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XXii MiĘDZYNARODOWY
MiSTRZOWSKi KURS PiANiSTYCZNY
WROCŁAW, 16-28 sieRpniA 2015

Kurs przeznaczony jest dla młodych, ale już profesjonalnie przygotowanych pianistów oraz dla pedagogów
którzy chcą doskonalić swoje umiejętności pod kierunkiem najwybitniejszych mistrzów sztuki pianistycznej.

Do uczestnictwa w kursie zostało zakwalifikowanych 31 pianistek i pianistów z Argentyny, Chin, Japonii, Polski i USA. Większość uczestników to laureaci wielu konkursów pianistycznych.
Zaplanowano ponad 100 otwartych lekcji i wykładów oraz
5 koncertów. Uczestnicy mają zapewnione bardzo komfortowe
warunki do codziennej wielogodzinnej pracy. Zakwaterowanie
i wyżywienie w hotelu Savoy we Wrocławiu (obiady w restauracji Galicja). Zajęcia odbywać się będą w Klubie Muzyki i Literatury (pl. T. Kościuszki 10) i w Narodowym Forum Muzyki (sala
koncertowa Filharmonii. ul. J. Piłsudskiego 19), indywidualne
ćwiczenia w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu. Sale koncertów kursu wyróżniają się zarówno profesjonalnymi warunkami, jak i estetyką
wnętrz (renesansowy Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Dworek Fryderyka Chopina w Dusznikach Zdroju, Klub Muzyki i Literatury oraz Filharmonia we Wrocławiu.
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Pianistyczne organizowane są we Wrocławiu corocznie od 1993 r. Cieszą się znaczną
międzynarodową renomą, dotychczas wzięło w nich udział 604
pianistek i pianistów z 30 krajów.

www.liszt.art.pl

PROfeSOROWie:

WYKłADOWCY:

Andrzej JASIŃSKI
POLSKA

Juliusz ADAMOWSKI
POLSKA

Aleksiej OrłOWIeCKI
rOSJA

Maurycy KIN
POLSKA

KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU:
17 sierpnia, godz. 19.30
Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Duet fortepianowy Daria Żurawlowa i Arnold Gniwek
21 sierpnia, godz. 18.00
Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
22 sierpnia, godz. 19.30
Duszniki Zdrój, Dworek F. Chopina
23 sierpnia, godz. 18.00
Wrocław, NFM – sala Filharmonii
27 sierpnia, godz. 19.30
Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Krótki koncert połączony z wręczeniem dyplomów
Kurs organizowany jest przez Towarzystwo im. F. Liszta i Centrum Edukacji Artystycznej przy współpracy organizacyjnej Narodowego Forum Muzyki, Klubu Muzyki
i Literatury we Wrocławiu, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu, Muzeum Piastów Śląskich
w Brzegu i Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Dusznikach Zdroju oraz przy pomocy Wydziału Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kurs odbywa się dzięki dofinansowaniom Województwa Dolnośląskiego i Związku Artystów Wykonawców „STOART”.
Kierownictwo artystyczne i organizacyjne kursu, podobnie
jak w poprzednich latach, sprawuje Juliusz Adamowski.
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Profesorami kursu będą Andrzej Jasiński – pianista, profesor
Akademii Muzycznej w Katowicach, artysta uznawany za najwybitniejszego polskiego pedagoga fortepianu, profesor najbardziej liczących się w świecie kursów pianistycznych i juror
największych konkursów, wychowawca wielu znanych polskich
pianistów (w tym Krystiana Zimermana) oraz Aleksiej Orłowiecki, wybitny rosyjski pianista i pedagog z Sankt Petersburga, artysta mający również znaczny wkład w polską dydaktykę
pianistyczną z racji poprowadzenia w naszym kraju już kilkudziesięciu różnych kursów dla młodych pianistów i pedagogów
fortepianu (w tym profesor wszystkich dotychczasowych międzynarodowych kursów TiFL od 1993 r).
W ramach kursu odbędą się wykłady z zakresu oceny jakości
funkcjonowania fortepianów i nauki gry a vista, które poprowadzi Juliusz Adamowski oraz na temat percepcji dźwięku,
akustyki sal koncertowych i techniki nagrań, prowadzący
dr Maurycy Kin. Jest to tematyka unikalna, potrzebna, a nie realizowana na innych kursach.
Tłumaczami kursu będą pianistka Maria Serafin, pedagog AM
w Katowicach, kierownik i wieloletni wykładowca letnich kursów
metodycznych dla nauczycieli fortepianu, od 20 lat stała tłumaczka kursu oraz Dariusz Adamowski magister anglistyki,
od kilkunastu lat tłumacz kursów, konkursów, publikacji i korespondencji TiFL. Opiekę stroicielską nad 19 fortepianami i 3 pianinami sprawować będzie Stefan Pilcer.
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70. FestiWal chopinoWsKi

WŁosKa gala operoWa

DUSZNIKI ZDRÓJ, 7-15 SIERPNIA 2015
Gdy w 1946 roku Ignacy Potocki, współzałożyciel Uzdrowisk Dolnośląskich, rzucił myśl organizowania w Dusznikach festiwali muzycznych imienia Fryderyka
Chopina, nikt nie przypuszczał, że to coroczne święto
trwać będzie siedemdziesiąt lat. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach jest dziś najstarszym
festiwalem chopinowskim na świecie oraz najstarszym
festiwalem pianistycznym. Początkowo skromne święto ku czci Chopina, po latach pięknego rozwoju, stało się
miejscem wyjątkowym. Bardzo często właśnie stąd
promieniuje światowa sztuka pianistyczna, tutaj budowane są kanony estetyczne w muzyce i powstają trendy wykonawcze, a także rozpoczynają artystyczne
kariery. Początkowo program festiwali obejmował wyłącznie muzykę Chopina w wykonaniach artystów polskich. Z czasem repertuar zaczął być rozszerzany
o dzieła kompozytorów polskich epoki Chopina. Stopniowo, w kolejnych latach, wzbogacano go o utwory
twórców obcych, a krąg wykonawców poszerzano
o laureatów Konkursów Chopinowskich w Warszawie
i następnie uczestników. Takim sposobem dusznickie
święto stawało się z czasem forum światowego wykonawstwa pianistycznego.
Od 1993 roku, czyli od 48. Festiwalu, pieczę artystyczną
nad tym świętem muzycznym sprawuje prof. Piotr Paleczny, sam wywodzący się z pięknej chopinowskiej tradycji. Piękną tradycją, zainicjowaną przez Palecznego,
są otwarte wykłady i prelekcje z dziedziny pianistyki
chopinowskiej, dawane przez wybitnych chopinologów
i badaczy wykonawstwa fortepianowego oraz mistrzowskie kursy interpretacji dla wybranej, uzdolnionej
młodzieży muzycznej, prowadzone przez uznanych
w świecie profesorów i sławnych pianistów.
Tegoroczny 70. Festiwal Chopinowski w Dusznikach
odbywać się będzie w roku XVII Międzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie (2-23 października). Fakt ten podkreślają recitale laureatów konkursów minionych oraz polska
ekipa tego szlachetnego turnieju, biorąca udział w kursie mistrzowskim prowadzonym przez profesorów Andrzeja Jasińskiego i Michaiła Woskriesieńskiego.
Stanisław Dybowski (fragment)

