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WROCŁAWSKIE
LATO
ORGANOWE
Międzynarodowy Festiwal
Koncerty w każdą niedzielę o godz. 19.00
Kościół Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim

RetuRn to the Voice

XXii non SoLA ScRiPtA

Koncert powstał na bazie archiwalnych zapisów źródłowych i materiałów pozyskanych podczas wypraw badawczych, które odbyły się w 2012 oraz 2013 roku.
Sięgając do korzeni kultury szkockiej i wykorzystując zdobytą podczas wypraw wiedzę na temat muzyki celtyckiej,
technik wykonawczych oraz istoty tradycji przekazu ustnego, reżyser Grzegorz Bral stworzył całkowicie nowatorskie wydarzenie muzyczne. Do pracy zaprosił wybitną
wokalistkę jazzową Annę Marię Jopek oraz kompozytorów
Macieja Rychłego i Jean–Claude’a Acquavivę. Archaiczne
skale pochodzące ze szkockich wysp i elitarny już dziś język gaelicki wprowadzono w nowy kontekst muzyczny.

WRoCłAWSKie LAto oRGAnoWe
non Sola Scripta, czyli festiwal improwizacji organowych, jest
również zapowiedzią cyklu koncertów, które pod nazwą Historyczna organostrada Dolnego Śląska wpiszą się w kalendarz imprez europejskiej Stolicy Kultury 2016.
Wrocław był niegdyś na mapie europejskiej muzyki organowej jednym z najważniejszych ośrodków, to tutaj znajdują się
największe organy piszczałkowe w Polsce! W wielu aspektach, takich jak głośność, brzmienie czy barwa, organy przewyższają orkiestrę symfoniczną. Staramy się przedstawić
naszym gościom i słuchaczom propozycje programowe różnorodne i bogate, zapraszając do udziału wybitnych artystów
a także promując młodych, utalentowanych absolwentów polskich i zagranicznych uczelni – mówi Andrzej Chorosiński, Dyrektor Artystyczny festiwalu. W nadchodzącej edycji, obok
dzieł muzyki kameralnej i utworów na inne instrumenty z towarzyszeniem organów, zabrzmią oraganowe utwory solowe.
5 Vii Zdzisław Madej, tenor; Henryk Botor, organy; Michał
Chorosiński, teksty | 12 Vii Piotr Rojek, organy, Ryszard
Żołędziewski, saksofon | 19 Vii Bernhard Gfrerer, organy,
Domkantorei Schleswig, chór | 26 Vii Jean-Christophe Geiser,
organy | 2 Viii Andreas Liebig, organy | 9 Viii Franz Loerch,
organy, Romuald erenc, gitara klasyczna | 16 Viii Roman
Perucki, organy, Maria Perucka, skrzypce | 23 Viii Adam
Makowicz, fortepian, Marek Stefański, organy

16, 18 lipca, godz. 22:00; 19 lipca, godz. 20:00 i 22:00
Katedra św. Marii Magdaleny, ul. Szewska 10

Anna Maria Jopek

Wszystkie niedziele do 23 sierpnia | Kościół św. Krzyża,
ostrów tumski, Wrocław. Bilety: 20/15 zł
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Festiwal operowy to projekt, który nawiązuje do południowo-zachodnich tradycji wystawiania oper i spektakli, w
letnich miesiącach roku, w plenerze. Jednocześnie jest to
projekt przywołujący wspomnienia, albowiem tak swoją
działalność w roku 1988 rozpoczęła Agencja Artystyczna Pro
Musica, która stanowiąc pierwszą prywatną operę w Polsce,
skupiła muzyków z całego kraju i gościła na scenach amfiteatrów we Włoszech, Francji, Hiszpanii. od tego czasu Agencja
Pro Musica wystawiła wiele znakomitych tytułów zarówno
klasyki opery jaki baletu, zachwycając publiczność i zbierając
wiele wspaniałych recenzji.
Let
FeMurat-Kryszan
stiwal (otofoto.szczecin.pl)
operowy to międzynarodowy projekt skieroFot.: ni
Łukasz
Kryszan (otofoto.szczecin.pl)
wany zarówno do wielbicieli opery jak i tych, którzy dopiero
1
rozpoczynają swoją przy
godę z muzyką klasyczną.
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WłoSKA gALA oPeRoWA

Wystąpią dla1 Państwa artyści, wśród których znajdą się soliści z Włoch: Silvia Rampazzo (sopran), laureatka wielu międzynarodowych konkursów wokalnych m.in. Voci verdiane
w Busseto, Giuseppe Verdi w Parmie, a także Międzynarodowego Konkursu Mario del Monaco w Marsala.
Giulio Boschetti (baryton), po ukończeniu Akademii doskonalił
swój kunszt wokalny na kursach mistrzowskich w Parmie.
Przez dwa lata pracował pod kierunkiem sławnych mistrzów
jak: Renato Bruson, Leo nucci, Virginia Zeani, Alain Billard
i Beppe De tomasi. Jest laureatem i nagrody na Miedzynarodowym Konkursie Wokalnym: Citta di nettuno.
Roberto Jachini Virgili (tenor liryczny), współpracuje z narodową Akademią Santa Cecilia w Rzymie, szczególnie z Renatą
Scotto i Bruno Pratico. Wygrał i nagrodę Festiwalu Duchi
d'Acquaviva i w konkursie Primo Palcoscenico.
Wśród solistów z Polski wystąpią: Małgorzata Godlewska
(mezzosopran), z wyróżnieniem ukończyła studia wokalne
w Royal Academy of Music w Londynie oraz AM im. F. Chopina w Warszawie. Ze względu na wielkie możliwości głosowe
wykonuje partie od kontraltu do sopranu.
Monika Michaliszyn (sopran), Absolwentka Wydziału Wokalnego AM we Wrocławiu, posiada niezwykle bogaty repertuar
obejmujący muzykę od baroku po wiek XX. Wykonuje utwory
oratoryjne, szereg kantat J. S. Bacha i G. F. Haendla, pieśni oraz
liczne partie operowe.

Fot.: Bielskie Centrum Kultury / Lucjusz Cykarski

Damian Konieczek (bas) studiował na Wydziale Wokalno-Ak2
torskim poznańskiej Akademii Muzycznej, jest solistą teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
Artystom towarzyszyć będzie Chór opery Polskiej i Roncole
Verdi orchestra. orkiestra występująca za granicą pod nazwą opera Polska, powstała z inicjatywy maestro Marka tracza i włoskiego dyrygenta Silvano Frontaliniego po udanej
inauguracji Festivalu Verdiowskiego w 1989 r. w miejscu urodzenia Giuseppe Verdiego – Roncole Verdi. orkiestrę i Chór
poprowadzi Jerzy Salwarowski – znany i ceniony dyrygent,
który w ubiegłym roku obchodził 45-lecie pracy artystycznej.
Włoska Gala operowa to spektakl muzyczno-sceniczny,
na który składają się najpiękniejsze fragmenty słynnych oper.
Wśród tych dramatycznych znajdą się m.in. poruszająca Pieśń
o wierzbie Desdemony z opery Verdiego – otello, która stała się
partią popisową największych sopranistek epoki. W kalejdoskopie Verdiowskich bohaterów znajdzie się również nieszczęśliwy ojciec Król Filip i zakochana bez pamięci Violetta
z traviaty, która przeżywa pierwszą wielką miłość.
Publiczność czeka także spora dawka humoru, za którą odpowiedzialny będzie Gioacchino Rossini i jego Cyrulik sewilski w popisowej arii Largo al factotum, pojawi się także w arii
il vecchiotto cerca moglie wiecznie utyskująca służąca Berta
i̇ słynna aria Don Basilia La calunnia (Aria o plotce). Artyści
zaśpiewają także ulubione przez publiczność pieśni neapolitańskie m.in. o sole mio, Wróć do Sorrento czy Santa Lucia.
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3 SieRPniA, godz. 20:00 | WRocłAW
teAtR Muzyczny cAPitoL

Agencja Artystyczna Pro Musica Sp. z o.o.
tel. 71 337 32 08 | promusica@promusica.pl
www.LetniFestiwaloperowy.pl | www.promusica.pl
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XVi FeStiWAL BAchoWSKi ŚWidnicA 2015

fot. Darek Senkowski, Sztukoteka
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nie tyLKo goSPeL
ii FeStiWAL im. WłoDKA SZoMAńSKieGo
organizatorzy ii edycji Festiwalu im Włodka Szomańskiego zapraszają na to kolejne święto muzyczne
pięknego regionu Dolnego Śląska.
ideą Festiwalu nie tylko gospel jest propagowanie
wszystkich nurtów muzycznych, które są interesujące, ze względu na styl, instrumentarium i wykonawstwo artystyczne oraz konkurs wokalny dla młodych
adeptów sztuki śpiewaczej.
Cześć artystyczna Festiwalu obejmuje trzy koncerty
w tym koncert Zespółu Spirituals Singers Band, który
zaśpiewa swoje najpiękniejsze pieśni spiritual’s, gospel; standardy jazzowe i piosenki Beatlesów.
Koncert finałowy Laureatów Konkursu z gościem specjalnym oraz koncert piosenek o miłości w wykonaniu
gwiazd olgi Szomańskiej i Macieja Miecznikowskiego.
Laureaci Konkursu otrzymają zebrane od sponsorów
cenne nagrody, m.in. wycieczkę do Brukseli i warsztaty wokalne. Akademia Sztuk Pięknych im. e. Gepperta
we Wrocławiu przygotowała statuetkę, która na zawsze kojarzyć się będzie z konkursem wokalnym Festiwalu – Kryształowego Krasnala Szomola, projekt
wykonał Roman Uss.
Mieroszowem i regionem zachwycił się 17 lat temu
Włodek Szomański, założyciel zespołu Spirituals Singers Band i wybitny kompozytor m.in. takich dzieł jak
Missa Gospel’s czy Madonny Jana Pawła ii. Dla niego
zostawił wielki Wrocław i z biciem serca powracał tu
z najdalszych koncertów w europie. opowiadał o nim
w wywiadach, audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Dlatego Festiwal odbywa się właśnie tutaj, a przyjeżdżając na Festiwal można osobiście
sprawdzić jak piękne jest to miejsce na mapie świata
wybrane kiedyś przez patrona Festiwalu.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
wystawa eDWARDA KoStKi pt. Akwarele.
Piątek – 10 lipca, godz. 18.00
otwarcie Festiwalu, Koncert inauguracyjny zespołu
Spirituals Singers Band.
Sobota – 11 lipca, godz. 18.00 – otwarty dla publiczności Koncert Konkursowy o statuetkę Szklanego Krasnala Szomola.
niedziela – 12 lipca, godz. 18.00 – występ laureatów,
Koncert Finałowy to jednak miłość Szomańska &
Miecznikowski.
10, 11, 12 lipca, godz. 18:00 | Sala im. Włodka Szomańskiego,
Mieroszowskie centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28

