uPADku
I tAk DAleJ AntkA kocHAnkA
PoŻEGNaNIE tUtUŁU
tekst: pilgrim/Majewski, reżyseria: sebastian Majewski

Kim był, kim jest antek
Kochanek, poległym bohaterem wojny domowej
w Hiszpanii czy jego synem? Miejską legendą czy
postacią umyślnie zapomnianą? odpowiedź na te
fot. F. Lupa pytania tworzona jest
na oczach widzów przez świadków, członków rodziny,
sąsiadów z ulicy i samozwańczych liderów opinii.
28 maja, godz. 19:00 / Scena kameralna; 29 maja,
godz. 20:00 | Scena kameralna, teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego, Wałbrzych

SPotkAnIA » » »
MArIA eWA SySkA
Wieczór poetycko-muzyczny

15 v 2015 PIątEK
koncerty » » »
AQuAPlAnInG
MIkroMuSIc

AnnA lAcHoWSkA
Wernisaż wystawy malarstwa
fIlMy » » »
tAtuAŻe bAbcI
Film dok. o ludobójstwie ormian
w czasie I Wojny Światowej
fIlMy » » »
loGo DAWnycH WIekÓW
Prelekcja Piotra Galika o herbach na mapach ze zbioru Gabinetu Kartografii ossolineum

14 v 2015 CZWaRtEK
koncerty » » »
MuSIQue Pour leS
SouPerS Du roI Muzyka
na kolację dla króla Ludwika XV
SPektAkle » » »
DZIADÓW cZęŚĆ III
oPoWIeŚcI HoffMAnnA
MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe
MAyDAy 2
WyStAWy » » »
kAlInAy bAńkA
#bańKa wyst. indywidualna

reD box
6. uroDZIny A’ProPoS
tRIbUtE to bob DYLaN

SPektAkle » » »
DZIADÓW cZęŚĆ III
trAvIAtA
MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe
MAyDAy 2
InAnnA - kobIetA I boGInI
GooD nIGHt coWboy
GłoSy blIŹnIAcZycH WIeŻ
SPotkAnIA » » »
ZoMbIe WAlk Wrocław 2015

16 v 2015 sobota
koncerty » » »
lutoSłAWSkI QuArtet
II MIęDZynAroDoWy
brAHMS feStIWAl
We WrocłAWIu

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

8 maja, godz. 10.00
9 i 23 maja, godz. 16.00
Teatr Polski – Duża Scena
ul. Gabrieli Zapolskiej 3

POŁAWIACZE PAPIERU
i DOM BERNARDY ALBA
reż. Zbigniew Szymczyk

19 i 20 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c

SZATNIA
reż. Zbigniew Szymczyk

22 maja, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
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
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-03, www.pantomima.wroc.pl
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brÂncoveAnu 300 CIąG DaLsZY tRaDYCJI
Wystawa prezentuje niezwykłe zjawisko artystyczne
określane jako sztuki i architektura epoki brâncoveanu.
styl, nazywany też czasem wołoskim lub rumuńskim
renesansem, będący syntezą form bizantyjskich, ottomańskich, późnorenesansowych i barokowych, rozwinął się na przełomie XVII i XVIII stulecia w Księstwie
Wołoskim (obecnie południowa część Rumunii)
pod rządami księcia Constantina brâncoveanu). Wystawa opowiada o tym, jak architektura stylu brâncoveanu
stała się dla kilku pokoleń modelem estetycznym akceptowanym przez wszystkie warstwy społeczne
i o tym, jak dzięki fuzji stylów została zinterpretowana jako architektura (neo) rumuńska przez Iona Mincu,
a zwłaszcza przez jego następców (Grigore i Cristofi
Cerchezów, Petre antonescu i innych), aż do okresu
wznoszenia nowych centrów miast w latach sprawowania władzy przez Nicolae Ceauşescu.
Prof. dr arch. augustin Ioan

bArtoSZ PAtryk rZyMAn

koncert organowy na rzecz
fundacji open Doors: W służbie prześladowanym chrześcijanom.
6. uroDZIny A’ProPoS
toRtILLa vs DJ Moras
SPektAkle » » »
Sex Guru
teMPuS fAntASy
boryS GoDunoW
MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe
r. buckMInSter fuller:
tHe HIStory (AnD MyStery) of tHe unIverSe
monodram Davida Novaka

Wystawa czynna do 31 maja 2015 | Muzeum Architektury
we Wrocławiu, ul. bernardyńska 5

900 lAt ŻÓrAWIny

InAnnA - kobIetA I boGInI

Wystawa historyczna pokazująca historię Żórawiny
oraz pozostałych miejscowości leżących na terenie
gminy. Pocztówki, pamiątki przyniesione przez mieszkańców, ryciny i zdjęcia, dokument potwierdzający
nadanie Żórawinie praw miejskich przez samego cesarza Rudolfa II Habsburga, z jego autografem oraz
wiele zabytków i dzieł sztuki. Poza wystawą odbędzie
się: wykład dr hab. Piotra oszczanowskiego, koncerty,
wystawa produktu regionalnego i prezentacja działalności gospodarczej, spektakl teatralny i inne atrakcje.

GooD nIGHt coWboy

2 maja, godz. 12:30 | Muzeum Powozów Galowice,
ul. leśna 5, Galowice - Żurawina

JuStynA SMoleń ZaMęt Z cyklu: black
Czarna woda nie ugasi pragnienia. Czarne obrazy wprowadzają zamęt. Czarne myśli nie są takie złe.
Justyna smoleń jest laureatką Grand Prix IV Przeglądu sztuki Młoda Krew. Pomimo jej młodego wieku,
prezentowane prace są artystycznie dojrzałe i intrygujące. smoleń odważnie odcięła się od koloru i swoje
najnowsze obrazy tworzy tylko przy pomocy czerni.
absolwentka Wydziału Malarstwa w pracowni prof.
Leszka Misiaka na asP w Krakowie. Doktorantka Wydziału sztuki UP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem.
Do 9 maja | Galeria Sztuki Socato, Plac Solny 11, Wrocław

roboty I robAkI
rodzinne spacery z artystami
w ramach Małego WRo

noc MuZeÓW
W MDk ŚrÓDMIeŚcIe
WycIecZkI » » »
SZlAkIeM cySterSkIM

brzeziny, Wojnowice do Mokrej
Perły SAkSonII Wessenstein – Pirna – Konigstein

17 v 2015 NIEDZIELa
koncerty » » »
lIMboSkI Solo
SPektAkle » » »
roDZInA kerWooDÓW
HAlkA
teMPuS fAntASy

konIec ŚWIAtA W breSlAu
PREMIERa
roDZInA kerWooDÓW
WyStAWy » » »
tHIerry De Mey
From Inside - premiera inst.
kryStynA SZcZePAnIAk
MIcHAł cHAbIelSkI
Wernisaż pt. oDlot: malarstwo,
rysunek i ceramika
PAulInA korbAcZyńSkA
PAulInA MAGer Wernisaż
malarstwa oraz lal i kukieł
DlA DZIecI » » »
ZrobIone W nAlAnDZIe
Warsztaty plastyczne