LETNI FESTIWAL OPEROWY
Druga edycja Letniego Festiwalu
Operowego zapowiada prawdziwą
ucztę muzyczną, jaką jest Włoska
Gala Operowa.
Wystąpią dla Państwa artyści, wśród
których znajdą się soliści z Włoch: Silvia Rampazzo (sopran), Giulio Boschetti (baryton), Roberto Jachini
Virgili (tenor liryczny). Wśród solistów
fot. PhotoKot.pl
z Polski wystąpią: Małgorzata Godlewska (mezzosopran), Monika Michaliszyn (sopran), Damian
Konieczek (bas). 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. Artyści
zaśpiewają także ulubione przez publiczność pieśni neapolitańskie m.in. O sole mio, Wróć do Sorrento czy Santa Lucia.

Wieczory organoWe u Bożej
opatrzności X JUBILEUSZOWY FESTIWAL
Zapraszamy na trwający już od 5 lipca Festiwal podczas, którego na wyjątkowej klasy organach Johanna
Steimeyera (1922 r.) grają dla Państwa na bezpłatnych
koncertach Artyści z całego świata:
2 sierpnia Guy Bovet; 9 sierpnia Wolfgang Kogert;
16 sierpnia Jarosław Wróblewski; 23 sierpnia Marek
Pilch; 30 sierpnia Susi Ferfoglia.
Wszystkie niedziele, godz. 19:00 do 30 sierpnia | Kościół
ewangelicko-augsburski opatrzności Bożej, ul. Kazimierza
Wielkiego 29, Wrocław. Wstęp wolny!

3 sierpnia, godz. 20:00 | teatr Muzyczny capitol,
ul. piłsudskiego 67, Wrocław. Bilety: 90-130 zł

KALENDARIUM sierpień 2015
1 Viii SOBOTA

pustKi

Koncerty » » »
lądecKi WehiKuŁ czasu

dj daniel druMz

lao che & panny WyKlęte w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

speKtaKle » » »
taK luBię Was
rozśMieszać
rodzina KerWoodóW

gig - gangrena
ModlitWa o poKój
Wieczór pieśni i poezji w 70.
rocznicę zakończenia II WŚ
WaKacyjna Fiesta
latynosKa - salsaMania
pieśni antyczne

specjalny poKaz
WrocŁaWsKiej Fontanny
obchody 71. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
WystaWa » » »
zŁota linia finisaż wystawy
interdyscyplinarnej

15–22.08.2015
Wrocław

2015

Andrzej Kosendiak – dyrektor generalny
Tomasz Dobrzański – dyrektor artystyczny

Musica
recitata

ORGANIZATOR:

PARTNERZY STRATEGICZNI:

The Lute Player, Caravaggio
The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei.
DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by
DIRECTMEDIA Publishing GmbH

MECENAT:
NFM- INSTYTUCJA KULTURY WSPÓŁPROWADZONA PRZEZ:

Forum Musicum
www.nfm.wroclaw.pl
www.nfm.wroclaw.pl/forum-musicum
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zosia i Konrad iMiela
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hiphopoWy gig – gangrena
Otwarta Scena dla młodych artystów to miejsce, z którego mogą zaprezentować swoją twórczość. Dla publiczności – możliwość wysłuchania bezpłatnych
koncertów. Otwarta Scena będzie działać do końca
wakacji, planowany jest także jesienny koncert finałowy z udziałem najlepszych kapel.
Grupa Gangrena więcej pisze o muzyce, którą tworzy, niż
o sobie samych „Dla nas hip-hop to kultura szerząca niezależność, oryginalność, pozytywne nastawienie, jedność, świadomość, szacunek, otwartość i akceptację.
Hip-hop to bunt przeciwko aktualnym trendom i masowej kulturze (...). Za to jest to miejsce dla każdego, kto
jest otwarty, dla każdego, kto rozumie, że inni ludzie to
coś więcej niż przedmioty, a muzyka to sposób ekspresji oraz źródło zabawy niemożliwe do jednoznacznej
i obiektywnej oceny. (...). Chcemy, żeby ludzie żyli razem
nie próbując prześcigać się wzajemnie w każdej dziedzinie życia. Tym właśnie dla nas jest hip-hop i to chcemy
promować w naszym mieście. Chcemy, żeby ludzie tutaj
stworzyli prawdziwą społeczność.”
1 sierpnia, godz. 19:00 | Wyspa słodowa, Wstęp wolny!

WoMen For hire| BlacK perFuMe

KONCERT PIOSENEK
Niezwykły duet córka i ojciec. Oboje piszą piosenki, nawzajem inspirują się swoją twórczością. Zosia
jest pianistką, klawesynistką,
uczennicą maturalnej klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. K. Szymanowskiego. Konrad jest aktorem, dyrektorem
Teatru Muzycznego Capitol. Zagrają i zaśpiewają wyłącznie
swoje autorskie piosenki. Występowali już razem, ale cały koncert tylko we dwoje zagrają w Mleczarni po raz pierwszy.
8 sierpnia, godz. 20:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia, Włodkowica 5,
Wrocław. Bilety: 10/15 zł

spotKania » » »
dolnośląsKa gieŁda
FonograFiczna

2 Viii NIEDZIELA
Koncerty » » »
zaKończenie V letniego
FestiWalu Kultury
polonia cantans 2015
Msza Święta dziękczynna
andreas lieBig
XXII NON SOLA SCRIPTA
Victoria hanna Lato w Synagodze pod Białym Bocianem
tWoją na zaWsze jesteM
panie z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy z Avila
na etniczną nutę

8 sierpnia na Otwartej Scenie pełen eklektyzm dźwięków, wystąpi trio mieszające muzykę elektroniczną,
rockową i snth-pop. Po nich na deski wejdzie Black
Perfume grający muzykę z gatunku modern rock.
8 sierpnia, godz. 19:00 | Wyspa słodowa, Wstęp wolny!

spotKania » » »
Wieczór Kultury żydoWsKiej Tych miasteczek
nie ma już – film. Przy szabasowych świecach – koncert

5 Viii ŚRODA
Koncerty » » »
sex – appeal

6 Viii CZWARTEK

Katedra deMoKracji
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

7, 14, 21, 28 sierpnia, godz. 20:30 | Wyspa słodowa Wrocław

4 Viii WTOREK

speKtaKle » » »
Bal u KsiężniczKi
czardasza

wrocławska grupa Armia Cieni oraz żyrardowska
kapela Immortal Dreams. Obie formacje specjalizują
się w rockowych brzmieniach.