PRZeCiWKo DoSłoWnoŚCi 23 Vii - 2 Viii 2015
Przeciwko dosłowności to hasło Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, który w pięknym mieście Dolnego Śląska odbędzie się tego lata już po raz szesnasty.
Wśród wykonawców zaproszonych na tegoroczną edycję imprezy przez pomysłodawcę wydarzenia i dyrektora artystycznego Jana tomasza Adamusa znalazły się m.in. zespoły:
brytyjski orlando Consort, Alta Capella i Matteo Messori oraz
Capella Cracoviensis, która zorganizuje opera party z rzadko
grywanym Sosarme G. F. Haendla. odbędzie się również Akademia Bachowska, prowadzona w tym roku przez Kaia Wessela, który wraz z młodymi śpiewakami przygotuje Pasję Janową.
od 23 lipca do 2 sierpnia | Katedra i Kościoły w Świdnicy i Jaworze.
Karnet na wszystkie koncerty: 120 zł, bilety: 30/20/10 zł

KALENDARIUM LIPIEC 2015
1 LiPcA ŚRoDA

3 LiPcA PiąteK

KonceRty » » »
RoyAL StRing QuARtet
XiX WieCZoRY W ARSenALe

KonceRty » » »
eLeVen BiKe FeSt 2015

SPeKtAKLe » » »
uPAdłe Anioły

ASiA KWAŚniK
& BAcK to the RootS

głoSy BLiŹniAczych WieŻ
WyStAWy » » »
PAWeł LuniAK
HiStoRiA PoLAKoM BLiSKA
i inne zjawiska - akwarele
SPotKAniA » » »
PALiMPSeSt. RozMoWy
PRzy zdJęciAch

KAMA gRott
MoVie PRoJect
XiX WieCZoRY W ARSenALe
KARAoKe
tydzień z Pstrągiem
SPeKtAKLe » » »
SzKołA Żon - PReMieRA
spektakl plenerowy
PRzyJAciÓłKi z WenuS

Płonie ogniSKo W RAJu
tydzień z Pstrągiem
SALSA W PARAch dLA
PoczątKuJących
dLA dzieci » » »
WAKAcJe 2015

WyStAWy » » »
RAFAł BAKALARczyK
Korzenie i kwiaty - wernisaż
wystawy malarstwa i rysunku
PAPieRoWy teAtR
tomasz Bogusławski – plakaty
teatralne, Dydo Poster Collection – wybrane plakaty teatralne 1945-2015

ARchiteKtuRA AntycznA
ARtyStyczne
LAto W MieŚcie

SPotKAniA » » »
V doLnoŚLąSKie Letnie
WARSztAty cRAFtoWe

2 LiPcA CZWARteK
FiLMy » » »
FiLMy niezALeŻne
tydzień z Pstrągiem

dLA dzieci » » »
nA tRoPie
zAginione KoLeKcJi
prowadzenie teresa Sokół
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SAShA BooLe
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FoLK, CoUntRY
Jeden z najważniejszych
przedstawicieli ukraińskiej sceny folkowej. Ale
nie chodzi o folk w tradycyjnym swetrze i z kobzą, lecz o ten z whisky,
opowieściami i ciągłą podróżą. Artysta gra na gitarze,
banjo i harfie. Jego muzyka wypływa z amerykańskiego folku. to pierwotne, nieco brudne brzmienie. Sasha
zagrał w zeszłym roku ponad sto koncertów na terenie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Jesienią wydał album
Survival Folk i po raz pierwszy przyjechał do Polski
na trzy koncerty! Wyszły tak dobrze, że agencja koncertowa Borówka Music ponownie zaprosiła Sashę
do naszego kraju – do dzisiaj zagrał dwie swoje trasy
koncertowe, ale grał też jako support takich zespołów
jak CeZik & Klejnuty, Król, Lilly Hates Roses, Lao Che
i Strachy na Lachy.

AnieLLo deSideRio MiStRZ Z neAPoLU
Aniello Desiderio urodził się
w neapolu w 1971 roku. Studiował grę na gitarze u Bruna
Battisti D’Amario i Stefano
Aruty oraz doskonalił swoje
umiejętności pod kierunkiem
słynnego gitarzysty i kompozytora kubańskiego – Leo Brouwera. Kiedy Aniello Desiderio
w wieku 8 lat po raz pierwszy wystąpił publicznie, krytycy zaczęli nazywać go cudownym dzieckiem gitary. 20 lat później
artysta został okrzyknięty gitarzystą stulecia. Dziś ten znakomity wirtuoz gitary znany jest z tego, że sugestywnością swoich interpretacji, potrafi wprowadzić publiczność w stan
głębokiego zachwytu. Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów gitarowych.
26 lipca, godz. 19:00 | Sala gotycka, Stary Klasztor, Purkyniego 1,
Wrocław. Bilety: 40-30 zł

oStRoWScy tALenciARze

21 lipca, godz. 20:00 | collosseum Jazz caffe, Piotra Skargi
18a, Wrocław. Bilet 10 zł

Vii SzczyPtA oRientu

JAnuSz RAdeK nA GłoS i RęCe

4 LiPcA SoBotA

Po fantastycznie przyjętym recitalu Poświatowska/Radek, tym razem
Janusz pojawi się w Mleczarni w z recitalem
na Głos i Ręce. towarzyszyć mu będzie tomasz
Filipczak – pianista,
aranżer i producent płyt
Janusza (opowieść niemenem, Gdzieś Po-Między, Z Ust Do Ust). Panowie
wspólnie wykonają program złożony z najbardziej
znanych utworów z dorobku wokalisty.
19 lipca, godz. 19:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia,
ul. Włodkowica 5, Wrocław. Bilet 35 zł

PiotR ReStecKi
i ucznioWie
FinGeRStYLe
Piotr Restek Restecki to
utalentowany kompozytor i gitarzysta akustyczny, który od lat zaraża
adeptów gitary pasją
do techniki fingerstyle.
na swoich koncertach
Restecki jest zwykle artystą samowystarczalnym, potrafiącym z użyciem
jednej gitary zbudować, zaskakujące swoją wielowymiarowością, gitarowe show. tym razem wystąpi
wraz z uczniami kursu fingerstyle w Krzyżowej.
30 lipca, godz. 20:00 | Międzynarodowy dom Spotkań
Młodzieży, Krzyżowa 7, grodziszcze. Bilety: 25/15 zł

KonceRty » » »
eLeVen BiKe FeSt 2015

5 LiPcA nieDZieLA
KonceRty » » »
eLeVen BiKe FeSt 2015
JAneK SAMołyK
& PAtRycJA SteFAnoWSKA

Muzyczny zALeW
Hive, Shakin Pork, Sachie,
Underground, Volver

zdziSłAW MAdeJ,
henRyK JAn BotoR
XXii non SoLA SCRiPtA

goRączKA SoBotnieJ nocy
prowadzi DJ MoRAS /party/

MAuRizio cRoci
Wieczory organowe
u Bożej opatrzności

SPeKtAKLe » » »
tAnecznyM KRoKieM
do LAtA występ uczestników
Szkoły tańca Carmen
ARtuR BARciŚ ShoW
SzKołA Żon - PReMieRA
SPotKAniA » » »
doLnoŚLąSKA
giełdA FonogRAFicznA
tuRnieJ SiAtKÓWKi
WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA trestno
– Siechnice – Święta Katarzyna
zieMiA LuBuSKA
Prowadzenie Anna Zwiech

gRuPA MocARtA
& iReneuSz KRoSny
XiX WieCZoRY W ARSenALe
zingARoS muzyka cygańska
spotyka tango
G. 20:00 | Stary Klasztor
WyStAWy » » »
WzLot.
RzeŹBA JAnA SuPeRSon
odsłonięcie rzeźby w sądziedztwie Galerii BWA Karkonosze

SPotKAniA » » »
V doLnoŚLąSKie Letnie
WARSztAty cRAFtoWe

dLA dzieci » » »
PoRAnKi FiLMoWo-WARSztAtoWe We WRo

WieczoRy W ARSenALe – XiX FeStiWAL MuzyKi KAMeRALneJ
Zapraszamy na najpiękniejszy wrocławski festiwal, który
od niemal 20-stu lat odbywa się w otoczeniu starych
murów wrocławskiego Arsenału gdzie w towarzystwie
akompaniujących koncertom ptaków, można cieszyć się
pięknem muzyki kameralnej. tegoroczna, XiX. edycja,
przyniesie wiele wspaniałych wieczorów wypełnionych
muzyką najwyższych lotów. nie zabraknie najjaśniejszych
gwiazd goszczących na największych scenach świata.
Sopranistka olga Pasiecznik na finał Festiwalu wykona
dwie koncertowe Arie Mozarta, a Royal String Quartet
program zbudowany na niezwykłej formie fugi.
na kwintet fortepianowy, skomponowany przez Juliusza
Zarębskiego, zaprosi Chopin Piano Quintet, odnoszący spektakularne sukcesy na międzynarodowych konkursach kameralnych na Litwie i we Włoszech.
niezwykły nastrój na wieczorze z muzyką filmową zbuduje
oboistka Kama Grott, która wystąpi w towarzystwie
doborowych jazzmanów.
tegoroczny Festiwal to także okazja do poznania kolejnych
koncertów Antonio Vivaldiego, które zaprezentują muzycy
orkiestry Wratislavia.
5 lipca przekonamy się czy stare mury Arsenału wytrzymają
salwy śmiechu podczas zabawnego pojedynku Grupy
MoCarta z ireneuszem 23.06.2015
Krosnym!
257_WRATISLAVIA
14:02 Strona 1

Wszyscy znają takie utwory Mozarta, jak jego Requiem,
Symfonię Jowiszową, serenadę eine kleine nachtmusik,
operę Wesele Figara i wiele innych, późnych dzieł. Jaka
jednak symfonia może wyjść spod pióra dziewięciolatka?
A jakie mogą urodzić się w głowie szesnastoletniego
młodzieńca? Finałowy koncert „Wieczorów w Arsenale”
przyniesie odpowiedzi i na te pytania – orkiestra Kameralna
Wratislavia pod dyrekcją Jana Staniendy wykona 4 wczesne
symfonie genialnego Wolfiego. ten koncert to także
wspaniała okazja do wysłuchania dwóch przepięknych arii
koncertowych tego kompozytora w wykonaniu
wspomnianej olgi Pasiecznik, której głos zachwyca
melomanów na całym świecie.