GooD nIGHt coWboy
konIec ŚWIAtA W breSlAu
r. buckMInSter fuller:
tHe HIStory (AnD MyStery) of tHe unIverSe
monodram Davida Novaka
kAbAret cIAcH
MAłe ZbroDnIe
MAłŻeńSkIe
DlA DZIecI » » »
bAJkA o DWÓcH DoMkAcH

spektakl teatru bąbli
cZytAnkI I WArSZtAty

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
MAJ 2015
Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

WYSTAWY STAŁE: t4;56,"ƴ-Ƌ4,"9**97*Xt4;56,"ƴ-Ƌ4,"97*9*9Xt4;56,"&6301&+4,"9799X
t4;56,"10-4,"97**9*9Xt10-4,"4;56,"841»$;&4/"t4;56,"84$)0%6

WYSTAWY CZASOWE:
Wytwórnia wyrobów ceramicznych STEATYT w Katowicach
LXJFUOJBoNBKB
Wytwórnia „Steatyt” w Katowicach była jednym z niewielu prywatnych zakładów
porcelany działających w okresie PRL. Na wystawie można oglądać ok. 200 obiektów
z prywatnej kolekcji, m.in. wazony, serwisy do kawy, popielniczki oraz tzw. galanterię.

STWÓRCZE RĘCE. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu
16 marca - 15 czerwca 2015
To pierwsza wystawa prezentująca mało znaną i w niewielkim stopniu zbadaną twórczość artystów-rzemieślników działających na Śląsku w 1. połowie XX w. Pokazanych
zostało prawie 200 dzieł sztuki – secesyjnych, w stylu art déco i modernistycznych.

www.stworczerece.pl

Wystawę dofinansowano ze środków
MKiDN i FUNDACJI KGHM

Wystawa 16. BIENNALE SZTUKI MEDIÓW WRO 2015 Test Exposure
13 maja-16 lipca 2015

ŚLĄSKA RZEŹBA GOTYCKA ZE ZBIORÓW KUL 28 kwietnia - 28 czerwca 2015
Po raz pierwszy - po prawie 60-ciu latach - we Wrocławiu pokazane zostaną dzieła
sztuki gotyckiej przekazane Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przez Kurię
Arcybiskupią we Wrocławiu.

PIECZĘĆ W PRAKTYCE KANCELARYJNEJ XIV-XVIII w. 15 kwietnia - 7 czerwca 2015
Wśród kilkudziesięciu zabytków pokazywanych na tej wystawie można zobaczyć m.in.
pieczęć Uniwersytetu Jagiellońskiego i tłok pieczętny klarysek głogowskich.

QM1PXTUBǩDØX8BST[BXZ 8SPDBXtXXXNOXSBSUQM
godziny otwarcia:
tǴSPEBoQJǌUFL OJFE[JFMBotTPCPUBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
.V[FVN&UOPHSBöD[OFOJFD[ZOOFPEEPNBKBS
8:45"8"$;"408" t-VEPXFJOTQJSBDKF/16 maja - 30 sierpnia 2015/

wtorek–niedziela: 10.00 –16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnograficzne.pl

PANORAMA RACŁAWICKA
t%;*&0+45:,*J8,044","
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
8:45"8:$;"408&
t,POTFSXBDKB1BOPSBNZ3BDBXJDLJFK/1 maja-31 października 2015/

codziennie
09.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
XXXQBOPSBNBSBDMBXJDLBQM
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kryStynA SZcZePAnIAk
I MIcHAł cHAbIelSkI oDLot
Krystyna szczepaniak – malarstwo, rysunek, projektowanie graficzne i ilustracja.
absolwentka poznańskiej asP
eksploruje tematykę przemijania, interesuje ją człowiek,
jego gorzka egzystencja, refleksja nad momentem upadku. Jednak malarstwo artystki
nie przedstawia tragicznych
upadków, jest swoistym zatrzymaniem czasu chwały uchwyconych w ostatnim
momencie glorii, tuż przez próbą realizacji marzeń.
Michał Chabielski otrzymał
dyplom na Wydziale Malarstwa i Rzeźby asP we Wrocławiu i arteterapii na akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Zajmuje się Land artem, rzeźbą i rysunkiem. Jego sztuka to
związek doskonałego warsztatu oraz bardzo wnikliwej
i czasami prześmiewczej obserwacji otaczającego świata, przez co bardzo często
jego dzieła wzbudzają uśmiech, radość a nawet entuzjastyczny śmiech.
Wernisaż z koncertem 16 maja, godz. 17:00 | Galeria
versus, ul. św. Mikołaja 54/55 (do 4.07.2015 wt-sob 12:0018:00, podczas nocy Muzeów czynna od 10:00-24:00)

DAnIel cHMIeleWSkI tRaKCJE
Prezentowane prace obracją się wokół tematów
najważniejszych w twórczości autora: pracy jako
procesu bez początku
i końca, czasu i pamiętania, komunikacji międzyludzkiej (głównie przez
pryzmat psychopatologii). są to m.in. oryginalne plansze z komiksu
Zapętlenie, cykl portretów pamięciowych czy
rysunków nienarysowanych.
Pojawią się też instalacje oraz scenariusze, które odsłaniają proces myślenia i są często ciekawszym artefaktem niż skończony komiks wykonany według znanych
kompozycyjnie zasad.
Daniel Chmielewski – absolwent wydziału grafiki
na asP w Warszawie. autor albumów komiksowych.
Wystawa do 30 maja | Galeria komiksu i Ilustracji
tymczasem, centrum kultury Zamek, pl. Świętojański 1,
Wrocław. Wstęp wolny!

trWA leGnIckIe Srebro!
Legnicki Festiwal sREbRo, to największa w kraju impreza poświęcona współczesnej biżuterii artystycznej i designowi.
W ramach tegorocznej edycji Festiwalu w Legnicy trwają 23
wystawy awangardowej biżuterii i designu gromadzące łącznie
ponad półtora tysiąca obiektów współczesnej sztuki złotniczej,
w tym niecodzienne prace z bursztynem (zdjęcie poniżej).
Podczas kulminacji festiwalu w majowy weekend mają miejsce
wernisaże wystaw, ogłoszenie wyników międzynarodowego
Konkursu oraz szereg wydarzeń towarzyszących (spotkania
z artystami, pokazy, warsztaty, happeningi, akcje plastyczne,
koncert, sesja naukowa). Wiodącym wydarzeniem sREbRa jest
Międzynarodowy Konkurs sztuki Złotniczej, co roku opatrzony
innym tytułem (w tym roku: GRaNICE) i cykle wystawiennicze:
srebrne szkoły, sylwetki twórców, Debiuty, Holownia.
termin: do 7 czerwca 2015
Miejsce: 8 miejsc w centrum legnicy
organizator: Galeria Sztuki w legnicy
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia!
Szczegółowy program: silver.legnica.pl
Gisbert stach, brooch, golden toast, 2013,
baltic amber, transparent silicon, steel

xxII DZIecIęcy konkurS
WokAlny o Złotą nutkę

SPektAkle » » »
okno nA PArlAMent

ZrobIone W nAlAnDZIe
Warsztaty plastyczne

PołAWIAcZe PAPIeru.
DoM bernArDy AlbA

nIeDZIelny PorAnek
Filmy animowane nadesłane
na biennale WRo 2015

konIec ŚWIAtA W breSlAu

ocH eMIl!