WARSZTATY PERKUSYJNE
Jeśli masz jakikolwiek instrument perkusyjny: djembe, conga, bongosy, cajon, werbel, bombo, marakasy,
pudełka rezonansowe, grzechotki, dzwonki itp. oraz
dysponujesz czasem to zapraszamy do wspólnej orkiestry. Doświadczeni bębniarze i animatorzy kultury
zaproszą wszystkich chętnych do wspólnej akcji odnalezienia Rytmu Miasta i rytmu własnego serca.

WystaWy » » »
MirosŁaW steFaneK
Fotografia: Mój Nepal – między
niebem a ziemią

all that jazz jaM
session scena letnia

rodzina KerWoodóW

Muzyczna Wyspa

Katarzyna oleś-Blacha
Recital mistrzowski

dj Filip na BosaKa

arMia cieni | iMMortal dreaMs

15 sierpnia, godz. 19:00 | Wyspa słodowa, Wstęp wolny!

WŁosKa gala operoWa

dla dzieci » » »
czytanKi i Warsztaty
poranKi FilMoWoWarsztatoWe We Wro

3 Viii PONIEDZIAłEK
Koncerty » » »
ten drogi lWóW Wczoraj i dziś

Koncerty » » »
xxiii MiędzynarodoWy
FestiWal FolKloru
X dni Twierdzy Kłodzkiej.
Występy zespołów ludowych
z Serbii, Włoch, Słowacji i Polski.
eViVa españa
WystaWy » » »
istota Koloru
Malarstwo Małgorzaty Jojnowicz

speKtaKle » » »
peepshoW

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

lato W synagodze pod BiaŁyM BocianeM

KrzyżoWa-Music KONCERT INAUGURACYJNY

Podczas Festiwalu usłyszymy artystów z Europy, prezentujących
nie tylko bogactwo muzyczne mniejszości narodowych, ale też
wpływy muzyki klezmerskiej i folkowej na inne gatunki, takie jak
awangarda czy jazz.
Podczas Festiwalu zaprezentują się m.in:
Victoria Hanna (Izrael). Artystka wykonująca dziką, aramejską
muzykę rap. Starożytne, hebrajskie teksty przedstawia w niecodziennym wydaniu. Poszukuje granic dźwięków czerpiąc przy tym
inspiracje z różnych źródeł z całego świata.
Duo Wajlu (Niemcy). Katharina Muther i Roswitha Dasch wykonają piosenki jidysz Europy Wschodniej. Są to utwory o teatralnym
charakterze, pieśni miłosne w językach: romskim, rumuńskim, rosyjskim. Piękne, instrumentalnie taneczne melodie w wykonaniu
dwóch głosów, jednych skrzypiec i jednego akordeonu.
Świnoga & Świnoga (Polska). To projekt ojca z synem. Umiejętnie
łączą niesamowite zdolności perkusyjne syna z wieloletnim
doświadczeniem ojca w grze na akordeonie. Ich występ to
unikatowa kombinacja muzyki klasycznej (która nie na co dzień
wykonywana jest za pomocą perkusji) oraz muzyki folk.
Bente Kahan&Gjertrud's Gypsy Orchestra YIDDISHKAYT (Polska,
Norwegia, Węgry). Recital piosenek jidysz od pieśni religijnych
i piosenek ludowych po piosenki stworzone dla teatru jidysz.
Emose Uhunmwangho (Polska). Aranżacje piosenek Billy Holiday
i polskiego folku, jazz o brzmieniu etnicznym i ludowym.

Podczas pierwszego z ośmiu koncertów usłyszymy kompozycję Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonaną przez
kwintet waltorniowy. W drugiej części koncertu zabrzmi
słynne Lebensstürme Franza Schuberta odegrane na fortepianie na cztery ręce. Wśród artystów wykonujących
koncert zagrają m.in: wiolonczelistka, Judith Serkin: rozpoczęła naukę gry na wiolonczeli w Puerto Rico pod opieką
Marty Casals Istomin, a później Davida Soyera na Curtis Institute of Music w Filadelfii. Była również uczennicą Mischy Schneidera. Serkin była także członkiem Islandzkiej
Orkiestry Symfonicznej, a także kwartetów Guilford i Hebrew Arts (później znanego jako Mendelssohn). Założycielka Soldier Creek Music Festival w stanie Nevada,
uczestniczka festiwali YellowBarn i Marlboro Music. Ponadto Serkin koncertowała w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Francji i Japonii. Mieszka w Guilford
w stanie Vermont. Pianistka, Izabella Simon: Międzynarodowo koncertująca węgierska pianistka była uczennicą
Györgiego Kurtága i Ferenca Radosa. Regularnie uczestniczy w festiwalach Marlboro czy Prussia Cove. Do grona jej
partnerów muzyki kameralnej zaliczają się Steven Isserlis,
András Schiff, Heinz Holliger, Miklós Perényi i Radovan
Vlatković. Wraz ze swoim mężem Dénesem Várjonem tworzy duet fortepianowy. Naucza na renomowanym Bard College w stanie Nowy Jork.