Festiwal trwa d 26 czerwca do 12 lipca | dziedziniec Arsenału, ul. cieszyńskiego 9, Wrocław. Bilety i karnety: www.wieczorywarsenale.pl

WIECZORY W ARSENALE
XIX Festiwal Muzyki Kameralnej

Srebrny Sponsor

26.06 - 12.07.2015
www.wieczorywarsenale.pl
Dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9
Grupa MoCarta

Olga Pasiecznik

Kama Grott

Wykonawcy: Olga Pasiecznik, Royal String Quartet, Chopin
Piano Quintet, Grupa MoCarta i Ireneusz Krosny, Kama
Grott, Jan Stanienda, Orkiestra Kameralna WRATISLAVIA
W programie: Vivaldi, Mozart, Beethoven, Bach,
Czajkowski, Zarębski, wieczór kabaretowy, muzyka filmowa
Royal String Quartet

Szczegóły: www.wieczorywarsenale.pl
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WAKAcyJne KonceRty W A`PRoPoS:

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

ii eLeVen BiKe FeSt 2015
HARLeY-DAViDSon CLUB eLeVen zaprasza na ii edycję międzynarodowego festiwalu muzyczno-motocyklowegomo, w którego programie mnóstwo atrakcji
oraz wspaniałe koncerty. Zagrają m.in: legendarny
brytyjski SAXon i słynny Zakk Wylde ze swoim amerykańskim zespołem BLACK LABeL SoCietY. Polską
scenę muzyczną reprezentować będą m.in. Andrzej
nowak (tSA) & Złe PSY, BiG CYC, Sebestian Riedel
& CRee, PRoLetARYAt, 4 SZMeRY. Uczestnicy zlotu
będą mogli wziąść udział w konkursach, wycieczkach
do interesujących miejsc, wielkiej paradzie motocyklowej przez Wrocław i całym szeregu niespodzianek.
Konkursy siłowe poprowadzą znani polscy siłacze
z PoLiSH StRonG MAn GRoUP.
Główną nagrodą imprezy będzie nowy motocykl marki
HARLeY-DAViDSon!
3-5 lipca, godz. 14:00 | Pola Marsowe – Stadion olimpijski,
ul. Paderewskiego 35, Wrocław

zingARoS
MUZYKA CYGAńSKA SPotYKA tAnGo!
Czołowi reprezentanci nurtu new Gypsy tango.
ALeJAnDRo MonteRo – rozwinął ogromne zdolności
do gry na instrumentach strunowych: gitarze, bałałajce, buzuki, skrzypcach, tamburze, sazie i mandolinie,
które nadały smaku jego bałkańskim, orientalnym
i cygańskim interpretacjom, założyciel grupy.
DAViD MACCHione – nauczyciel muzyki. Ukończył
akademię skrzypiec Suzuki oraz kompozycję muzyczną na Uniwersytecie narodowym w Kordobie.
ALeXAnDeR GARAte – Bask z pochodzenia, swoje zainteresowanie akordeonem rozwinął z konserwatorium w San Sebastian, obecnie uczy gry na akordeonie
w Collegium w Kordobie.
5 lipca, godz. 20: 00 | Klub muzyczny Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 30/20 zł

ASiA KWAŚniK & BACK to tHe RootS
W programie koncertu zwariowana mieszanka gatunków
soul, R`n`B, funk, blues i jazz.
Jednym słowem muzyczna wolność! A na scenie obok
gwiazdy wieczoru, znakomitej
wokalistki Asi Kwaśnik usłyszymy: Zbyszka nowaka (git,
voc), Henryka Borsiaka (git),
Andrzeja Waśniewskiego (keyboard), Sebastiana Ragiela (bg) i łukasza Kowalczyka (dr).
3 lipca, godz. | Bilety: 35.25 zł

WoJteK JUStYnA tRee... oH!?
trio prezentuje muzykę będącą intrygującym połączeniem nurtów jazzowych i funkowych. Liderem grupy jest polski gitarzysta, Wojtek Justyna. Jego wszechstronność, wyobraźnia
muzyczna, oryginalny kompozytorki styl i poczucie humoru nadają wyjątkowy i niepowtarzalny klimat jego muzyce i koncertom zespołu. trio wykonuje kompozycje Wojtka wzbogacone
różnorodnymi brzmieniami gitary, pełnymi temperamentu improwizacjami i żywym dialogiem muzycznym między członkami zespołu. W 2011 r. trio Wojtka Justyny otrzymało 2. nagrodę
w konkursie Zoetermeer Jazz Concours.
Wojtkowi towarzyszą: Daniel Lottersberger (Austria) gitara
basowa i Alex Bernath (niemcy) perkusja.
17 lipca, godz. 20:00 | Bilety: 25/30/35 zł
Klub A’propos, Wieniawskiego 82, Wałbrzych

6 LiPcA

PonieDZiAłeK

KonceRty » » »
czARnA SyRenA
SPotKAniA » » »
AdAM LizAKoWSKi
Spotkanie poetyckie

7 LiPcA WtoReK
KonceRty » » »
SuRReAL PLAyeRS
SPotKAniA » » »
BudoWy hydRotechniczne WRocłAWSKiego
WęzłA Wodnego
Wykład Ryszarda Majewicza

8 LiPcA ŚRoDA
KonceRty » » »
choPin PiAno Quintet
XiX WieCZoRY W ARSenALe
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

SAMe BABy, czyLi
StAnd uP Po PoLSKu
dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
ŚRednioWiecznA

9 LiPcA CZWARteK
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine
WyStAWy » » »
BeAtA cedRzyńSKA
zdeRzeniA - malarstwo
BeKSińSKi
druga odsłona /Antyfotografia/
SPotKAniA » » »
oPoWieŚci
PodRÓŹnicze z chin
dLA dzieci » » »
niełAtWe, ALe cieKAWe
zMieRz Się z oBRAzAMi
JAnA StyKi
prowadzenie teresa Sokół
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11. edycJA BRAVe FeStiVAL GRiot

Brave Festival 2015 – gRiot | 10-17 lipca 2015, Wrocław

WAKAcyJne WARSztAty teAtRALne
twoją pasją jest teatr? Marzysz o tym, aby dostać
do szkoły teatralnej? Chcesz rozwinąć swoją wyobraźnię? A może drzemie w tobie ukryty talent?
Profesjonalni aktorzy będą prowadzili skondensowany 5-dniowy trening aktorski, który zawiera: wprowadzenie w tajniki teatru plastycznego, teatru tańca,
teatru dramatycznego, praca nad dykcją, impostacją,
ciałem i wyrazem aktorskim.
i tura 13-17 lipca; ii tura 27-31 lipca; iii tura 3-7 sierpnia.
od pn do pt w godz. 11:00-15: 00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21. Koszt 5-dniowych warsztatów: 250 zł

yuMiKo yoShioKA BoDY ReSonAnCe
WARSZtAtY tAńCA BUtoH
Zapraszamy na letnie intensywne warsztaty tańca
Butoh, udział w warsztatach jest kierowany
do wszystkich osób zainteresowanych Butoh, tańcem
oraz odkrywaniem ciała i duszy.
Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 5 godzin dziennie, na sali lub na zewnątrz. Zakwaterowanie w starym XiX wiecznym młynie. 25 lipca odbędzie się pokaz
kończący warsztaty. Liczba miejsc jest ograniczona.
Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim.
info teAtR FoRMY: tel. 508 14 21 02
18-25 lipca | osrodek Pracy twórczej dreamland,
drzemlikowice 20, koło oławy (35 km od Wrocławia)

cojestgrane.pl koncentrator kultury

to będzie festiwal griotów i sztuki opowiadania.
opowiadacze różnią się pod względem instrumentów, czy formy przekazu, ale zawsze odgrywają ważną rolę społeczną. Są
żywą pamięcią wspólnoty, nadają sens i znaczenie wydarzeniom, uczą norm i wartości. Brave Festival 2015 będzie podróżą do Afryki w świat ważnych opowieści. Głównym tematem
festiwalu są tradycje griotów. Są oni opowiadaczami, mędrcami, historykami i muzykami. odgrywają bardzo ważną rolę
w społecznościach Afryki Zachodniej. Grioci stanowią znakomity przykład dla wielu kultur zagrożonych marginalizacją.
Kultywują tradycje sięgające dziesiątków pokoleń wstecz. Są
żywą pamięcią wspólnoty.
opowieści griotów - kogo zobaczymy w tym roku we Wrocławiu? o tym zadecydowała Sona Jobarteh, która jest kuratorką 11. edycji Brave Festival. Wielu artystów, których wybrała,
nigdy wcześniej nie występowało w Polsce, a nawet w europie.
Jednym z najważniejszych jest Balla Kouyaté z Mali, wirtuoz
balafonu i przedstawiciel jednego z najstarszych griockich klanów, którego historia sięga 700 lat wstecz. inspiracji w czasach
jeszcze dawniejszych poszukuje Abou Diarra, inny artysta
z Mali, czerpiący z tradycji myśliwych ludu Mandingo. nie zabraknie również griotek. oprócz Sony Jobarteh, kuratorki festiwalu, która także wystąpi na scenie – po raz pierwszy w ducie
ze swoim ojcem, Sanjally Jobartehem, mistrzem gry na korze – zobaczymy przedstawicielkę griotów z kultury mauretańskiej. Coumbane mint ely Warakane czaruje mocnym,
poruszającym głosem, poezją i opowieściami pustyni. W programie festiwalu znajdą się także artyści reprezentujący inne
regiony i kultury Afryki. niepowtarzalne tańce, śpiewy i instrumenty z głębi lasu równikowego przedstawi grupa ndima,
stworzona przez Pigmejów Aka z Kongo. natomiast tradycje
muzyczne, w których rytmy Afryki Wschodniej płynnie łączą
się z arabskimi melodiami, zaprezentuje grupa Zanzibar taarab/Kidumbak ensemble.
opowieści na ekranie. W tym roku Przegląd Filmowy Brave Festival odbędzie się równolegle z częścią performatywną festiwalu. Zobaczymy 14 filmów, których twórcy koncentrują się
na świecie opowiadaczy, przedstawiają różne tradycje narracji,
a także przybliżają uniwersalne znaczenie opowieści dla człowieka. Bohaterem cyklu retrospektywnego jest tunezyjski reżyser, scenarzysta i pisarz nacer Khemir. Zobaczymy jego
trylogię pustyni: Wanderers of the Desert, the Dove's Lost necklace i Bab'Aziz, a także dwa najnowsze filmy: Szeherezadę
i Looking for Muhyiddin.
Pokazane zostaną również trzy dokumenty o griotach, m.in.
film Volkera Goetze Griot przedstawia Ablaye Cissoko, senegalskiego piosenkarza i instrumentalistę grającego na korze.
Z kolei film Marcina Sautera Hakawati pokazuje ginącą tradycję opowiadaczy z Bliskiego Wschodu.
W programie przeglądu są także filmy, których twórcy skupili
się na uniwersalnej dla człowieka potrzebie opowiadania. niezwykły jest dokument the Machine Which Makes everything
Disappear w reżyserii tinatin Gurchiani. to wyjątkowy obraz
gruzińskiego społeczeństwa, nakreślony przez pryzmat opowieści samych Gruzinów.
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SzKołA Żon SPeKtAKL PLeneRoWY