DlA DZIecI » » »
SID, WąŻ ktÓry cHcIAł
ŚPIeWAĆ

nAJ

tAJeMnIcZe krÓleStWo

18 v 2015 PoNIEDZIaŁEK

WycIecZkI » » »
PIelGrZyMkA
Do krZeSZoWA

SPektAkle » » »
r. buckMInSter fuller
monodram Davida Novaka

20 v 2015 ŚRoDa
SPotkAnIA » » »
ZbIGnIeW ZebAr
Wieczór autorski pt. Wzdłuż
śladów męskiej wrażliwości

koncerty » » »
toMASZ PrucHnIckI
QuArtet & JAM SeSSIon

DolnoŚląSkA nocnA
GIełDA fonoGrAfIcZnA

SMokI

SPektAkle » » »

cyrulIk SeWIlSkI
cZytAnIe: WySPA

19 v 2015 WtoREK
koncerty » » »
II MIęDZynAroDoWy
brAHMS feStIWAl
We WrocłAWIu

okno nA PArlAMent
PołAWIAcZe PAPIeru.
DoM bernArDy AlbA
konIec ŚWIAtA W breSlAu
ŻeGnAJ kotku !

AnnA lAcHoWSkA WYstaWa MaLaRstWa
artystka zaprezentuje zestaw pejzaży olejnych zachwycający
wirtuozerią
barw.
Wernisaż 13 maja, godz. 18:00
| ognisko kultury Plastycznej
im. e. Gepperta, ruska 46c/7,
Wrocław (10 maja-6 czerwca)

MAtylDA leMPel-cHAręZA
MoJa aMERYKa – WYstaWa FotoGRaFII
Lekarz stomatolog, jest pasjonatką sztuk plastycznych:
malarstwa olejnego i fotografii. Fotografuje przyrodę i ludzi. Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody oddziału Dolnośląskiego. W 2013 roku zwiedziła trzy
stany Usa: Utah, Nevadę, arizonę oraz liczne Parki Narodowe na tym obszarze.
Wernisaż 8 maja, godz. 17:00 | klub 4 regionalnej bazy logistycznej, ul. Pretficza 24, Wrocław. od 4 maja do 28 sierpnia

bernADetA noWAk WYstaWa MaLaRstWa
Mieszkanka Kamiennej Góry, tu należy do Kamiennogórskiego stowarzyszenia Kulturalnego ars longa – vita brevis, życie krótkie – sztuka długa oraz do stowarzyszenia
Nowy Młyn – Kolonia artystyczna w szklarskiej Porębie.
Jednym ze wspomnień artystki z dzieciństwa są artyści
malujący na ulicach Krynicy, wśród nich był Nikifor Krynicki- Epifaniusz Drowniak. Zainteresowanie sztuką przyjęła od ojca, który malował i rzeźbił. Ma na swym koncie,
plenery malarskie, wystawy indywidualne i udział w zbiorowych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych
w kraju i za granicą. W 2014 roku przyjęta do Związku artystów Plastyków.
artystka o sobie: Kolory, światło, radość, smutek, zachwyt,
oszołomienie urodą Świata sprawiają że sięgam po pędzle
próbując uwiecznić „muzykę mojego serca”. Wierzę, że
na widok moich prac, zaczynają patrzącym błyszczeć oczy
i wypełniają się wzruszeniem... Malowanie mnie uszczęśliwia i uskrzydla powodując, że staję się silna wewnętrznie i potrafię pokonać prawie wszystko co mnie zasmuca.
Zawsze towarzyszyło mi marzenie, że kiedyś przyjdzie
moment by poświęcić swej pasji dużo czasu. Kilka lat temu marzenie się spełniło. Zasiadłam przed sztalugami
i oderwać się nie mogę.
Wernisaż 9 maja, godz. 14:00 | klub - Galeria Sztuki
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków
we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 5A, Wrocław (5-31 maja)
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kAMIl cIcHoń DRZEWo

Wrocław, widok z mostu Grunwaldzkiego

1947 bArWy ruIn WaRsZaWa I PoLsKa
W oDbUDoWIE Na ZDJęCIaCH HENRY'EGo N. Cobba
Kolor na fotografiach w latach 40. to ogromna rzadkość,
zdjęcia wykonał w 1947 roku Henry N. Cobb, student
architektury na Harvardzie, który wraz z grupą amerykańskich architektów przyjechał do Europy w ramach
wyjazdu edukacyjnego World studytour, mającego
na celu zapoznanie się z planami powojennej odbudowy europejskich miast. Henry N. Cobb przywiózł z Polski około 100 barwnych fotografii m.in. z Warszawy,
Katowic, Piekar Śląskich, szczecina i Wrocławia.
Wernisaż 6 maja, godz. 18:00 | Pałac królewski,
ul. kazimierza Wlk. (do 28.06.2015). bilety: n 15 zł, u 10 zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

krZySZtof ZAtyckI
asYMMEtRY FEstIVaL W obIEKtYWIE
Dzień przed tegoroczną edycją asymmetry Festival – w Firleju odbędzie się wystawa zdjęć Krzysztofa
Zatyckiego z poprzednich edycji festiwalu. Zaprezentowane zostaną fotografie takich wykonawców jak:
Vader, Mayhem, shining, Woody alien, Cult of Luna,
Metallic taste of blood, Ufomammut, Melvins Lite, the
Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, Killing Joke.
30 kwietnia, godz. 18:00 | klub firlej, ul. Grabiszyńska 56

absolwent Wyższego studium
Fotografii aFa we Wrocławiu.
Fotografia dokumentalna to
główny przekaz jego refleksji
i emocji w zakresie komunikacji obrazowej. Ceni fotografię
klasyczną. Członek ostrzeszowskiego stowarzyszenia
RoD Wieża 1916.
od wielu lat fotografuję drzewa. Do niedawna nie zastanawiałem się nad tym dlaczego robię to z taką pasją. (...) Dwa lata
temu w Zakopanem antoni Rząsa wytłumaczył mi dlaczego
tak chętnie fotografuję drzewa. (...) teraz każdy spacer jest
poszukiwaniem drzewa. Każdy spacer jest natłokiem myśli,
jest swoistego rodzaju grą, dialogiem prowadzonym z rzeźbami antoniego Rząsy. Jest też powrotem do czasów dzieciństwa, budowania domków na drzewach, beztroskiej zabawy.
Jest w końcu odprężeniem, bezpośrednim kontaktem z drzewem, naturą, poznawaniem jej siły i odkrywaniem piękna. Jest
budowaniem dla drzewa szacunku.
Wystawa do 31 maja 2015 | Galeria ZPAf Za Szafą, ul. św. Marcina 4

WyStAWy » » » Projekcja filmu i spotkanie z auAnIoły I DIAbły
torem wystawy prof. CzesłaWernisaż ogólnopolskej wysta- wem Dźwigajem
wa pokonkursowej dla dzieci
i młodzieży
SPotkAnIA » » »
fIlMy » » » tAnIec ŻycIA
spotkanie poetyckie: Elżbiety
GłoSy Z JeZIorA
bąkowskiej i Martyny Idzikowukryte luDobÓJStWo
Film dok. o ludobójstwie ormian skiej-Wrębiak
w czasie I Wojny Świat.