Każda niedziela: 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, godz. 19:00 | centrum Kultury
i edukacji żydowskiej, synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Włodkowica 5a, Wrocław

20 sierpnia, godz. 19:30 | Międzynarodowy dom spotkań
Młodzieży, Krzyżowa 7, grodziszcze. Bilety: 25/15 zł
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perFect i dżeM LEGENDY ROCKA
WROCK FOR FREEDOM 2015!
Tradycyjna już impreza wROCK for Freedom organizowana
z okazji rocznicy powstania NSZZ Solidarność odbędzie się
w tym roku wyjątkowo w innym miejscu. Z powodu prac remontowych w zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej,
w której przygotowywane jest otwarcie Muzeum Solidarności,
koncert LEGENDY ROCKA odbędzie się w Hali Stulecia, a imprezy towarzyszące na Pergoli.
W sobotnim koncercie w Hali Stulecia wezmą udział dwie legendy polskiej sceny rockowej, będące równolatkami Solidarności.
Zespół Perfect, którego korzenie nierozerwalnie związane są
z ruchem Solidarności, świętuje w tym roku swoje 35. urodziny,
a zespół Dżem swoją 35. rocznicę obchodził w roku ubiegłym.
t-MoBile noWe horyzonty
SCENA MUZYCZNA
Ostatni weekend festiwalu otworzy zespół Rysy (31
lipca, g. 22:00) – porywający do tańca autorski projekt
Wojtka Urbańskiego i łukasza Stachurko (Sonar Soul)
z gościnnym udziałem Baascha, a o godz. 23:30
za sprawą MNSL w Arsenale wybrzmią utwory z pogranicza r'n'b, house, hip-hop, dub i jazz. Na zamknięcie festiwalu wystąpią Pustki – mistrzowie surowego
grania garażowego i nietuzinkowej liryki, korzystający
z dorobku rocka i popu. Na koncercie w Arsenale zaprezentują m.in. z materiał z najnowszej płyty Safari.
1 sierpnia, godz. 22:00 | pustki, godz. 23:30 | dj daniel
drumz; 2 sierpnia, godz. 22.00 | dj Filip na Bosaka
Klub festiwalowy arsenał, ul. cieszyńskiego 9

taneczne soBoty W a`propos:
WAKACYJNA FIESTA LATYNOSKA
BY SALSAMANIA | PARTY
1 sierpnia Taneczna Sobota w A`propos upłynie w rytmie gorącej latynoskiej muzyki. Oprawę wieczoru i bogaty program zapewni niezawodna Salsamania.
Zapraszamy!Bilety: 30 zł przedsprzedaż (15 zł wstęp
i 15 zł konsumpcja), 30 zł w dniu imprezy (tylko wstęp)
1 sierpnia, godz. 20:00 | Klub a’propos,
ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych

29 sierpnia, godz.17:30 | hala stulecia, ul. Wystawowa 1
Bilety: 40/50/60/70 zł, wejściówki: 30/40 zł

7 Viii PIąTEK
Koncerty » » »
hexogen i endline

WoMen For hire
& BlacK perFuMe
taKashi yaMaMoto
Recital Fortepianowy

aMadeus
guy BoVet Wieczory
Organowe u Bożej Opatrzności
Warsztaty perKusyjne
speKtaKle » » »
nasza Klasa
Mayday 2

yulianna aVdeeVa
Recital Fortepianowy
zosia i Konrad iMiela

trupi synod

speKtaKle » » »
taK luBię Was
rozśMieszać

WystaWy » » »
KrzysztoF gaWronKieWicz. KrzesŁo W pieKle

Mayday 2

Koniec i począteK.
KŁodzKo 1945-1947
Nocne zwiedzanie wystawy.
FilMy » » »
noc horroróW

8 Viii SOBOTA
Koncerty » » »
MuzyKa śWiata

trupi synod
Marzenia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny
WystaWy » » »
WypraWa do Wnętrza
gŁoWy ŁuKasza
KoWalczuKa
FilM » » »
KWartet
X dni Twierdzy Kłodzkiej

Wykonawcy:
fortepian - Jerzy Owczarz, Maurycy Huf
i Kamil Jankowski
skrzypce - Katarzyna Góral Szewczyk
wiolonczela - Marcelina Sydor
tenor - Rafał Majzner
W programie: Chopin, Karłowicz, Mozart,
Beethoven, Smetana, Dvořák, Rachmaninow.

Zamek na wodzie w Wojnowicach
ul. Zamkowa 2, 55-330 Wojnowice
(7 km od Wrocławia)
www.zameknawodzie.pl
Organizatorzy:

dolnośląsKa gieŁda FonograFiczna

glassgo! GRA SZKLANYCH PACIORKÓW

Giełda odbywa się zawsze dwa razy w miesiącu. W cyklicznych spotkaniach miłośników muzyki zapisanej na analogowych i cyfrowych nośnikach będzie można uczestniczyć
w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Klubie Firlej przy ul.
Grabiszyńskiej 56 w godz. od 13:00 do 15:00. Oprócz tego,
giełda odbywa się w rozmaitych miejscach we Wrocławiu.
W miesiącach wakacyjnych giełda odbędzie się jedynie
w pierwszą sobotę miesiąca w klubie Firlej.
Dolnośląska Giełda Fonograficzna jest doskonałą okazją, aby
uzupełnić swoją kolekcję płyt, nabyć trochę nowych nagrań,
sprzedać lub powymieniać się krążkami, czy po prostu spotykać się i porozmawiać w przyjaznej atmosferze. Wstęp
na giełdy jest wolny.
Na giełdzie jest zawsze sporo płyt z klasyki rocka, popu, soulu i jazzu. Nie rzadko
zdarzają się winylowe rarytasy!

Podczas trwającej całe wakacje gry miejskiej zapraszamy
do wyjścia poza ramę galerii sztuki i do wspólnego mapowania miejskiej przestrzeni. Podobno domeną Wrocławia jest
właśnie szkło – sprawdźmy to w GlassGo! – pierwszej edycji cyklicznego projektu badawczego galerii SiC! BWA Wrocław skupiającego się na analizie kondycji i funkcji szkła oraz
ceramiki w przestrzeni miejskiej. Grupa merytoryczna składająca się z architektów, przewodników, konserwatorów
i historyków sztuki stworzyła listę obiektów, w których szkło
pojawia się w różnych kontekstach – artystycznym, historycznym, konstrukcyjnym lub symbolicznym.
Na najbardziej pomysłowych czekają nagrody, które wiążą
się z tematem szkła.
GlassGo! to samodzielna gra, nie ma
charakteru zorganizowanego, zagrać
może każdy.
Zasady: www.glass-go.tumblr.com

1 sierpnia, godz. 13:00-15:00
| ośrodek działań artystycznych Firlej, ul.
grabiszyńska 56, Wrocław

do 31 sierpnia | przestrzeń Wrocławia
i okolic
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BusKerBus 19. EDYCJA

peepshoW AD SPECTATORES
Reżyseria: Maciej Masztalski
Gdzieś w centrum miasta, w jednym z budynków,
znajduje się dwadzieścia małych pokoi. W każdym
krzesło, kosz na śmieci i dwa ręczniki toaletowe.
W jednej ze ścian wykuto niewielką dziurkę. Przyłóż
do niej oko, a to co zobaczysz może cię zaskoczyć.
Wchodzisz na własną odpowiedzialność, jesteś sam
w jednym z ciasnych pomieszczeń, jedyne co możesz
od nas dostać to dostęp do otworu w ścianie.
(Premiera 3 lipca 2015)
SPEKTAKL DLA WIDZÓW DOROSłYCH!!!
6, 9, 12, sierpnia, godz. 21:15, 19 i 26 sierpnia, godz. 20:00 i
21:15 | Klubogaleria neon side, ul. ruska 46c