fot. A. Kniga-Leosz

głoSy BLiŹniAczych WieŻ
Spektakl odnosi się do nieodległej historii, której przebieg niemal wszyscy obserwowaliśmy na ekranach telewizorów. Spektakl jest zapisem tego, co się
wydarzyło 11 września 2001 kiedy w WtC uderzyły
dwa porwane przez terrorystów samoloty.
opowiedziana za pomocą dźwięków i plastyczno – tanecznych obrazów historia nie pozostawi nas obojętnymi, prowokując pytania o wymiar współczesnego
terroryzmu, jego bezdusznego i na zimno wykalkulowanego okrucieństwa. Jesteśmy głosami ofiar. Chcemy je ocalić od zapomnienia.
Reżyseria i choreografia: ewa Staroń
1 lipca, godz. 20:00 | centrum inicjatyw Artystycznych,
ul. tęczowa 79/81. Bilety: 18/12 zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

LiPiec z ShiRLey VALentine
teAtR ARKA
niebanalna komedia w wykonaniu Renaty Jasińskiej
i jej ściany. Przybywając na Shirley widz otrzyma solidną dawkę dobrego humoru w najlepszym aktorskim
wykonaniu. Spektakl z temperamentem, pazurem,
dowcipem, namiętnością i kobiecą siłą.
od wielu lat grany na deskach teatralnych całego świata. entuzjastycznie przyjmowany, również przez męską część publiczności. Shirley, kiedyś kobieta z wielkimi
marzeniami, dziś pełna lęku i niepewności, staje
w szranki z najtrudniejszym przeciwnikiem – samą sobą. Czasem trzeba sobie po prostu porozmawiać, choćby ze ścianą. Shirley Valentine codziennie rozmawia ze
swoją wierną towarzyszką – ścianą kuchenną.
Reżyseria: Agata obłąkowska-Woubishet
i Dariusz taraszkiewicz

JeAn BAPtiSte MoLieRe
Szkoła żon, powstała w 1662 r.,
jest jedną z najsłynniejszych
i najważniejszych w kanonie
europejskiego dramatu, komedii Moliera. to historia zazdrosnego kawalera Arnolfa, który
postanawia wychować sobie
na żonę czteroletnią dziewczynkę, którą bierze pod opiekę. Wierzy, że odizolowana od świata, zamknięta przez lata w klasztorze, nigdy go nie zdradzi. Los pokaże, jak bardzo się mylił…
Reżyser łukasz Witt-Michałowski przenosi akcję dramatu
do świata kryminalnych intryg i męskich aberracji. to historia spisku stręczycieli przeciwko ex-rajfurowi Arnolfowi. Szkoła żon to
opowieść o zazdrości, pełna efektów humorystycznych z pogranicza grozy i absurdu, w wampirycznym kostiumie i anturażu.
3 i 4 lipca, godz. 21:00| Amfiteatr, Wałbrzych. Wstęp wolny!

ARchiteKtuRA
ŚRednioWiecznA

tAnecznie Pod MuzAMi
prowadzi DJ Arek

10 LiPcA PiąteK

MiSy KRySztAłoWe
tyBetAńSKie, gongi,
didgeRidoo

KonceRty » » »
dni i noce
KRzyWeJ WieŻy
tABU, BRACiA
MAnFRedi & JohnSon
KonceRt BARoKoWy
XiX WieCZoRY W ARSenALe

SPotKAniA » » »
BRAVe MeetingS

SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA
Czerna Mała – Mokra

dLA dzieci » » »
BRAVe KidS

ARtuR BARciŚ ShoW

11 LiPcA SoBotA

4 lipca, godz. 19:00 | Kinoteatr zdrowie, główna 36,
Sokołowsko. Bilety: 70/50 zł

WyStAWy » » »
LiLiA W SALonie

SonA JoBARteh
otwarcie Brave Festival 2015

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 lipca, godz. 19:00 | teatr Arka,
ul. Mennicza 3, Wrocław. Bilety: 30/20 zł

Artysta, w sobie właściwy
sposób nawiązuje niezwykły kontakt z publicznością
opowiadając
anegdoty o swojej drodze
do aktorstwa. opowiada
o tremie, dykcji, różnego
rodzaju aktorskich wpadkach, oraz dowcipach, jakie aktorzy robią sobie na scenie. Wszystko opatrzone, w mistrzowski sposób wykonywanymi piosenkami. Każdy
występ jest do improwizowany, dzięki czemu widzowie
są uczestnikami wyjątkowego zdarzenia.

SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

KonceRty » » »
dni i noce
KRzyWeJ WieŻy
WiLKi, BiSZ/B.o.K

nie tyLKo goSPeL ii Festiwal im. Włodka Szomańskiego.
Koncert inauguracyjny: Spirituals Singers Band
WAKAcyJne PRzeBoJe
WSzech czASÓW
prowadzi DJ HoLiDAY /party/

12 LiPcA nieDZieLA
KonceRty » » »
nie tyLKo goSPeL
ii Festiwal im. Włodka Szomańskiego. Koncert finałowy: to
jednak miłość olga Szomańska
& Maciej Miecznikowski
JAzz eXPeRiMent
PiotR RoJeK
XXii non SoLA SCRiPtA
KeVin BiRch
Wieczory organowe
u Bożej opatrzności
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16. BiennALe SztuKi MediÓW WRo 2015 teSt eXPoSuRe
WYStAWA WRo RéSUMé 17 lipca – 30 września 2015
Wernisaż 17 lipca, połączony z pikni kiem sąsiedzkim
na skwerze przed Centrum Sztuki WRo z udziałem szefów kuchni Food think tank.
Po wydarzeniach otwarcia i sześciu tygodniach prezentacji głównych ekspozycji WRo 2015, wystawa WRo
Résumé gromadzi to co najciekawsze i najważniejsze
w tegorocznym Biennale.

17 lipca, godz. 18:00 | centrum Sztuki WRo, Widok 7, Wrocław
wrocenter.pl

Główny organizator: Fundacja WRo Centrum Sztuki Mediów.
Realizacja: Centrum Sztuki WRo
Mecenas Biennale WRo: Griffin Art Space
Dofinansowano ze środków Gminy Wrocław oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa narodowego

cojestgrane.pl koncentrator kultury

W Centrum Sztuki WRo do końca września w nowej aranżacji zobaczyć można prace nagrodzone, jak „Big Dipper”
Michaela Candy i „Kochanka” Agaty Kus. instalacje cieszące się największym uznaniem i zainteresowaniem publiczności i krytyki, w tym m.in. „niewygodny komunikat”
Marcelo Zammenhoffa czy „Whispers” Katrin Caspar
i eevy-Liisy Puhakki, dokumentacje prac, performansów
i działań na żywo dostępne w innowacyjnej formie, zapisy wszystkich wystąpień prezentowanych na dwóch konferencjach WRo 2015 oraz materiały reportażowe.
We wrześniu wystawę rozwinie aplikacja, a Karina Smigla-Bobinski, autorka doskonale przyjętej, interaktywnej
instalacji „Simulacra”, poprowadzi trzydniowe warsztaty
(23-25 września 2015).

PRoGRAM WeRniSAŻU i PiKniKU:
oprowadzanie kuratorskie po wystawie, koncert „Kwartetu pomidorowego” Macieja Markowskiego,
degustacja przetworów przygotowanych przez grupę Food think tank – tomasza Hartmana
i Michała Czekajłę z pomidorów tworzących prezentowaną
podczas Biennale w Centrum Sztuki WRo instalację Macieja Markowskiego „Kwartet na pomidory”, zbiorów z działek
zespołu Centrum oraz ziół z grządki przed WRo.
Dyrektor artystyczny Biennale: Piotr Krajewski
Dyrektor Centrum Sztuki WRo: Viola Krajewska
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BeAtA cedRzyńSKA ZDeRZeniA

MARcin hARLendeR i RAdoSłAW ŚLAny

Wystawa obejmuje jednotematyczny cykl prac
malarskich o charakterze
działania wielkoformatowego. najnowsze prace
artystki ukazują człowieka w metaforyczny sposób. Stanowią próbę
ustosunkowania się artystki do metafizycznych
dylematów jednostki, poczucia odosobnienia, zagubienia. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami
wręcz fotograficzny wizerunek z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu.
Zderzenia różnorodnie opracowanych malarskich interpretacji stanową źródło poszukiwań autorki i są jednym
z głównych elementów jej artystycznych przemian.