21 v 2015 CZWaRtEK

22 v 2015 PIątEK

koncerty » » »
koncerty » » »
roMAn MAcIeJeWSkI
nA JAZZoWo
In MeMorIAM
SPektAkle » » »
SMokI
PIotr buDnIAk
eSSentIAl GrouP
AMADeuSZ
oGnISty PtAk

SPektAkle » » »
SMokI

20. nAJŚMIeSZnIeJSZycH
PIoSenek nA ŚWIecIe

AMADeuSZ

nIne

20. nAJŚMIeSZnIeJSZycH
PIoSenek nA ŚWIecIe

obyWAtel k

SZAtnIA

konIec ŚWIAtA W breSlAu

nIne

trZy rAZy łÓŻko

obyWAtel k

WyStAWy » » »
konIec ŚWIAtA W breSlAu
cZeSłAW DŹWIGAJ,
tAk, WIeM!

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

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

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; dcik@okis.pl

MUMU WANG MUYU

MAJ Z MUZYKĄ DAWNĄ
MAJÓWKA U BACHA
W programie XXIV edycji Festiwalu
nie tylko największe dzieła tego wybitnego kompozytora, ale również inne
aranżacje muzyki dawnej wykonywanej według oryginalnych tabulatur
na oryginałach bądź kopiach instrumentów pochodzących z epoki.
15-31 maja Wrocław,
5 maja Jelenia Góra, 6 maja Kudowa-Zdrój,
7 maja Duszniki Zdrój, 16 maja Galowice,
17 maja Ząbkowice Śląskie
Szczegółowy program festiwalu dostępny
w DCIK lub na stronie www.okis.pl

Wystawa dyplomowa podsumowująca edukację artystyczną we Wrocławiu
chińskiej artystki Mumu Wang (ur. 1989). Studentka wrocławskiej ASP im.
Eugeniusza Gepperta zaprezentuje grafiki, szkło artystyczne i fotografie.
Twórczość Mumu Wang jest nierozerwalnie związana z kulturą jej rodzimego
kraju. Motywem przewodnim prac są dwa symbole drewno (MU) i ryby (YU).
W tradycyjnej kulturze chińskiej są one symbolami odnoszącymi się do statusu społecznego kobiet i ludzi w ogóle. Mumu Wang bada relację między
kobietą a reprezentującymi ją tradycyjnie symbolami. Łączy przeciwstawne
sobie żywioły i zadaje pytanie o zmiany następujące w życiu nie tylko kobiet,
ale ludzi w ogóle i ich wpływ na naturę ludzką.
Wernisaż 7 maja, godz. 17.00. DCF Domek Romański – Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław. Wystawa czynna do 23 maja 2015

ALEX 1983-2013
Wystawa prac Aleksandra Zielińskiego prezentuje
przekrój fotograficznej twórczości artysty: od zdjęć
reportażowych, street artowych poprzez dokument
i zdjęcia koncepcyjne. Z jego prac emanuje umiłowanie wolności, ludzkiej niepowtarzalności, bunt
wobec opresyjnego systemu i dostrzeganie paradoksów otaczającej rzeczywistości. Fotografia jest
tutaj z jednej strony narzędziem do notacji zdarzeń
na gorąco, z drugiej strony staje się sposobem kreacji własnych artystycznych światów.
Wernisaż 29 maja, godz. 17.00. DCF Domek Romański – Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław. Wystawa czynna do 27 czerwca 2015

Cykl koncertów w wykonaniu laureatów III Ogólnobiałoruskiego Festiwalu
Anny German Eurydyka w Mińsku.
W repertuarze Anny German wystąpią
soliści Julija Skurko, Natalia Kaspierowicz, Olga Gucziek, Wladislawa Jakimjuk,
Nadzieja Bronska, Marina Towarnicka,
duet Wspólna Wędrówka, duet Dimitrija
Ustinowa i Anastasiji Zegalik z tow. zespołu instrumentalnego Ars Longa.
26 MAJA Głogów, godz. 16.00 Muzeum Archeologiczno-Historyczne; godz. 19.00
Świetlica Środ. Serby; 27 MAJA, godz. 18.00
DSCKZiU Zamek Piastowski Legnica;
28 MAJA, godz. 13.15 GOKiS Miłkowice;
29 MAJA godz. 11.30 ZSP im. M. Konopnickiej Biedrzychowice, Pałac; 25 MAJA Zielona Góra; 22-24 MAJA Wrocław

PIOTR BŁAŻEJEWSKI W DRODZE – RAZEM ZE MNĄ
Artysta malarz, pedagog, związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym i akademickim od 40 lat. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta),
dyplom z malarstwa obronił w 1975 r. w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni doc. Mieczysława Zdanowicza. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu,
gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. Był promotorem około
stu dyplomów magisterskich.
Wystawa związana z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej artysty, który tworzy obrazy w nurcie abstrakcji geometrycznej.
Wernisaż 8 maja, godz. 15.30. Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku,
ul. Zamkowa 10. Wystawa czynna do 31 maja br.

BACH W SWYCH NATCHNIONYCH IMPROWIZACJACH
W ramach XXIV Festiwalu Maj z Muzyką Dawną
wykład z cyklu: Collegium Musicum wygłosi Marek Dyżewski
20 maja, godz. 19.00. Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

W MAJOWEJ ODRZE: NAGRODA ODRY DLA JÓZEFA HENA · Z Dzienników HENA
· ODNALEZIONY NIEZNANY RAPORT JANA KARSKIEGO · JUCHNOWSKI: III ŚWIATOWEJ
WOJNY NIE BĘDZIE · HASS · CZARNA LEGENDA HEIDEGGERA · Gombrowicz po Kronosie
· Z RÓŻEWICZEM: Spotkania i wycieczki · Ostatnia wola Różewicza