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

preMiera – car saMozWaniec
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
Spektakl według zapomnianego dramatu z 1908 roku
o niezwykłym, choć niezbyt dobrze znanym epizodzie
naszych dziejów, kiedy to w 1605 roku pomogliśmy
zdobyć tron carski Dymitrowi Samozwańcowi I. Polacy na Kremlu jako zdobywcy i tryumfatorzy, dworskie
intrygi i zderzenie skrajnie odmiennych światów, polsko-rosyjskie zbliżenia i antagonizmy – to wszystko
w oryginalnej opowieści, która łączy w sobie napięcie
politycznego thrillera i dotkliwą aktualność.
30 sierpnia, godz. 19:00 | teatr Modrzejewskiej w legnicy,
scena na nowym świecie, nowy świat 19. Bilety 50 zł

sierpień z KoMedią
Jak co roku latem Wrocławski Teatr Komedia zaprasza na spektakle. Od 30 lipca do 23 sierpnia wrocławianie i goście będą mogli obejrzeć 8 tytułów
z repertuaru teatru, które wprowadzą widzów w wakacyjny nastrój. Projekt jest dofinansowany przez
Prezydenta Wrocławia i dlatego obniżono ceny biletów na wszystkie przedstawienia.
1, 2 ,7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 23 godz. 20:00 oraz 21 godz. 21:00 |
Wrocławski teatr Komedia, pl. teatralny 4. Bilet 40 zł

ryBicKi/KochanoWsKi/Krych
CIAłOść WARSZTATY TEATRALNO RUCHOWE
Propozycja skierowana jest dla osób dorosłych oraz
młodzieży, ludzi otwartych, poszukujących, pragnących
rozwijać swoje pasje i zainteresowania oscylujące wokół tematu Teatr/Ciało/Ruch. Prowadzący: Anna Krych
(Teatr Cinema, Teatr Capitol we Wrocławiu, Pracownia
Tańca Wrocław), Tadeusz Rybicki (Teatr Cinema z Michałowic) oraz Janek Kochanowski (Teatr Cinema, Teatr
Pantomimy H. Tomaszewskiego). Na miejscu znajduje
się kuchnia, gdzie można przygotować sobie posiłek.
pokaz powarsztatowy 2 sierpnia, godz. 16: 00 | MdK,
ul. szkolna 2, Kowary. termin: 29.07-2.08.2015. Koszt 450 zł

MIEDZYNARODOWEGO FESTIWALU
SZTUKI ULICZNEJ
W maju 2015 Międzynarodowy Festiwal Sztuki
Ulicznej BuskerBus został odznaczony znakiem EFFE 2015-2016, który przyznawany jest
festiwalom europejskim ukierunkowanym
na działania artystyczne, zaangażowanym
w życie społeczności lokalnych i równocześnie
w działania na poziomie europejskim lub
ogólnoświatowym.
Pomysłodawcą festiwalu organizowanego
od 1997 r. jest Romuald Popłonyk, który sam,
jako „człowiek orkiestra” zjeździł pół świata,
występując na festiwalach sztuki ulicznej.
BuskerBus organizowany jest w kilku miastach, tworząc swoiste tournee wielkiej, kolorowej trupy artystycznej (co roku mapa podróży wygląda
trochę inaczej) i trwa około 2 tygodni. Wychodzimy z założenia,
że festiwal nie może być jedynie zbiorem występujących artystów, jak to często spotykamy, lecz swoistym spektaklem, jednorodną, multimedialną kompozycją. Na Festiwalu BuskerBus
nigdy nie ma i nie będzie biletów, konkursów, rankingów itp.
Promujemy wyłącznie artystów wolnych i niezależnych. Wstęp
na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zapraszanych jest ok.
50 wykonawców z całego świata reprezentujących wszystkie
dziedziny sztuki (np. muzycy, magicy, akrobaci, żonglerze,
teatry uliczne). W tym roku otrzymaliśmy niesamowicie dużą
liczbę zgłoszeń i selekcja nie była łatwa. Rezultat to mix znajomych twarzy i artystów z całego świata, którzy
BuskerBusowej publiczności zaprezentują się po raz pierwszy.
Romuald Popłonyk
WrocŁaW (rynek) 21-23 sierpnia, godz. 12:00-23:00, wieczorem:
klub festiwalowy Mleczarnia, ul. Włodkowica 5
zielona góra (rynek) 25-26 sierpnia, godz. 12:00-22:00,
klub festiwalowy: piekarnia cichej Kobiety
Krotoszyn (rynek, rynkowa, Mały rynek) 28-30 sierpnia

spotKania » » »
targi staroci
X dni Twierdzy Kłodzkiej
FestiWal pstrąga
W hraBstWie KŁodzKiM
X dni Twierdzy Kłodzkiej
reKonstruKcja BitWy
o tWierdzę KŁodzKą
X dni Twierdzy Kłodzkiej.
poKaz KasKadersKi
WalK rycersKich
X dni Twierdzy Kłodzkiej.
zWiedzanie historycznego oBozu WojsKoWego
X dni Twierdzy Kłodzkiej.

WycieczKi » » »
pojezierze leszczyńsKie

9 Viii NIEDZIELA
Koncerty » » »
luKas geniušas
Recital Fortepianowy
WojnoWicKie
salony Muzyczne
Franz loerch,
roMuald erenc
XXII NON SOLA SCRIPTA
WolFgang Kogert
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności
duo Wajlu
dang thai son
Recital Fortepianowy
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16. Biennale sztuKi MedióW
Wro 2015 test exposure
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WYSTAWA WRO RéSUMé

Po wydarzeniach otwarcia i sześciu tygodniach prezentacji głównych ekspozycji WRO 2015, wystawa
WRO Résumé gromadzi to co najciekawsze i najważniejsze w tegorocznym Biennale.
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).