CZWARtY WYMiAR KReSKi
Mimo podążania przez Marcina Harlandera i Radosława Ślanego skrajnie odmiennymi życiowymi drogami, ich prace łączy
fundamentalne podobieństwo w wadze przypisywanej kresce/linii i jej relacjom z trój wymiarem oraz sferą duchową.
MARCin HARLenDeR twórca
działający na uboczu wrocławskiego środowiska artystycznego. od lat konsekwentnie
szuka własnego miejsca we
współczesnej sztuce, radykalnie prezentując swoje przemyślenia z zakresu filozofii
i historii sztuki przy pomocy
farby i pędzla, a także performansów, instalacji oraz happeningów. Artystyczne poczynania Marcina Harlendera bardziej przypominają działalność malarzy wyklętych rodem z paryskiej
cyganerii, niż grzecznych plastyków drugiej dekady XXi wieku.
W Galerii Miejskiej zawisną typowe dla tego twórcy obiekty
malarskie z pogranicza abstrakcji i figuracji.
RADoSłAW ŚLAnY wrocławski artysta, który sprawdza,
czy rysunek może funkcjonować w przestrzeni i jakie formy
może on przybrać. intencjonalnie uwalnia go ze sztywnych nałożonych przez stulecia ram
i obostrzeń. Daje tym samym szansę wejścia na nowe, niekoniecznie oczywiste jeszcze, tory rozwoju rysunku.
Kurator: Mirosław Jasiński

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Wernisaż 9 lipca, godz. 18:00 | galeria Sztuki w Legnicy

RuchoMe oBRAzy / MoVing iMAgeS
Retrospektywna wystawa wystaw, które służyły testowaniu medium wystaw oraz badaniu nieoczywistych
możliwości przenikania się filmu i wystawy. Zagadnieniem tym łukasz Ronduda i Michał Woliński zajmowali
się – razem i osobno – od ponad dekady.
eksperymenty, które znalazły się w kręgu ich zainteresowania (np. filmy asemblingowe z lat 70.) oraz realizowane przez nich projekty kuratorskie dotykają także
kwestii problematyzowania autorstwa, zawłaszczania,
pasożytowania, działania i tworzenia kolektywnego,
składkowego, rozmywania granic między działaniem artysty, realizatora, reżysera, montażysty, badacza, archiwisty i kuratora.
Wystawy/filmy: Seans kinowy. Film-performans (2007); Wyborne trupy. Filmy asemblingowe (składkowe) artystów polskich
(2007); Cameo (2009); Widmowa filmoteka (2010); Mydlana operacja (2014/15); oskar Dawicki w filmie Performer (2015); Wystawy/filmy artystów polskich (2015). artyści/ reżyserzy/ kuratorzy:
Paweł Althamer, Biuro Luźnych Skojarzeń, oskar Dawicki, Maurycy Gomulicki, ilian Gonzalez, Bożena Grzyb-Jarodzka, Ct Jasper,
Grzegorz Królikiewicz, Paweł Kwiek, KwieKulik, Zbigniew Libera,
Józef Robakowski, łukasz Ronduda, Robert Szczerbowski, Zbigniew Warpechowski, Helena Włodarczyk i inni.

Kurator: Michał Woliński, współpraca: Patrycja Sikora
Wernisaż: 24 lipca, godz. 20:00 | galeria Awangarda BWA,
ul. Wita Stwosza 32. 17 lipca do 23 sierpnia

do 6 sierpnia br. | galeria Miejska we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28

oLgA PASieczniK
XiX WieCZoRY W ARSenALe
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
ReneSAnSu

uWiKłAni

15 LiPcA ŚRoDA

FiLMy » » »
PuStynni WędRoWcy
Retrospektywa nacera Khemira
w ramach Brave Festival 2015
SPotKAniA » » »
ŚWięto ziÓł

WycieczKi » » »
PRzedMieŚcie odRzAńSKie
Prowadzą – Anna Zwiech i Damian Kanclerski. 604.94.89.81

Bożena Grzyb-Jarodzka, elizabeth, 1986

14 LiPcA WtoReK

dLA dzieci » » »
PoRAnKi FiLMoWo-WARSztAtoWe We WRo

KonceRty » » »
gRuPA ndiMA Brave Festival
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine
SPotKAniA » » »
BRAVe MeetingS
dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
ReneSAnSu

16 LiPcA CZWARteK
KonceRty » » »
gRuPA ndiMA Brave Festival

LIPIEC 2015

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

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:
METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ 11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
w Zamku Książ w Wałbrzychu
Po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wrócą obrazy z dawnej
kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej
Daisy. Oprócz nich na wystawie pokazane zostaną inne dzieła
ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które wybrane
zostały do ozdobienia zamkowych sal.

ADRESY GRATULACYJNE I DYPLOMY CZŁONKOWSKIE z lat 1836-1912
15 lipca - 16 sierpnia 2015
Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. śląskie adresy dziękczynne i gratulacyjne oraz dyplomy członkowskie z XIX i pocz. XX w. Pokazywane dokumenty
pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i nigdy wcześniej nie były publicznie prezentowane..

WOJCIECH FANGOR
8TQPNOJFOJFUFSBƑOJFKT[PžDJ

TRZY KORONY I TRZY LWY.
Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko

30 czerwca - 13 września 2015

13 czerwca - 20 września 2015

Pokazanych zostało prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych
współczesnych polskich malarzy.
Wśród nich znalazły się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

Kilkadziesiąt monet wybijanych przez królów Szwecji,
Danii i Polski można oglądać na
tej kameralnej wystawie. Ciekawostką jest moneta z XVIII w.
ważąca ponad 14 kilogramów.

QM1PXTUBŴDØX8BST[BXZ 8SPDBXtXXXNOXSBSUQM
tǴSPEBoQJǌUFL OJFE[JFMBotTPCPUBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
WYSTAWA STAŁA t%0-/0ƴ-Ƌ;"$:1".*Ɩƍ ,6-563" 50ǈ4".0ƴƍ
wtorek–niedziela: 10.00–16.00
WYSTAWY CZASOWE t-VEPXFJOTQJSBDKF/16 maja - 30 sierpnia 2015/
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
t8FOVT[#S[FȇOJDZ,PCJFUZXǴXJFDJF#PHEBOB;JǗULB/20 czerwca - 6 września 2015/

www.muzeumetnograficzne.pl

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

codziennie
09.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
XXXQBOPSBNBSBDMBXJDLBQM
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czeSłAW PietRASzKo LoDoWniA
Czesław Pietraszko mieszka i pracuje w Legnicy. Zajmuje się fotografią (architektura, pejzaż, reportaż, portret). Prace prezentował na wystawach regionalnych
oraz towarzyszących festiwalowi Jazz Jamboree.
Wernisaż 24 lipca, godz. 18:00 | galeria Ring, Rynek 12
w Legnicy. Wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

KRzySztoF SAJ SCenY ULiCY edycja 2
Wrocławski fotograf zaprezentuje 17 miejskich
fotografii w znanej już
specyficznej stylistyce,
w klimacie ironii i absurdów jakie stwarza kontekst człowieka, a jego
obecność w mieście.
Fotografie ponownie pochodzą z szerokiej rozpiętości czasowej. Wykonane
na kontynencie europejskim sceny ulicy trafiają
w swoje naturalne środowisko jakim jest tym razem – wrocławska ulica.
Artysta jest absolwentem Międzynarodowego Forum
Fotografii Kwadrat i Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – historia sztuki. Brał udział w wielu wystawach
zbiorowych i indywidualnych. Stale współpracuje
z ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz pismem artystycznym Format.
Wernisaż 30 czerwca 2015, godz. 18:00 | galeria Szewska
Pasja, ul. Szewska, Wrocław

KAtARzynA KonARSKA FotoGRAFiA
Wystawa prezentuje wybrane prace autorki, składające się na całokształt dotychczasowego dorobku artystycznego z lat 2011-2015.
Katarzyna Konarska – ur. w 1981 r., fotograf, charakteryzator, wizażysta, stylista, face/body painter.
Wiecznie poszukuje „pięknej brzydoty”, która jest dla
niej natchnieniem. na taki, a nie inny kształt prac
składa się również zamiłowanie do groteski, makabry,
surrealizmu, psychologii, a także teatru oraz muzyki – głównie dark ambientowej, klasycznej, jak i ciężkich, metalowych brzmień. tworzy postaci kompletne,
żyjące jakoby własnym, osobnym życiem, w świecie
oddzielonym jednak cienką granicą od realnego.
galeria impArt, ul. Mazowiecka 17. Wstęp wolny!

coLoR PoSSedit GRUPA KotLinA
Grupa młodych ludzi, przyjaciół, absolwentów oraz studentów
szkół wyższych których połączyła pasja tworzenia. interesują
się malarstwem, sztuką uliczną, muzyką oraz mediami cyfrowymi. ich celem jest animowanie przestrzeni publicznej i krzewienie kultury. Wystawa prezentuje najnowsze dzieła Grupy.
24 lipca, godz. 18:00 | galeria Parter, Kłodzkie centrum Kultury

SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine

RetuRn to the Voice

WyStAWy » » »
heLenA PAdeWSKA
Wernisaż malarstwa,
XX. europejski Plener Artyst.

WyStAWy » » »
ALeKSAndeR BoRto
Ad maiorem Dei gloriam
FiLMy » » »
zAginiony
nASzyJniK gołęBicy
Retrospektywa nacera Khemira
w ramach Brave Festival 2015
BAB’ Aziz Retr. n. Khemira
SPotKAniA » » »
BRAVe MeetingS
dLA dzieci » » »
Monety
ze SKARBonKi RodzicÓW
prowadzenie Grzegorz Polak

17 LiPcA PiąteK
KonceRty » » »
SonA JoBARteh
SAnJALLy JoBARteh
Brave Festival 2015
WoJteK JuStynA
BALLA KouyAté
Finał Brave Festival 2015

WRo RéSuMé
wernisaż połączony z piknikiem
RuchoMe oBRAzy
/ MoVing iMAgeS

FiLMy » » »
PoLLocK
XX. europejski Plener Artyst.
SPotKAniA » » »
doRotA oPARA Spotkanie
z historykiem sztuki i dyskusja
XX. europejski Plener Artyst.