22

Nr 255 – maj 2015

CZESâAW DŬWIGAJ
HOMAGE TO REQUIEM
ROMANA MACIEJEWSKIEGO

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

cZeSłAW DŹWIGAJ HoMaGE to REQUIEM
RoMaNa MaCIEJEWsKIEGo
Wyjątkowa wystawa-hołd, jedna z najważniejszych realizacji w dorobku artystycznym Czesława Dźwigaja,
początek której dało spotkanie autora z pomnikowym
dziełem muzycznym polskiego kompozytora Romana Maciejewskiego Missa pro defunctis. Requiem.
Jest to indywidualna wizja wielkiego dramatu eschatologicznego. Na ekspozycję składa się 30 obrazów, 38
rysunków oraz 14 rzeźb. Wystawie towarzyszy muzyka Maciejewskiego, oglądając obrazy można słuchać
przy każdym z nich wybranego fragmentu Requiem.
CZEsŁaW DźWIGaJ – rzeźbiarz, malarz, poeta, jego dorobek twórczy to kilkadziesiąt pomników zrealizowanych
na wszystkich kontynentach świata – w tym pomniki papieża Jana Pawła II, około 600 medali, ponad 50 spiżowych port, a także szereg całościowych wnętrz
sakralnych, polichromii i witraży. Prace artysty prezentowane były na licznych wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i zagranicą, znajdują się w zbiorach
muzealnych oraz wśród zbiorów koneserów sztuki.
WYDaRZENIa toWaRZYsZąCE WYstaWIE

Czekając na ocaliciela, część środkowa Chaos, oczekiwanie potomka
Reginy tenebris i nadejście świata mechanicznego rozkładu

frAncISZek StAroWIeySkI tEatR RYsoWaNIa
W oCZEKIWaNIU oCaLICIELa
ostatnie dzieło Franciszka starowieyskiego z cyklu teatr Rysowania powstało w ciągu czterech dni w czerwcu 1995r., podczas
lubelskiego spektaklu z udziałem publiczności. bezpośrednią inspiracją tryptyku był poemat Juliusza słowackiego Król Duch.
Zostało zakupione przez Cypriana biełańca i andrzeja Widelskiego i udostępnione przez agencję Zegart – Jerzego Zegarlińskiego.
Wernisaż 5 maja, godz. 17.00 | Muzeum Miedzi w legnicy,
wejście od ul. św. Jana 1, (do 30.06.2015)

PSycHoterAPIA cZylI Sex
W ŻycIu cZłoWIekA

Ix DnI obornIk ŚląSkIcH
Parada: Rynek - targowisko

DlA DZIecI » » »
PrZyGoDy MAłeGo M

DlA DZIecI » » »
MIkrokoSMoS

7 maja 2015, godz. 17.00 (Akademia rycerska w legnicy)

23 v 2015 sobota

Uniwersalny charakter Requiem Romana Maciejewskiego, wykład dr aleksandry adamskiej-osady autorki książki o życiu i twórczości Romana Maciejewskiego
połączony z prezentacją audiowizualną

koncerty » » »
koDekS WrocłAWSkI
ars Cantus – koncert promocyjny nowej płyty

21 maja 2015, godz. 17.00 (Akademia rycerska w legnicy)

Projekcja filmu Czesław Dźwigaj, tak, wiem! oraz spotkanie z prof. Czesławem Dźwigajem

II MIęDZynAroDoWy
brAHMS feStIWAl
We WrocłAWIu

9 czerwca 2015, godz. 17.00 (Akademia rycerska w legnicy)

Prezentacja filmu autorstwa stefana szlachtycza
MIssa PRo DEFUNCtIs (nominacja do festiwalu w Cannes w 1994 r.) oraz spotkanie z reżyserem filmu.
Kurator wystawy: barbara sulowska
Wystawa czynna do 30 sierpnia 2015 | Muzeum Miedzi
w legnicy, ul. Partyzantów 3, legnica, (wt-so, w g. 11-17:00)
bilety: n 10 zł; u 6 zł. W soboty oraz pierwszą środę miesiąca wstęp wolny! www.muzeum-miedzi.art.pl

Domaszczyn - szczodre
SZPreWAlD

24 v 2015 NIEDZIELa

PoŚWIAtoWSkA / rADek

koncerty » » »
koncert MIS I GonGÓW
tybetAńSkIcH

SPektAkle » » »
WArIAt I ZAkonnIcA

nAtAlIA lubrAno
voJto Monteur

nA boGA!

WArSZAWSkI lutoSłAWSkI

22 maja 2015, godz. 20.00 (kościół Marii Panny w legnicy)

RoMaN MaCIEJEWsKI IN MEMoRIaM
Koncert towarzyszący ogólnopolskiemu turniejowi Chórów LEGNICa CaNtat 46 – w programie: Missa brevis
na trzygłosowy chór mieszany i organy; Pieśni Kurpiowskie na chór mieszany a’cappella; tryptyk w transkrypcji
na organy; Missa pro defunctis; Requiem (fragm.) – oratio – oro supplex – Lamentatio IV – Introitus – Requiem
aeternam – wykonawcy: Chór Kameralny senza Rigore
aM we Wrocławiu pod dyrekcją Jolanty szybalskiej-Matczak; Paweł Fronc – organy; agnieszka J. szumiło – sopran; aleksandra adamska-osada – prowadzenie

WycIecZkI » » »

vIoletA urMAnA
Nadzwyczajna Gala operowa
MAyDAy
SZoSA WołokołAMSkA
kobIetA PIerWotnA

SPektAkle » » »
cArMen
nIne
eDukAcJA rIty
PrZySZeDł MęŻcZyZnA
Do kobIety

konIec ŚWIAtA W breSlAu
eDukAcJA rIty

konIec ŚWIAtA W breSlAu
MAyDAy

SPotkAnIA » » »
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nIe bÓJ SIę. PoDeJDŹ
PaULINa KoRbaCZYńsKa & PaULINa MaGER
Wystawa prac wszechstronnie uzdolnionych
Wrocławianek.
swoje światy przekładają nie tylko na malarstwo
ale na bohaterów bardzo
upiornych i demonicznych lal. Dwie Pauliny
dwa odrębne światy,
różne formy wypowiedzi
artystycznej, niesamowita ekspresja twórcza, nieograniczona niczym wyobraźnia połączona z ogromną wrażliwością.
oryginalne malarstwo, przepiękne w swej brzydocie
formy lalkowe, które tego wieczoru ożyją, wyjdą z malarstwa, ze świata nierzeczywistego... Przemówią...
Wernisaż 16 maja, godz. 23:59 | Mleczarnia klubokawiarnia,
ul. Włodkowica 5, Wrocław

WIAry I WIernI teGo ŚWIAtA

PrZeDMIeŚcIe PołuDnIoWe
– oŚ ulIcy PoWStAńcÓW ŚląSkIcH
REWItaLIZaCJa PRZEstRZENI MIEJsKIEJ Na PRZYKŁaDZIE WYbRaNYCH ZEsPoŁÓW aRCHItEKtoNICZNYCH
Drugie z cyklu spotkanie popularno-naukowe
w ramach Programu mikroGRaNtY EsK 2016.
Prowadzą – anna Zwiech i Damian Kanclerski.
24 maja, godz 10:00 | zbiórka Galeria Handlowa Sky tower
– wejście półn-wschodnie. Informacje: tel. 604-948-981