Moda na znaczKach – znaczKi W Modzie
Pośród blisko 11 milionów znaczków pocztowych zgromadzonych w Muzum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, można odnaleźć wiele związanych z tematem mody. Poczty wielu
krajów na świecie od lat upamiętniają, na limitowanych seriach
znaczków, istonych dla mody twórców ich projekty i sylwetki.
Znajdziemy tu stroje poważne, dziwne i całkiem zwyczajne, zilustrowane znaczkami pocztowymi z ponad 60 krajów świata,
ubrania, buty, kapelusze i torebki, jakie zaprojektowano w ciągu ostatnich 150 lat. Są tu serie znaczków z krajów uważanych
za, nadające kierunki modzie jak Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania czy Włochy oraz takich, które zupełnie z nią nie są
kojarzone jak Republika Burundi, Togo, Rwanda, Sierra Leone,
Nikaragua czy Tanzania.
Wystawa czynna do 31 sierpnia | Muzeum poczty i telekomunikacji,
ul. z. Krasińskiego 1, Wrocław

speKtaKle » » »
Kolacja na cztery ręce
czeKając na ottela

anna sKulsKa,
Marcin przyBylsKi

peepshoW

12 Viii ŚRODA

cztery żyWioŁy
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

Koncerty » » »
eVgeni BozhanoV
Recital Fortepianowy

spotKania » » »
targi staroci
X dni Twierdzy Kłodzkiej

alexander KoBrin
Recital Fortepianowy

centrum sztuki Wro, Widok 7, Wrocław | wrocenter.pl

MichaŁ szuMińsKi W KOłO MACIEJA
Fotograficzny „reportaż” w plenerze pokazujący kalejdoskop nadodrzańskich obrazów w formie 16 wielkoformatowych (120x100) wydruków umieszczonych
w wystawowych stelażach.
Michał Shumi Szumiński, absolwent ASP we Wrocławiu, szuka reporterskich wyzwań. Fotografia w jego
wykonaniu jest społecznie zaangażowana, emocjonalnie i wizualnie zatrzymująca chwil.
ddo 31 sierpnia | plac św. Macieja, Wrocław

listy z MajdanKa
KL LUBLIN W ŚWIETLE GRYPSÓW
Wystawa pokazuje obóz poprzez oficjalną i nieformalną korespondencję więźniów ze światem zewnętrznym.
Z prezentowanych listów–grypsów, można dowiedzieć
się, jak wyglądały warunki bytowe, praca czy relacje między więźniami. Ekspozycja opowiada również o zasadach działania konspiracji, której pomoc była
niezbędna przy tworzeniu i przekazywaniu grypsów.
Wystawa w polsko-angielskiej wersji językowej, ma
charakter edukacyjny.
Jej organizatorem jest Państwowe
Muzeum na Majdanku.
Wystawa czynna do 31 sierpnia |
Muzeum gross-rosen,
ul. ofiar gross-rosen 26, rogoźnica

recital charytatyWny

dla dzieci » » »
czytanKi i Warsztaty
poranKi FilMoWoWarsztatoWe We Wro

10 Viii PONIEDZIAłEK
Koncerty » » »
Konstanty a. KulKa,
toMasz strahl,
agnieszKa przeMyK
Koncert Kameralny
eWa poBŁocKa
Recital Fortepianowy
spotKania » » »
sŁaWoMir pietras
spotkanie autorskie: Wielcy Polacy – Witold Gombrowicz

speKtaKle » » »
peepshoW

13 Viii CZWARTEK
Koncerty » » »
MiroslaV KultysheV
Recital Fortepianowy
genoVa & diMitroV
Recital Fortepianowy
speKtaKle » » »
Wieczór KaBaretoWy
noc Walpurgi

14 Viii PIąTEK
Koncerty » » »
ingolF Wunder
Recital Fortepianowy

11 Viii WTOREK

KrzysztoF jaBŁońsKi
Recital Fortepianowy

Koncerty » » »
andrzej WiercińsKi,
eric lu Recital Fortepianowy

nitriBitt & sŁoWińsKi

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

SIERPIEŃ 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:
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 wróciły obrazy z dawnej kolekcji
Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej Daisy. Oprócz nich
na wystawie pokazane zostały inne dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które wybrano do ozdobienia zamkowych sal.

ADRESY GRATULACYJNE I DYPLOMY CZŁONKOWSKIE z lat 1836-1912
MJQDBTJFSQOJB
W jaki sposób honorowano kiedyś wybitnych obywateli miast, jak wyglądały najbardziej okazałe pisma gratulacyjne i z jakiej okazji je wręczano?
- tego między innymi można się dowiedzieć podczas zwiedzania tej wystawy. Eksponaty pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i nigdy wcześniej nie były publicznie prezentowane.

WOJCIECH FANGOR
Wspomnienie teraźniejszości

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 zobaczyć na
tej kameralnej wystawie. Ciekawostką jest moneta z XVII 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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ŁeMKoWsKie jeruzaleM
Kocha, litografia, 2007

AUTOPORTRET POTRÓJNY
Jest to przedsięwzięcie kontynuowane od 14 lat, którego realizacja integruje łemkowskie
środowisko
artystyczne
poruszające w swych twórczych poszukiwaniach różne
kwestie związane z tą kulturą. Na wystawę składa się kilkadziesiąt prac z różnych dziedzin (malarstwo, grafika komputerowa,
film), powstałych podczas tygodniowego pleneru. Tegoroczną
wystawę wzbogaci praca Nikifora pt. Autoportret potrójny.

MalarstWo i rzeźBa
WYSTAWA ZBIOROWA DSAP WE WROCłAWIU

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Uczestnicy: Halina Aftańska, Wojciech Bartnik, Aleksander łakomski, Wiesława Lewandowska, Barbara Rostkowska, Iwona
Przybysz, Renata Zagajczyk, Maria Górniak, sp. Józef Stachnik, Andrzej Woźniak, Marek Głowacki, Barbara Młynarczyk,
Beata Sielicka-Kowalska, Irena Kędziora, Leszek Krzemiński,
Marian Wódkiewicz, Halina Pietrukiewicz, Adam Ratkowski,
Zofia Bukowicz Ząbek, Daniela Żmuda.
od 3 sierpnia do 31 sierpnia | Klub – galeria sztuki dolnośląskiego stowarzyszenia artystów plastyków we Wrocławiu, pl. św. Macieja 5a, Wrocław

Uczestnicy: Joanna Zemanek, Grzegorz Sztwiertnia, Leon Tarasewicz,
Edward Dwurnik, Zenek-Iłarion Daniluk, Małgorzata Dmitruk, Daniel Białowąs, Michał Kastory, Natalia Hładyk, Magdalena Kulesza-Fedkowicz, Mychajło Barabasz, Tereza Barabasz, Danyło Mowczan, Tetjana Skoromna.
Wernisaż 21 sierpnia, g. 19:00|galeria sztuki w legnicy. Wstęp wolny!