18 LiPcA SoBotA
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine
RetuRn to the Voice
SPotKAniA » » »
yuMiKo yoShioKA
Body ReSonAnce
warsztaty tańca Butoh

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

ALEKSANDER BORTO AD MAIOREM DEI GLORIAM
SERGIUSZ SACHNO
NAGI CIEŃ
Wystawa wielkoformatowych, czarno-białych aktów. Dla fotografika kobiece ciała stanowiły tylko pretekst
do kreacji artystycznego świata,
na pograniczu realności i surrealności, jawy i snu, światła i cienia.
Jak pisze sam artysta: O prezentowanych fotografiach można by powiedzieć, że zanim stały się nagą kobietą
lub jakąkolwiek inną anegdotą, są
przede wszystkim płaskimi powierzchniami wydobytymi z iluzyjnej przestrzeni za pomocą światła. Zatem moją
intencją nie było pokazanie nagości,
lecz fascynacji tajemnicą odkrytych
biologicznych form, wyłowionych ze
zjawiskowości ruchu. Dążeniem moim
było wydobycie m.in. zróżnicowanych
cech estetyki zawartej w cieniu. Przedstawienie cieni zostaje uzupełnione
o tajemnicze podteksty wyznaczające
niezwykłość tych obrazów.
SERGIUSZ SACHNO urodził się w Chinach. Filozof, socjolog i od 1972 fotograf. Specjalizuje się w fotografii
portretowej, teatralnej, mody i reklamowej. Zajmuje się pracą dydaktyczną
w dziedzinie fotografii. Prowadzi zajęcia z portretu i aktu na Studium Fotografii ZPAF, a także jest profesorem
i wykładowcą fotografii reklamowej
w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Prace prezentował na wielu wystawach w kraju i na świecie.

Wrocławski artysta i plastyk, a także
twórca filmowy. Ukończył Zespół
Szkół Plastycznych oraz kierunek filmowy w Państwowym Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy SKIBA. Prowadził zajęcia,
będące elementem terapii dla schizofreników paranoidalnych w Stowarzyszeniu CURATUS. Zajmował się
również prowadzeniem zajęć dla osób
uzależnionych w Ośrodku MONAR.
Kierował też zajęciami plastycznymi
we wrocławskich domach dziecka
i świetlicy środowiskowej.
Eksperymentowanie artystyczne z materiałami takimi jak lateks charakteryzatorski, granit, drewno czy glina, to jedna z pasji twórcy. Jednak jego ulubione
narzędzia to ołówek, kredka akwarelowa, farba w spraju i kamera. Obecnie powstaje film dokumentalny o Aleksandrze i jego zaprzyjaźnionych artystach.
Wystawa jest surrealistyczną opowieścią o świecie duchowym, w którym została zastosowana oryginalna forma przekazu. To także niezwykłe, pełne detali rysunki wykonane różnymi technikami.
Wernisaż 16 lipca, godz. 17:00. Wystawa czynna 16.07-17.08.2015
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek – Ratusz 24

BUNT – EKSPRESJONIZM – TRANSGRANICZNA AWANGARDA

Wernisaż z udziałem artysty
9 lipca, godz. 17:00
Wystawa czynna 2.07-1.08.2015

Wystawa obejmuje ok. 90 ekspresjonistycznych prac plastycznych poznańskiej
plastyczno-literackiej grupy Bunt. Obok dzieł Margarete i Stanisława Kubickich,
(inicjatorów polsko-niemieckich kontaktów wystawienniczych i wydawniczych),
zaprezentowane zostaną rysunki, pastele, linoryty i prace w technikach wklęsłodruku autorstwa Jerzego Hulewicza, Władysława Skotarka, Stefana Szmaja, Jana Jerzego Wronieckiego i Jana Panieńskiego.
Ekspozycji historycznych prac z okresu schyłku I wojny światowej i XX-lecia międzywojennego towarzyszą pokazy projektów artystycznych Refleks (2014-2015),
Ulotka i Ich 7 (2015) zainspirowanych twórczością, działalnością i programem
grupy Bunt, realizowane głównie przez ok. 30 grafików z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu, obejmujące poza pracami na papierze, instalacjami i jedną rzeźbą także filmy artystyczne.
Wystawa donacyjna z berlińskiej kolekcji profesora St. Karola Kubickiego.
Program towarzyszący: wykłady, warsztaty, film o tournée wystawy i in.
Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Koncepcja i kuratorka tournée wystawy: Lidia Głuchowska.

DCF Domek Romański
Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

Wystawa czynna do 23.08.2015 - Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
Galeria Sztuki Nowoczesnej, ul. Mennica 8, Wyspa Młyńska, Bydgoszcz

W WAKACYJNEJ ODRZE: GAJDZIŃSKI: Maszeruje V RP. · ALBERSKI o scenie politycznej
· CHMIELEWSKI: Barbarzyńcy i troglodyci · KOZŁOWSKI · AUDREY TOPPING o swojej rodzinie z Chinami w tle · Grydzewski · KLIMOWICZA esej żałobny · ANTONYCZ: Wiersze
Demon Kartezjusza · Znowu „GALERIA POD MONĄ LIZĄ”

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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RAFAł BAKALARczyK

PAPieRoWy teAtR

KoRZenie i KWiAtY | MALARStWo i RYSUneK
Działacz społeczny, publicysta i politolog. Urodzony prawie 30 lat
temu we Wrocławiu,
gdzie często wraca.
Właśnie kończy doktorat na Uniwersytecie
Warszawskim w zakresie polityki społecznej.
W chwilach wolnej maluje i pisze wiersze.
o swojej wystawie pisze tak: Wystawa zawiera w większości
prace, które powstały
w moim dorosłym życiu. Wystawa obejmuje
portrety osób dla mnie ważnych – w życiu publicznym
i prywatnym. W odróżnieniu od mojej poezji, nie próbowałem tu mierzyć się z wielkimi ludzkimi dramatami, a raczej szukać jasności, wielobarwności i ciepła,
a także tego, co pozwala się odnaleźć w świecie ludzi.
W programie wernisażu: wieczór autorski, na którym
twórca wystawy zaprezentuje się również jako utalentowany i wrażliwy poeta.

W ramach projektu zaprezentowane zostaną wystawy: tomasz Bogusławski – plakaty teatralne oraz Dydo Poster
Collection – wybrane plakaty teatralne 1945-2015.
Projekt poświęcony jest fenomenowi
na skalę światową, jakim była polska
szkoła plakatu, zjawisko o takim znaczeniu i randze artystycznej, że doczekało się określenia za pomocą osobnego terminu. W jeleniogórskiej galerii obejrzeć będzie
można będzie najwybitniejsze realizacje z zakresu polskiego
plakatu teatralnego. na pierwszą część pokazu złożą się prace
z kolekcji krakowskiego znawcy i miłośnika tej dziedziny sztuki,
Krzysztofa Dydo, autorstwa twórców lub kovntynuatorów tradycji polskiej szkoły plakatu. Części druga to twórczość wybitnego
grafika, tomasza Bogusławskiego z Gdańska.

3 lipca,, godz. 18.00 | Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7.
Wystawa czynna do 31 lipca 2015 r. w pn, śr, pt godz. 16-20

MARcin MichAł KuBiK MALARStWo
Kaliszanin, rocznik 1972, z zawodu administratywista,
malarz amator. od autora: Malarstwo od zawsze mnie
pociągało, ale bardziej jako rejestracja rzeczywistości
niż jako przelanie myśli i wyobrażeń na płótno. Ktoś
napisał kiedyś że z reguły początek drogi twórczej zaczyna się od studiowania natury, po tych pierwszych
krokach mam nadzieję tę drogę rozwinąć i z czasem
chciałbym nabrać ostrości widzenia tego świata. Maluję od 2013 roku.
1-20 lipca | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

PAWeł LuniAK AKWAReLe
HiStoRiA PoLAKoM BLiSKA i inne ZJAWiSKA
Artysta jest z wykształcenia inżynierem zootechnikiem, jednak od wielu
lat zajmuje się twórczością artystyczną, prezentując swoje prace
na licznych przeglądach
i wystawach. Jego obrazy znalazły miejsce
w ekspozycjach stałych m. in. w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Wystawa w większości poświęcona jest tematyce patriotycznej.
Wystawa trwa od 1 lipca do 29 września | Klub
4. Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24, Wrocław

Wernisaż 3 lipca, godz. 21:00|Biuro Wystaw Artystycznych, ul. długa 1,
Jelenia góra. Wystawa potrwa do 31 lipca 2015 r.

WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA
Kotowice – Jezioro Panieńskie
– Siechnice
WycieczKA AutoKARoWA
pałac w Rogalinie – dwór Koszuty – bazylika Gostyń

19 LiPcA nieDZieLA

20 LiPcA PonieDZiAłeK
KonceRty » » »
JAn BASteR Recital

21 LiPcA WtoReK
KonceRty » » »
SAShA BooLe
folk, country, Ukraina

KonceRty » » »
JuLiA ViKMAn
polskie i rosyjskie piosenki

czeSłAW PietRASzKo
LodoWniA

JAnuSz RAdeK
nA głoS i Ręce

dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
BARoKoWA

BeRnhARd gFReReR,
RySzARd ŻołędzieWSKi,
doMKAntoRei SchLeSWig
XXii non SoLA SCRiPtA
SARA KiM Wieczory
organowe u Bożej opatrzności

22 LiPcA ŚRoDA
dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
BARoKoWA

23 LiPcA CZWARteK
SPeKtAKLe » » »
ShiRLey VALentine
RetuRn to the Voice

KonceRty » » »
the oRLAndo conSoRt
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA
Świerki – WłoDZiCKA GÓRA –
KRęPieC – nowa Ruda – GÓRA
ŚW. AnnY – nowa Ruda

dLA dzieci » » »
WenecJA PÓłnocy,
czyLi oPoWieŚci
o MoStAch WRocłAWiA
prowadzenie Grzegorz Polak

dLA dzieci » » »
PoRAnKi FiLMoWo-WARSztAtoWe We WRo

BAch dLA dzieci
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

igoR WÓJciK MeCHABiotYLe
MALARStWo i SZKło ARtYStYCZne
Artysta został uznany za przedstawiciela
tzw. surrealizmu abstrakcyjnego. Wójcik jest
twórcą koncepcji estetycznej spekulacjonizm intuicjonistyczny oraz koncepcji artystycznej sztuka zjawiskowa. Jest autorem
cyklów pt.: Mechabiotyle (od 1992), Postindustrium (od 1994) i Miejsce wyboru (19982006). Był członkiem grup artystycznych
Karuzela Braders oraz Gabinet operacji Plastycznych. na początku lat 90. był
członkiem rockowo-alternatywnej grupy muzycznej Poławiacze Pereł z odry.
na przełomie lat 80. i 90. współpracował z grupą totart. Aktualnie jest członkiem grupy artystycznej SiLeSiUM. igor Wójcik uprawia takie dziedziny sztuki
jak malarstwo, szkło, fotografię, tworzy także instalacje i zajmuje się szkłem
artystycznym. Kurator. prof. Anna Kowalska-Szewczyk
30 czerwca, godz. 18:00 (do 27.07) | Polanicka galeria Sztuki Akwarium – Park zdrojowy, ul. Parkowa 15, Polanica zdrój