SZoSA WołokołAMSkA
SPotkAnIA » » »
cZytAnkI I WArSZtAty
WycIecZkI » » »
PrZeDMIeŚcIePołuDnIoWe
– oŚ ul. PoWSt. ŚląSkIcH
spotk. popularno-naukowe
DlA DZIecI » » »
nIeDZIelny PorAnek
fIlMoWo-WArSZtAtoWy

DlA DZIecI » » »
DZIecI Z bullerbyn

27 v 2015 ŚRoDa
koncerty » » »
SelAH Sue
JAM SeSSIon
SPektAkle » » »
ZIeMIA obIecAnA
WeSele

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

koZIołek MAtołek
PoMArAńcZyk
WArSZtAty PlAStycZne

25 v 2015 PoNIEDZIaŁEK
SPektAkle » » »
ZeMStA

150 najlepszych prac fotograficznych z pośród 648, które
pięć lat przyjmowane były przez jury do wystaw pokonkursowych organizowanego corocznie, przez Światowe
stowarzyszenie artystów Fotografików i twórców audiowizualnych konkursu fotograficznego – Wiary i Wierni tego Świata. są to prace autorów z Polski, Hong Kongu,
tajwanu, Rosji, Niemiec, Izraela, Iranu, Indii, Usa, Korei Południowej, Nowej Zelandii, Japonii, Malty.
Wernisaż 8 maja, godz. 18:00 |Galeria biblioteki w Piekarach Śląskich, ul. kalwaryjska 65 D (do 8.06.2015).

JAroSłAW JAŚnIkoWSkI MaLaRstWo
Do 30 czerwca 2015 | Muzeum Miedzi w legnicy

SPotkAnIA » » »
tArGI produktu regionalnego
i rękodzieła artystycznego
JoerG bernIG
spotkanie autorskie
WArSZtAty lIterAckIe
MAGIel teAtrAlny WokÓł DZIADÓW cZęŚcI III

fIlMy » » »
rZekA SPłynęłA krWIą
Film dok. o ludobójstwie ormian w czasie I Wojny Świat.
SPotkAnIA » » »
StereotyPy, uPrZeDZenIA, DySkryMInAcJA
warsztaty
DlA DZIecI » » »
DZIecI Z bullerbyn

28 v 2015 CZWaRtEK
koncerty » » »
lutoSłAWSkI QuArtet
SPektAkle » » »

26 v 2015 WtoREK

WeSele

koncerty » » »
vIvA oPerA. GAlA
oPeroWo-oPeretkoWA
Z okAZJI DnIA MAtkI

rycerSkoŚĆ WIeŚnIAcZA
PAJAce

SPektAkle » » »
PoMArAńcZyk
SPotkAnIA » » »
beAtA MAcIeJeWSkA
spotkanie autorskie

ZIeMIA obIecAnA
PoMArAńcZyk
ŚWIADectWA WZlotu
uPADku WZlotu WZlotu
WZlotu uPADku
ItD AntkA kocHAnkA
Pożegnanie z tytułem
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noc MuZeÓW 2015
W MDK ŚRÓDMIEŚCIE
W tym roku MDK Śródmieście z okazji
Nocy Muzeów proponuje działania dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. artyści plastycy poprowadzą zajęcia artystyczne
z różnych technik: ceramiki artystycznej,
zdobienia szkła na zimno, monotypii
graficznej, malowania oraz rysowania.
atrakcją będzie też nauka szycia szmacianych zabawek, żywe rzeźby z gliny
oraz malowanie dziecięcych buzi. opieDominik smoleń lat 11. ogólnopol- kunowie Galerii oprowadzą po wystawie
ska wystawa pokonkursowa
pokonkursowej anioły i diabły oraz zoraNIoŁY I DIabŁY
ganizują warsztaty plastyczne, na których będzie można wykonać własnego niepowtarzalnego anioła. Muzycy
MDK podczas Muzycznych improwizacji zaprezentują instrumenty.
16 maja, godz. 17:00-21:00 | MDk Śródmieście, ul. Dubois 5, Wrocław

IZAbellA DeGen taM GDZIE KWItNą RaJsKIE PtaKI
Ulubionym kwiatem malarki jest strelicja, zwana rajskim ptakiem, która jest
przewodnim motywem malarskim artystki. W roku 2015 autorka świętuje 20-lecie działalności artystycznej.
Do 28 maja | klub 4 regionalnej bazy
logistycznej, ul. Pretficza 24, Wrocław

JAnuSZ HAlIckI MatRYCE I GRaFIKI

70 lat

STEŚM

Y

JUŻ

MI

JE

finisaż 6 maja, godz. 18:00 | ognisko kultury Plastycznej
im. eugeniusza Gepperta, ul. ruska 46c, Wrocław

daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1
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Wystawa prezentuje wyjątkowe i rzadko oglądane obiekty jakimi są matryce do grafik. są to bardzo rzadko wystawiane obiekty, najczęściej spoczywające w pracowni artysty i tylko on i jego najbliżsi mogą je oglądać.
Uzupełnieniem wystawy matryc są również odbitki grafik.
JaNUsZ HaLICKI (1932-2010) – wrocławski artysta plastyk i pedagog. studiował w PWssP we Wrocławiu w pracowniach Marii i stanisława Dawskich oraz stanisława Pękalskiego. W 1963 roku ukończył uczelnie
z wyróżnieniem i został asystentem na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. W 1968 został zwolniony z uczelni za popieranie strajków studenckich.
Do pracy akademickiej nigdy już nie powrócił, ale pracy pedagogicznej poświęcił wiele lat życia jako nauczyciel i dyrektor Państwowego ogniska Kultury Plastycznej we Wrocławiu.
Dzięki Januszowi Halickiemu wznowione zostały cykliczne wystawy Ekslibris wrocławski i małe formy grafiki, zainicjował też cykl wystaw ekslibrisu o międzynarodowym charakterze pod hasłem Wyobraźnia i warsztat.
był współorganizatorem i uczestnikiem tek graficznych (m. in. teka poświęcona Czesławowi Miłoszowi). W latach 80-tych XX w. współorganizował prezentacje sztuki niezależnej. Uczestniczył w wielu wystawach
w kraju i za granicą, a jego prace znajdują się w licznych zbiorach bibliotecznych, muzealnych oraz prywatnych.
Janusz Halicki uprawiał malarstwo, grafikę i rysunek. był jednym z najwybitniejszych polskich twórców ekslibrisów. W 1968 roku wykonał pierwszy, a jest
autorem 300 prezentowanych na 160 wystawach. I właśnie z tych indywidualnych bibliofilskich podpisów jest najbardziej znany. Jego
prace zachwycają wirtuozerią techniczną, wyobraźnią
i wrażliwością artysty na piękno otaczającego nas świata,
na sprawy ważne i bliskie nam wszystkim.