Warsztaty perKusyjne

16 Viii NIEDZIELA

speKtaKle » » »
nasza Klasa

Koncerty » » »
WojnoWicKie
salony Muzyczne

Kolacja dla gŁupca
noc Walpurgi

15 Viii SOBOTA
Koncerty » » »
olga pasieczniK
natalia pasieczniK
Recital Wokalny

MaŁgorzata jojnoWicz Malarstwo
ISTOTA KOLORU
Dyplom w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
na kierunku Architektura Wnętrz w 2000 roku. Studiowała malarstwo w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej
i prof. Piotra Błażejewskiego. Zajmuje się malarstwem
a także projektowaniem wnętrz, tworzy ilustracje i fotografie artystyczne. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu. Została wyróżniona
w kilku konkursach malarskich i fotograficznych.
Wernisaż 6 sierpnia, godz. 19:00 | galeria sztuki i designu
Kaprysy, przejście garncarskie 8, Wrocław (do 20.08)

anna MichalaK-Bartosz PRZEGLąD
Zajmuje się projektowaniem ubioru i stylizacją mody.
Tworzy tkaniny eksperymentalne stosując druk na tkaninie, w technikach sitodruku i druku transferowego.
Studiowała na Uniwersytecie A. Mickiewicza na Wydz.
Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, dyplom zrealizowała w Pracowni Grafiki Żurnalowej pod kier. prof.
Andrzeja Nawrota i dr Moniki Kostrzewy. Ukończyła
Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie oraz studia podyplomowe na kierunku Moda, Stylizacja, Trendy na ASP im. Wł. Strzemińskiego w łodzi.
Wystawa czynna od 7 sierpnia do 8 września | galeria
tkacka na jatkach we Wrocławiu, ul. stare jatki 19-23

arMia cieni
& iMMortal dreaMs
alexander gaVrylyuK
Recital Fortepianowy
speKtaKle » » »
taK luBię Was
rozśMieszać
Kolacja dla gŁupca
zaBójstWo
przy rue Morgue
Katedra deMoKracji
Pokaz Wrocławskiej Fontanny
WystaWy » » »
KWiaty lata konkurs i wystawa najpiękniejszych kompozycji z kwiatów i ziół

WycieczKi » » »
noVe Mesto (cz) – KudoWa zdrój – jarKoWice

roMan perucKi, Maria
perucKa
XXII NON SOLA SCRIPTA
jarosŁaW WróBleWsKi
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności
śWinoga & śWinoga
Lato w Synagodze pod Białym
Bocianem
speKtaKle » » »
recital artura andrusa
psychoterapia czyli
seKs W życiu czŁoWieKa
zaBójstWo
przy rue Morgue
pięKna i Bestia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny
spotKania » » »
laWendoWy spichlerz
jarmark, kuchnia, wykłady
i warsztaty, spotkania z autorami poradników zielarskich

WycieczKi » » »
dolina paŁacóW
i ogrodóW
dla dzieci » » »
czytanKi i Warsztaty

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

BOLESŁAWA I EDMUND ZDANOWSCY
Z NIEPEWNOŚCI W NIEPEWNOŚĆ: UCHODŹCY WOJENNI NA LITWIE
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Atmosferę panującą w Wilnie w końROMAN MICHALIK
cu 1939 – na początku 1940 r. uwieczPODRÓŻ NA KONIEC ŚWIAT(Ł)A
nili na swoich zdjęciach Bolesława
Fotogramy w technice gumy arabskiej
Wystawa prezentuje prace powstałe i Edmund Zdanowscy. (...) Zarówno saw niezwykłej technice fotograficznej, me fotografie, jak i komentarze są cenzwanej gumą arabską. Technika gumy nym ikonograficznym źródłem wiedzy
zaliczana do fotograficznych technik o codzienności pozostającej w cieniu
szlachetnych, związana jest ściśle ze wydarzeń historycznych 1939 r., odWilno 1939-1940
zjawiskiem światłoczułości mieszani- zwierciedlającym socjalne, społeczne,
kul
tu
ral
ne
i
emo
cjo
nal
no
-psy
cho
lo
gicz
ne
aspek
ty
ży
cia
uchodź
ców w Wilnie.
ny składającej się z gumy arabskiej,
dwuchromianu potasowego lub amo- Wystawa zachęca do zwrócenia uwagi na wartości ogólnoludzkie, dostrzeżenowego oraz pigmentów mineralnych. nie znaczenia działalności organizacji i towarzystw społecznych, takich jak
Czerwony Krzyż, Towarzystwo Dobroczynności Litwinów Wileńskich, Kobiecy
Roman Michalik, urodzony w 1969 r., Komitet Pomocy i in., które wyciągnęły pomocną dłoń ludziom dotkniętym niew Świdnicy. Z wykształcenia geolog, szczęściami wojennymi.
doktor nauk o Ziemi, od 2003 roku Bolesława (1908-1982) i Edmund (1905-1984) Zdanowscy – artyści fotograficy,
pracuje w Wyższej Szkole Rzemiosł pedagodzy, nauczyciele fotografii, uczniowie Jana Bułhaka. Wspólnie pracowali
Artystycznych i Zarządzania we Wro- w pracowni fotograficznej, wspólnie tworzyli i wspólnie podpisywali swoje fotocławiu. Od 2002 r. zajmuje się daw- grafie. Przez 25 lat pracy zawodowej (1945-1970) w Liceum Sztuk Plastycznych
nymi technikami fotograficznymi.
w Gdyni-Orłowie, Zdanowscy wykształcili około 500 uczniów – późniejszych arSwe prace wykonuje głównie w tech- tystów fotografików, operatorów telewizji i filmu, pedagogów fotografii.
nikach chromianowych, takich jak: Ich fotografie można znaleźć w wielu kolekcjach m.in. Muzeum Narodowym
guma arabska, technika olejowa w Warszawie, Litewskim Muzeum Malarstwa, Narodowym Muzeum Sztuki
i bromolejowa, jak również stosuje im. M. K. Čiurlionisa w Kownie oraz w zbiorach prywatnych.
fotografię albuminową i cyjanotypię Wernisaż 12 sierpnia, godz. 17.00. Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romańoraz połączenia gumy z tymi techniski, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław. Wystawa czynna: 12 sierpnia-26 września br.
kami. Autor prowadził warsztaty foPIOTR BŁAŻEJEWSKI W DRODZE – razem ze mną
tografii w technice gumy arabskiej
w ramach Klubu Miłośników Daw- Wystawa związana jest z jubilenych Technik Fotograficznych. Jego uszem 40-lecia pracy twórczej i akadeprace były wystawiane na kilkunastu mickiej prof. Piotra Błażejewskiego,
wystawach indywidualnych i zbioro- malarza, tworzącego w nurcie abstrakwych. Prace autora były nagradzane cji geometrycznej.
w kilku konkursach fotograficznych. Ekspozycja podzielona jest na dwie
Tematyka fotografii Romana Michali- części: monograficzną – poświęconą
ka obejmuje głównie krajobraz i ar- autorowi – oraz zbiorową, dokumentującą dokonania wrocławskiego środoZnak krzyża II, 2013
chitekturę, rzadziej portret.
wiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Druga część zawiera prace
Wernisaż 20 sierpnia, godz. 17.00
malarzy, współpracowników i przyjaciół profesora.
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24. Wystawa czynna do 21.09.2015