KASiA BoRS MALARStWo PAti duBieL SZKło
MASteRS oF CineMA
Motywem przewodnim wystawy jest człowiek, mistrz, celebryta, reżyser, aktor, idol,
bohater filmowy. tym razem temat kina
połączył dwie zupełnie odmienne postawy
twórcze wrocławskich artystek na codzień
wspótworzących Galerię Versus.
obu podoba się kicz, ale umiejętnie i stanowczo lawirują na jego granicy – w pełnej świadomości, zupełnie bez obaw.
Dużą część obiektów wchodzących w skład tego projektu stanowią postaci
i bohaterowie kina-potraktowani w sposób indywidualny, autorski i często
bardzo dowcipny. Wystawa towarzysząca Festiwalowi t-Mobile nowe Horyzonty, prezentuje zupełnie nowe prace Kasi i Pati.
24 lipca, godz. 19:00 | galeria Versus, ul. Jatki 11, Wrocław

dAgMARA doMiniK-ogińSKA PeJZAŻe iRReALne

Wystawa trwa do 7 września | Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

70 lat

Y

JUŻ

Z WA

ne W ePoCe SZtUKi AKtUALneJ
Daniel Malone, artysta urodzony w nowej Zelandii, odczarowuje eksperymentalne praktyki wrocławskiej Galerii pod Moną Lisą (1967-1971) w serii interwencji i „niezidentyfikowanych obiektów”. Punktem wyjścia projektu jest
dokumentacja fotograficzna i tekstowa galerii. Kurator Sylwia Serafinowicz
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Wernisaż 31 lipca, godz 18:00 | galeria zPAF za Szafą, ul. św.Marcina 4
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Rocznik 73, mieszka i pracuje we Wrocławiu, absolwentka Prawa Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Paris i Sorbonne – Panthéon w Paryżu (Francja), zawód wykonywany – sędzia. W 2011
r. uzyskała dyplom Międzynarodowego
Forum Fotografii KWADRAt we Wrocławiu
za cykl zdjęć pt. eterycznie. Głównym
obiektem jej artystycznych zainteresowań
jest krajobraz – odkrywany, zapamiętany,
a także kreowany na nowo przez autorkę.
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KAtARzynA
eneRLich

PRzedMieŚcie odRzAńSKie
ReWitALiZACJA PRZeStRZeni
MieJSKieJ nA PRZYKłADZie
WYBRAnYCH ZeSPołÓW ARCHiteKtoniCZnYCH
Czwarte z cyklu spotkanie popularno-naukowe
w ramach Programu mikro-GRAntY eSK 2016.
Prowadzą – Anna Zwiech i Damian Kanclerski.
12 lipca, godz. 10:00 – zbiórka pl. Strzelecki – pomnik
zesłańcom Sybiru. Wstep wolny! info: tel. 604 94 89 81

SPotKAnie PoetycKie
Zapraszamy na spotkanie z Adamem Lizakowskim.
Fragment listu Czesława Miłosza z roku 1987„otrzymałem od Pana wiersze i przeczytałem je zaraz, co
u mnie nie jest częste, bo dostaję mnóstwo skryptów
i po zaglądnięciu odkładam.(...) A więc jednak opłaca
się pisać prawdę czy też starać się pisać prawdę, i to
właśnie Pan robi, wbrew przyjętym opiniom, że poezja
to co innego niż pisanie prawdy”. Wstęp wolny.
6 lipca, godz. 19: 00 | Klubokawiarnia Mleczarnia,
Włodkowica 5, Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

JAn BASteR ReCitAL AUtoRSKi
Wrocławianin od urodzenia, mieszkaniec Kleczkowa,
zapalony cyklista, gitarzysta samouk. Swoją pasję
muzykowania rozwija od wielu lat. Uwielbia country
i ballady. od kilku lat komponuje muzykę, do której
w większości teksty pisze Zenek Gutowski. Występował już na kilku imprezach, organizowanych przez DK
Bakara SM Metalowiec. Brał udział w pierwszej edycji
konkursu Kawałek Wrocławia z własną kompozycją
Mój Kleczków. Gra także na harmonijce ustnej.
20 lipca, godz. 18:00 | Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

PoD SłońCeM PRoWinCJi,
czyli zapiski z prostego życia.
tym razem nie jest to kolejny
tom sagi, lecz książka bardzo
osobista. Już pisząc powieści
Autorka często przekraczała
granicę między tym co fikcyjne,
a rzeczywistymi zdarzeniami
ze swego życia. Bardzo ciekawie opowiada o tym podczas
swych licznych spotkań autorskich. takie właśnie historie
przekazywali sobie ludzie, spędzając wspólnie wieczory. opowieści tworzyły więzy, uczyły zrozumienia przemian i zjawisk
zachodzących wokół nich. Utrwalały tożsamość.
Katarzyna enerlich prowadzi nas w swój świat prowincji. W opowieści znajdzie się miejsce i na podróże, i na poruszające legendy, a także na proste lecz sprawdzone receptury domowych
kosmetyków oraz smacznych, nieskomplikowanych potraw.
Pod słońcem Prowincji, czyli zapiski z prostego życia podzielone są na cztery części – pory roku; wszak życie z ziemi i pór roku jest najprostsze, ale i najpiękniejsze. Każdy może takiego
życia spróbować, niekoniecznie trzeba mieszkać na wsi. Autorka pisze, patrząc na swój świat: Wystarczy odsłonić firankę.
Świat het, daleko. Jakby nie miał początku ani końca.
nakładem wydawnictwa Mg książka ukaże się 1 lipca 2015

24 LiPcA PiąteK

XVi FeStiWAL BACHoWSKi

KonceRty » » »
PiKniK RoMAntyczny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

RoLF MüLLeR oRgAny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

ŚWięto PAPieRu
otwarcie wystawy Ryszarda Bilana pt. Chciałbym powiedzieć… | zwiedzanie Muzeum | warsztaty dla
wszystkich chętnych: czerpania papieru wg średniowiecznej techniki, barwienia papieru metodą marmoryzowania i shibori, batiku na papierze, drukowania
na XiX-wiecznej maszynie typograficznej, badania cech
i właściwości papieru zabytkowymi urządzeniami metrologicznymi, wyrobu galanterii papierniczej, odbijania
suchych pieczęci | pokazy: sitodruku, origami, quilingu,
scrapbookingu, iris folding, papierowej wikliny | pokazy rękodzielników tworzących pamiątki z papieru, tkaniny, szkła, ceramiki, drewna | konkursy zręcznościowe
25 i 26 lipca, w godz. 10:00-18:00 | dziedziniec Muzeum
Papiernictwa, dudzniki zdrój. Wstęp wolny!

henRy dAVid'S gun

ScenA oFF
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

outSideR tribute to B.B. KinG
SPeKtAKLe » » »
WeeKend z R.
WyStAWy » » »
coLoR PoSSedit
GRUPA KotLinA - wernisaż
MASteRS oF cineMA

25 LiPcA SoBotA
KonceRty » » »
ŚniAdAnie nA tRAWie
XVi FeStiWAL BACHoWSKi
AKAdeMiA BAchoWSKA
KAi WeSSeL

SPotKAniA » » »
ŚWięto PAPieRu

WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA
Przełęcz tąpadła – Rezerwat
Archeologiczny w Będkowicach
– Sobótka
WycieczKA AutoKARoWA
Jaskinia niedźwiedzia
- Lądek Zdrój
dLA dzieci » » »
BAch dLA dzieci
XVi FeStiWAL BACHoWSKi
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WYSTAWA

Z ossolińskiej
kolekcji
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ALe cyRKi! teAtR CLoWnA FeLiKSA

WAKAcJe z ARchiteKtuRą

WYStęP teAtRALno – CYRKoWY
W programie najlepsze
numery z repertuaru
Klauna Feliksa: komiczna iluzja i żonglerka
czym się da, skecze,
scenki, figle i hopsztosy,
etiudy muzyczne, taniec
i pantomima, saksofon,
banjo, gitara, ukulele,
harmonijka... i 20 innych
instrumentów. Rozrywka dla dzieci i dorosłych!
oto Feliks Klaun, czyli wszystko gra!

PUDełKo Z ARCHiteKtURą
Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza dzieci w wieku
od 6 do 12 lat na wspólne poznawanie stylów architektonicznych poprzez warsztaty
i gry edukacyjne. W trakcie
dwugodzinnych zajęć uczestnicy poznają charakterystyczne
cechy poszczególnych stylów w architekturze.
ARCHiteKtURA AntYCZnA terminy zajęć (do wyboru):
30 czerwca, godz. 11.00; 1 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA ŚReDnioWieCZnA
8 lipca, godz. 11.00; 9 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA ReneSAnSU
14 lipca, godz. 11.00; 15 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA BARoKoWA
21 lipca, godz. 11.00; 22 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA 1 PołoWY XiX WieKU
28 lipca, godz. 11.00; 29 lipca, godz. 11.00

29 lipca, godz. 12: 00 | centrum Kultury MuzA, Sala kameralna, ul. Armii Krajowej 1, Lubin. Bilet 15 zł

cojestgrane. pl koncentrator kultury

Muzeum Architektury we Wrocławiu | Koszt jednego warsztatu 5 zł
zgłoszenia: edukacja@ma.wroc.pl

oStRoWScy tALenciARze
WAKAcJe z duchAMi
Ferie dla dzieci od godziny 10 do 13 ze słodkim
poczęstunkiem. Działania edukacyjno- zabawowe
nawiązujące do tematyki dworskiej, rycerskiej.

teatralne animacje dla całej rodziny.
Animacje balonowe, clownada, piosenki,
etiudy komiczne, warsztaty teatralne.
3 lipca, godz. 16: 00 | teatr na ostrowie,
Katedralna 4, Wrocław. Wstęp wolny!