26

Nr 255 – maj 2015

ZbIGnIeWA ZebArA
WZDŁUŻ ŚLaDÓW MęsKIEJ WRaŻLIWoŚCI
absolwent politologii na Uniwersytecie Wrocławskim.
bardzo długo pisywał do szuflady oraz gromadził zapiski spostrzeżeń na temat otaczającego świata, które
w różny sposób stały się następnie bądź to pożywką
do opowiadań lub powieści, bądź też pozostały w formie sentencji pomieszczonych w tomiku W niepokłonie (Warszawa 2014). Jego pierwsza publikacja to
opowiadanie zatytułowane Wzdłuż śladów (2013). Dominującą formą jego twórczości jest proza, ale nie stroni od wyrażania myśli i uczuć w formie poezji, choć – jak
twierdzi – ma świadomość, że ten rodzaj poezji daleki
jest od poetyckości. Kluczową pozycję w jego twórczości zajmuje człowiek w całej swej skomplikowanej postaci, szukający (czasami na nowo) swojej tożsamości
we współczesnym świecie.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Wieczór autorski, 18 maja, godz. 18:00 | Salonik trzech Muz,
ul. zawalna 7, wejście od podwórza

PSycHoAnIMAlJA IZabELa CHaMCZYK,
aGNIEsZKa obsZańsKa, RENata IWaNIEC
pokaz | spotka nie autorskie | prezentacja projektu
Pierwszy cykl krótkich
video, finalnie prezentowanych jako instalacja video w przestrzeni.
Filmy
realizowane
w różnych formach
wizualnych i dźwiękowych odnoszą się do chorób i zaburzeń psychicznych, które przypisuję zwierzętom
po wnikliwej obserwacji ich zachowań. Każda projekcja będzie prezentowała inne zwierzę oraz jego zachowanie. Interpretacja zachowań zwierząt przy
współpracy z psycholożką i terapeutką Renatą Iwaniec będzie diagnozą konkretnych chorób psychicznych, jednak czysto ludzkich.
Filmy stylizowane w różny sposób (na filmy przyrodnicze, sesję terapeutyczną, komedio-dramat) głównie
dzięki interpretacji głosowej dziennikarki i audiofilki
agnieszki obszańskiej, budują wyimaginowany świat,
w którym kiwanie się flaminga jest schizofrenią katatoniczną, a lgnące do światła muchy popełniają zbiorowe samobójstwo.
Projekt nie ma na celu sprawdzać czy zwierzęta cierpią na zaburzenia psychiczne oraz czy ich zachowania wiążą się ze stanami emocjonalnymi. Idea polega
na przypisaniu zwierzętom odludzkich skrajnych stanów emocjonalnych niekoniecznie zgadzających się ze
stanem faktycznym zwierzęcia.
osoby biorące udział w projekcie:
Izabela Chamczyk – artystka wizualna, performerka,
malarka. agnieszka obszańska – Z wykształcenia teatrolog, z wyboru – radiowiec. od 2007 r. dziennikarka
radiowej trójki. Renata Iwaniec – Psycholog, trener i terapeuta, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim.
5 maja, godz. 18:00 | Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4

Jörg bernig

ZIeMIA nIcZyJA,
beZPAńSkI cZAS

loGo
DAWnycH WIekÓW

Zakład Narodowy im. ossolińskich zaprasza w ramach
oPoWIEŚć sUDECKa
wykładów z cyklu Z ossolińPrzekład z niemieckiego:
skiej kolekcji na prelekcję pt.
Małgorzata słabicka
Logo dawnych wieków – herKraj sudecki po wojnie. Epizod by na mapach ze zbioru Gabihistoryczny jest tłem dla opo- netu Kartografii.
wieści o poszukiwaniu pokoju autorem wystąpienia będzie
i szczęścia oraz o fatalnych Piotr Galik, kierownik Gabinezbiegach wielkich i małych tu Kartografii ZNio.
okoliczności, które zabawiają 13 maja, godz. 17:00
się losem ludzkim.
ossolineum, refektarz,
Wydawnictwo via nova

ul. Szewska 37. Wstęp wolny!

trZy rAZy łÓŻko

ŚWIADectWA WZlotu
uPADku WZlotu WZlotu
WZlotu uPADku
ItD AntkA kocHAnkA
Pożegnanie z tytułem

SPotkAnIA » » »
MIęDZy WIerSZAMI
Promocja tomiku wierszy adama Wolańczyka
DlA DZIecI » » »
MIkrokoSMoS
ZAcZAroWAne
PoDWÓrko
DZIecI Z bullerbyn

29 v 2015 PIątEK

DlA DZIecI » » »
MIkrokoSMoS
ZAcZAroWAne
PoDWÓrko

30 v 2015 sobota
SPektAkle » » »
DZIWnA PArA

koncerty » » »
WIDe oPen trIo
feat. Edi sanchez (Kolumbia)

DZIÓb W DZIÓb
spektakl młodz. warsztatów

SPektAkle » » »
WAłbrZycH utoPIA 2.039

rISInG

WeSele

ZeMStA cZerWonycH
bucIkÓW

ecce HoMo

SMycZ

SMycZ

burZA

trAnS-AtlAntyk

trAnS-AtlAntyk

StAtek SZAleńcÓW

SPotkAnIA » » »
MąDroŚĆ eMocJI

PrZyJAcIÓłkI Z WenuS

Phoenix ballet

warsztaty pracy z emocjami

WYSTAWA

Z ossolińskiej
kolekcji

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław

www.ossolineum.pl
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ADreSoWnIk DLA KALENDARIUM
akademia Muzyczna pl. Jana Pawła II, nr 2, Wrocław
a'propos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
aRomaty pl. staszica 12, Wrocław
atM scena na bielanach Dwa Światy 1, bielany Wrocławskie,
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CK agora ul. serbska 5a, Wrocław
Centrum Inicjatyw artystycznych ul. tęczowa 79/81, Wrocław
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum sztuki WRo ul. Widok 7
Dolnośląska biblioteka Publiczna Rynek 58, Wrocław
sala Filharmonii ul. J. Piłsudskiego 19, Wrocław
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Instytut Grotowskiego: Przejście Żelaźnicze – sala teatru Laboratorium, sala Kinowa. studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
Kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MbP, Filia nr 18 Grabiszyńska 236a, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Mediateka pl. teatralny 5, Wrocław
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. traugutta 111/113 , Wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica
Mu zeum Narodowe pl. Powstańców Warszawy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
Muzeum Poczty i telekomunikacji ul. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum sztuki Mieszczańskiej Rynek-Ratusz, Wrocław
opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
oDa Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
oWE oDRa ul. Młyńska 3, oława
salonik trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
scena na Świebodzkim pl. orląt Lwowskich 20c, Wrocław
stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
synagoga Pod białym bocianem Włodkowica 7, Wrocław
teatr Dramatyczny pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
teatr Lalki i aktora ul. buczka 16, Wałbrzych
teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, Wrocław
teatr PWst ul. braniborska 59, Wrocław
teatr Zdrojowy Kościuszki 19, szczawno Zdrój
teatr na ostrowie Katedralna 4, Wrocław
WoK stara Kopalnia ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
Wrocławski teatr Lalek pl. teatralny 4, Wrocław
Wrocławskie Centrum seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławskie Centrum twórczości Dziecka Kuźnicza 29a, W-w
Wrocław ski teatr Komedia pl teatralny 4
Wrocławski teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12
Za kład Narodowy im. ossolińskich ul. szewska 37
Ga leria sztuki Dolnośląskiego stowarzy szenia arty stów
Pla styków we Wrocławiu pl. św. Macieja 5a

ZoMbIe WAlk WrocłAW 2015
Przemarsz zombie to wesołe i barwne wydarzenie, którego
tradycja sięga 2003r. Inicjatywa znana na świecie m.in. w san
Francisco, Londynie, Wiedniu i brukseli i w Polsce: w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku i Łodzi. Projekt skierowany do fanów filmów grozy, osób
zajmujących się realizacją nietuzinkowych
kostiumów i stylizacji, fotografów, osób, które chcą wziąć udział w ciekawym wydarzeniu.
15 maja, g. 18:00 | bulwar t. Jasińskiego, Wrocław

WycIecZkI » » »

SPotkAnIA » » »
MąDroŚĆ eMocJI

ośrodek banderoza

warsztaty pracy z emocjami

tAJeMnIce PlAcÓW I ulIc

DlA DZIecI » » »
koSMIcZnA PoDrÓŻ

Perły oPolSZcZyZny
cZytAnkI I WArSZtAty
Rogów opolski - Głogówek Moszna (zamek i stadnina)
DZIeń DZIeckA W ck MuZA

31 v 2015 NIEDZIELa

nIeDZIelny PorAnek

koncerty » » » frAnIA PIorun
lenA roMul
WłADcA SkArPetek
SPektAkle » » »
trAnS-AtlAntyk
ZAcZAroWAne
PoDWÓrko
WAłbrZycH utoPIA 2.039
JA teŻ cHcę MIeĆ W DoMu
JAkIeŚ ZWIerZątko!
SMycZ
burZA
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PIąty DySkuSyJny klub MuZycZny
CZWaRtEK KaŻDEGo MIEsIąCa o 20:00
7 maja z czarnej płyty poleci samsara chicagowskiej Yakuzy,
grupy w niecodzienny sposób łączącej agresywny metal z free
jazzem oraz mistycznym wschodnim klimatem.
Dyskusyjny Klub Muzyczny (DKM) jest inicjatywą non-profit,
realizowaną przez 304 brunch/cafe' i redakcję bloga terra tenebrosa (terratenebrosa. blogspot. com). DKM to seria comiesięcznych spotkań, podczas których Klubowicze słuchają
jednej wybranej płyty, a następnie dyskutują na jej temat. Wybór każdego albumu jest jednak nieprzypadkowy, ponieważ
DKM to czasoprzestrzeń wypełniona dźwiękami współczesnymi, alternatywnymi, głośnymi, niepokojącymi, wreszcie: rezonującymi wokół takich gatunków, jak metal awangardowy,
industrial, post-punk, neofolk i noise.Jednocześnie DKM to coś
dużo więcej. to Dospołeczna Konsumpcja Muzyki. to Działalność Kontrkulturowego Misjonarstwa. to Dźwiękowe Kontakty Międzyludzkie. Przygotujcie koce, weźcie termosy z herbatą
i nie zapomnijcie pary otwartych uszu.
7 maja, godz. 20:00 | Patio Galerii na czystej, ul. czysta 4, Wrocław

WyDArZenIA toWArZySZące
Jednym z filmów stanowiących punkt wyjścia do wydarzeń towarzyszących będzie stawiająca pytania dotyczące crowdfundingu Zrzutka – odpowiedzi na nie
poszukają goście odbywającej się 10 maja debaty pt.
Nadzieje i wyzwania finansowania społecznościowego. Wezmą w niej udział: członek grupy projektowej
space is More odpowiedzialny za organizację akcji
crowdfundingowych – szymon Gryś, koordynator kampanii crowdfunidngowych w PolakPotrafi. pl – Michał
Połetek oraz Roland Zarzycki z Fundacji 2b Fair, ekspert od ekonomii społecznej.
16 maja, po odsłaniającym mroczne kulisy przemysłu
cukrowego filmie słodki blues, zaprosimy festiwalową publiczność na rozmowę Życie bez cukru, podczas
której spróbujemy ustalić, czy dieta bez cukru jest
możliwa i czy naprawę ma sens. W debacie udział wezmą znawcy tematu: agata Golonka, agnieszka Matyszczak, bożena olszowska oraz Paweł szymczak.
8-17 maja | Dolnośląskie centrum filmowe,
ul. Piłsudskiego docsag.pl

bouba sylla

freAkI AfrykI
DNI KULtURY aFRYKańsKIEJ 8-10 maja 2015
Największą atrakcją tegorocznej edycji z pewnością są goście:
pochodzący z burkina Faso legendarny muzyk Harouna Dembele oraz znakomity tancerz bouba sylla z Gwinei, którzy poprowadzą warsztaty mistrzowskie z gry na bębnach oraz
tańca afro.
Ponadto, podczas koncertu festiwalowego we wrocławskim
klubie sanatorium Kultury, odbędzie się specjalny pokaz gry
i tańca w wykonaniu Harouna Dembele i bouba sylla. Jednej
nocy, na jednej scenie spotkają się afrykańscy wirtuozi, wrocławskie tancerki i muzycy zainspirowani kulturą afryki Zachodniej (zespół tiriba&goście). Festiwal ma wymiar nie tylko
międzykulturowy, ale także międzypokoleniowy, swoje umiejętności zademonstruje między innymi grupa tańca afrykańskiego seniorów z Klubu Pod Kolumnami.
Kadry z codziennego życia w afryce, rdzennych wioskach afryki
środkowej i zachodniej, będzie można obejrzeć w trakcie spotkania z Dawidem Konieckim i anetą szlachetą, którzy opowiedzą o swoich wrażeniach z pobytów w afryce oraz
zaprezentują zdjęcia podczas pokazu slajdów.
Koncert i jam session odbędzie się w sanatorium Kultury, zaś
pozostałe punkty programu: warsztaty, wystawa, pokaz slajdów, w Klubie Pod Kolumnami.
8-10 maja | klub Pod kolumnami, pl. św. Macieja 21,
Sanatorium kultury, Przejście Garncarskie 2, Wrocław

stEREotYPY, UPRZEDZENIa, DYsKRYMINaCJa
Warsztaty mają na celu uświadamianie, jak łatwo jest
wpaść w pułapkę dyskryminacji. Wykonując proste
ćwiczenia w grupie uczestnicy mogą samodzielnie odkryć, jakimi stereotypami posługują się na co dzień.
27 maja, godz. 16:30 | Sala 323, III p.
Wrocławskie centrum rozwoju
Społecznego, pl. Dominikański 6,
Wrocław. Wstęp wolny!
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WArSZtAty AntyDySkryMInAcyJne