od 29 czerwca do 10 lipca | centrum Kultury zachód,
ul. chociebuska 4-6, Wrocław

ZAMień WAKACYJną nUDę
nA PRAWDZiWą PRZYGoDę Ze SZtUKą!
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
pedagogów i artystów z wieloletnim doświadczeniem,
Codziennie od 30.06 do 29.08, w godz od 10: 00 do 16: 00
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26 LiPcA nieDZieLA
KonceRty » » »
nABoŻeńStWo
KAntAtoWe
XVi FeStiWAL BACHoWSKi
JARoSłAW JARoS
recital satyryczno-liryczny
JeAn-chRiStoPhe geiSeR
XXii non SoLA SCRiPtA
AnieLLo deSideRio:
MiStRz z neAPoLu
MAtthiAS SchMeLMeR
Wieczory organowe
u Bożej opatrzności
contRAPunctuS
RAW edition
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

WycieczKi » » »
WycieczKA PieSzA
Wałbrzych – Unisław Śląski – Sokołowsko – Andrzejówka
WycieczKA RoWeRoWA
Stronie Sląskie – Zalew w Starej
Morawie. ognisko na zakończenie.

dLA dzieci » » »
PoRAnKi FiLMoWo-WARSztAtoWe We WRo

27 LiPcA PonieDZiAłeK
KonceRty » » »
dARiuSz ŻuRAWeK
toMASz PoKRzyWińSKi
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

28 LiPcA WtoReK
KonceRty » » »
PhiLiPPe ViLLA
Romantyczność sześciu strun
MARco FRezzAto
teReSA KAMińSKA
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

29 LiPcA ŚRoDA
KonceRty » » »
AgnieSzKA oSzAńcA
KonRAd gÓRKA
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
1 PołoWy XiX WieKu
ALe cyRKi!

30 LiPcA CZWARteK
KonceRty » » »
PiotR ReStecKi
i ucznioWie
niesamowity fingerstyle
ALtA cAPeLLA
MAtteo MeSSoRi
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

SPeKtAKLe » » »
eduKAcJA Rity

31 LiPcA PiąteK
KonceRty » » »
PiKniK RoMAntyczny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi
KonceRt FinAłoWy
KRzyŻoWA 2015
JAceK „JJ” JAguŚ
& PAtRycJA KAMoLA
WyStAWy » » »
hoLoKAuSt
nA teRenie gALicJi
dAgMARA
doMiniK-ogińSKA
Pejzaże irrealne
SPeKtAKLe » » »
eduKAcJA Rity

WAKAcJe W MuzeuM Poczty
i teLeKoMuniKAcJi We WRocłAWiu
Muzeum zaprasza dzieci
z rodzicami na warsztaty prowadzone w ramach akcji WAKACJe
W MUZeUM 2015.
Warsztaty będą trwały
półtorej godziny i składać się będą z dwóch
części. na początku spotkania wspólne zwiedzanie wystawy i rozmwa o znajdujących się w muzeum eksponatach. Druga część
poświęcoan będzie twórczemu wykorzystaniu zdobytej podczas zwiedzania wiedzy. Każdy warsztat dotyczyć będzie innego zagadnienia.
PRoGRAM: 1 lipca – Warsztaty wokół wystawy MoDA
na znaczkach – znaczki w modzie. 8 lipca – tylko kartka pocztowa! Pocztówka z wakacji. 15 lipca – Wyszywane pocztówki. 22 lipca – Warsztaty wokół wystawy
MoDA na znaczkach – znaczki w modzie. 29 lipca – Gra – telekomunikacja. 5 sierpnia – MUZeALnA
GRA teRenoWA. 12 sierpnia – tajemnice stempli
pocztowych. 19 sierpnia – od tam – tamu do telefonu
komórkowego – zagadki telekomunikcji. 26 sierpnia –
Moda z recyklingu.
Każda środa od 1 lipca, godz. 11: 00 | Muzeum Poczty
i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1, Wrocław.
zajęcia są bezpłatne, obowiązuje tylko bilet wstępu do muzeum. zapisy: tel. 71 346 95 84, www.muzeum.wroclaw.pl

cojestgrane. pl koncentrator kultury

SPotKAniA » » »
ŚWięto PAPieRu
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dLA dzieci » » »
ARchiteKtuRA
1 PołoWy XiX WieKu

20

nr 257 – lipiec 2015

AdReSoWniK dLA KALendARiuM
Akademia Muzyczna pl. Jana Pawła ii, nr 2, Wrocław
Apropos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CK Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
Cafe Cocofli Włodkowica 9, Wrocław
Centrum Kultury MUZA Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Centrum tech. Audiowizualnych Wystawowa 1, Wrocław
Collosseum Jazz Caffe Piotra Skargi 18a, Wrocław
Czartowska Skała Muchów, Pogórze Kaczawskie
Centrum Sztuki WRo ul. Widok 7

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Centrum Sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, 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
Klub U Pieśniarzy ul. Szewska 68 A, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Miejsce przy Miejscu [MpM] plac Strzelecki 12, Wrocław
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu ul. Parkowa 1, Zgorzelec
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
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
oDA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
oWe oDRA ul. Młyńska 3, oława
Sala Filharmonii ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
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 na ostrowie Katedralna 4, Wrocław
Vinci Fit Art Sukiennice 1/2/5, 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

tRAnFoRMAcJA PRzez SztuKę
MALARSKi PLeneR RoZWoJoWY
Wyjazd połączony z warsztatami rozwoju osobistego prowadzony przez Górak Holistic training! Warsztaty łączą doświadczenie artystów i nauczycieli malarstwa z profesjonalizmem
trenerów osobistych Barbary i Jerzego Góraków.
Program obejmuje codzienne warsztaty malarskie w plenerze
oraz codzienne warsztaty rozwoju osobistego, pod opieką
dwójki artystów i dwójki trenerów. Warsztaty malarskie przeznaczone są dla osób na każdym poziomie zaawansowania,
również zupełnie początkujących. W cenie mieszczą się warsztaty malarskie (sztalugi plenerowe, komplet niezbędnych narzędzi i materiałów), warsztaty rozwoju osobistego, pełne
wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz noclegi w pokojach 2-osobowych czterogwiazdkowego hotelu.
13 lipca do 19 lipca | Pracownia Artystyczna Fenomenarium,
ul. hubska 44B, Wrocław. Koszt: 3.870 zł. (6 noclegów).
Kontakt: tel. 506 13 58 04, www.fenomenarium.pl

® nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr.
poczt. 1007, 50-950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plInternet: www.cojestgrane.pl,
redakcja@cojestgrane.pl.Druk–Print.Redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.
Zastrzegamysobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.
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RęKi dziełA FeSt – Pod chMuRKą
Podczas trzech ostatnich
dni każdego letniego
miesiąca trwać będzie
prawdziwe lokalne święto wrocławskich artystów rękodzieła!
Wzdłuż całego Przejścia
Żelaźniczego, znajdującego się w samym sercu
Rynku, ustawią się wrocławscy artyści tworzący
niepowtarzalne dzieła. Biżuteria, zabawki, ubrania, torby, dekoracje, ceramika, malarstwo oraz wiele niespotykanych w sklepach drobiazgów będzie można znaleźć
na kolorowych stoiskach artystów. W tym roku zaprezentuje się ponad 60 twórców!
Pełna wersja imprezy odbywa się wiosną i zimą na terenie kina nowe Horyzonty.
organizator Fundacja Paliwo Artystyczne.
24, 52, 26 lipca, 28, 29, 30 sierpnia, godz. 12-20:00
Przejście Żelaźnicze, Rynek Wrocławski. Wstęp wolny!

WALdenBuRgienSiS Viii
PLeneR MALARSKi
W plenerze, podobnie jak w latach poprzednich, wezmą udział
artyści amatorzy, którzy za pomocą różnych technik plastycznych (kolaż, frotaż, batik) będą uwieczniali m.in. postindustrialny, unikatowy charakter Wałbrzycha.
Chętni – młodzież i dorośli otrzymają pomoc instruktora
Krzysztofa Jędrzejca – szczególnie Ci, którzy zechcą wykorzystać nieznaną im dotąd technikę. Plener skierowany jest do
osób kochających sztukę. Uczestnicy mają zagwarantowane
materiały plastyczne. Każdy powinien wykonać 3 prace.
Liczba miejsc ograniczona. Chętni proszeni są o dostarczenie
do WoK karty zgłoszenia, która jest dostępna na stronie:
www.wok.walbrzych.pl.
Projekt realizowany jest ze Stowarzyszeniem WoK – Więcej
o Kulturze, a współfinansowany ze środków Gminy Wałbrzych.
Początek pleneru 3 sierpnia. Wernisaż wystawy poplenerowej – 13
sierpnia, godz. 17:00 | Wałbrzyski ośrodek Kultury, Stara Kopalnia

Stowarzyszenie Kwiat Dolnośląski zaprasza na warsztaty rękodzieła wszelakiego, czyli V Dolnośląskie Letnie
Warsztaty Craftowe. W ofercie jest ponad 30 warsztatów: z robienia kartek okolicznościowych, scrapbookingu, albumów, szycia toreb i maskotek, techniki
pergaminowej, decoupage, biżuterii: bransoletki na kilka sposobów, kolczyki, biżuterii sutaszowej, haftu
wstążeczkowy i wiele innych. Zapisy już się rozpoczęły: www.kwiatdolnoslaski.pl
3-5 lipca, godz. 17-21 | Studium edukacji ekologicznej,
ul. Starograniczna 28, Wrocław

Muzyczny zALeW
W programie m.in. konkurs Pływania na Byle Czym
z główną nagrodą 500 zł, zgłoszenia do 2 lipca.
Koncerty zespołów: Hive, Shakin Pork, Sachiel – zwycięzca Must Be the Music z roku 2014, Underground – zespół rockowy z Rybnika, gwiazda – zespół
VoLVeR (zespół grający muzykę PoP, zdobywca głównej nagrody na festiwalu toPtrendy 2010 w Sopocie,
zdobywca Superjedynki oraz odkrycie roku 2010),
na zakończenie muzyka do tańca nad zalewem (Pląsy
na piasku – Serek i Mysza). info: Centrum Kultury w
Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18, tel.74 814 32 05.
4 lipca, godz. 15:00 | zalew w Starej Morawie.
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V doLnoŚLąSKie Letnie
WARSztAty cRAFtoWe