Wernisaż: 13.08.2015, godz. 18.00
BWA Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 18. Wsytawa czynna do 6.09.2015

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”
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dorota sitniK ALEGORIE TOŻSAMOŚCI

Zdjęcie roku, Agata Grzebowska | Gazeta Wyborcza

roK 2014 W oBieKtyWie
WYSTAWA BZWBK PRESS FOTO 2015
Fotografie najlepszych polskich fotoreporterów nagrodzonych w konkursie fotografii prasowej BZ WBK
Press Foto 2015. Wystawie towarzyszą warsztaty foto dla młodzieży i dorosłych, które odbędą się 31.08.
Wernisaż 31 lipca, godz. 18:00 | galeria impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław. Wystawa trwa do 19.08. Wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

MirosŁaW steFaneK Fotografia
MÓJ NEPAL – MIęDZY NIEBEM A ZIEMIą
Na co dzień przedsiębiorca, w wolnych chwilach podróżnik.
... Po prostu jestem nieuleczalnie chory na podróżowanie. Wystawa
jest niezwykle przejmującym obrazem Kathmandu – miasta, którego już nie ma. Zdjęcia zostały wykonane w lutym 2015 roku, kiedy miasto żyło i nikt nie
myślał, że dwa miesiące później nadejdzie taka tragedia, jak trzęsienie ziemi.

Absolwentka Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierunek malarstwo, specjalizacja fotografia).
Tożsamość, która stała się tematem fotografii Sitnik, jest tożsamością doskonale rozpoznaną, opisaną i zilustrowaną przez samą autorkę przy pomocy
obrazów natury. Z wizualnej lektury płynie melancholijna refleksja o „samości” artystki. Wrażeń może być wiele, wśród
nich powracające uczucie smutku. Ale to tylko jedna z możliwych ścieżek… Kurator wystawy Bartek Lis
do 31 sierpnia | Muzeum Współczesne Wrocław, pl. strzegomski 2a

poranKi FilMoWoWarsztatoWe We Wro

17 Viii PONIEDZIAłEK
Koncerty » » »
daria żuraWloWa
i arnold gniWeK
XXII Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny
spotKania » » »
BronisŁaW
WojciechoWsKi
wieczór autorski: To właśnie życie

Wernisaż 3 sierpnia, godz. 18:00 | salonik trzech Muz,
ul. zawalna 7. do 31.08, w pn, śr, pt w godz. 16.00-20.00

18 Viii WTOREK

WaldeMar KoŁodziej Fotografia

Koncerty » » »
KrzyżoWa-Music

KAMBODŻA POZA TURYSTYCZNYM SZLAKIEM
Jesienią 2014 Autor odbył
podróż do Kambodży zwanej archeologiczną perłą
Indochin. Miejsce niezwykłe, pełne ruin świątyń.
Zaklęte w kamieniu duchy
przodków inspirują wędrowców do wgłębienia
się w dawne dzieje potężnego Imperium Khmerów.
Wystawa czynna do 26 sierpnia | dolnośląska Biblioteka
publiczna we Wrocławiu, rynek 58

Matylda leMpel-charęza Fotografia
MOJA AMERYKA
Lekarz stomatolog. Jest
członkiem Zw. Polskich
Fotografów Przyrody
Oddz. Dolnośląskiego.
W marcu 2013 zwiedziła Utah, Nevadę, Arizonę. Wystawa jest poświęcona
przyrodzie USA, ukazując jej majestatyczne piękno.
do 28 sierpnia | Klub 4 regionalnej Bazy logistycznej,
ul. pretficza 24, Wrocław

19 Viii ŚRODA
speKtaKle » » »
peepshoW

20 Viii CZWARTEK
Koncerty » » »
KrzyżoWa-Music
WystaWy » » »
roMan MichaliK
Podróż na koniec świat(ł)a –
fotogramy w tech. gumy arab.

21 Viii PIąTEK
Koncerty » » »
Koncert uczestniKóW
XXII Międzynar. Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego
KrzyżoWa-Music

paranoja hotel
& cipiersii
Warsztaty perKusyjne
speKtaKle » » »
BusKerBus
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej
Wieczór KaBaretoWy
trzy razy ŁóżKo
WystaWy » » »
arKadiusz podniesińsKi
aFryKańsKie portrety
wystawa fotografii podróżniczej
ŁeMKoWsKie jeruzaleM:
autoportret potrójny
malarstwo, grafika komputerowa, film

22 Viii SOBOTA
Koncerty » » »
Koncert uczestniKóW
XXII Międzynar. Mistrzowskiego
Kursu Pianistycznego
ogień W nutach
speKtaKle » » »
BusKerBus
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej
z tWoją córKą? nigdy!
Marzenia
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

parysKie pracoWnie artystóW
Tytuł wystawy to zarazem tytuł towarzyszącej jej
publikacji autorstwa Jeana-Clauda Delorme i Anne-Marie Dubois. Architekt i dziennikarka – oraz
fotograf David Boureau przez ponad dwa lata podążali śladem paryskich pracowni artystów. Efektem ich wędrówek po Paryżu był zbiór fotografii
przedstawiających dawne i współczesne atelier,
opatrzonych wnikliwymi opisami architektury
i wystroju wnętrza pracowni, a czasem także
anegdotami o zajmujących je artystach. Tak zrodził się pomysł wydania albumu – przewodnika
po najpiękniejszych i najciekawszych, a nierzadko i trudno dostępnych paryskich atelier.
do 23 sierpnia | Muzeum architektury we Wrocławiu, Bernardyńska 5, Wrocław

arKadiusz podniesińsKi AFRYKAńSKIE PORTRETY
Wystawa Arkadiusza Podniesińskiego (podróżnika i fotografa) przedstawia serię fotograficznych portretów przedstawicieli dziko żyjących
afrykańskich plemion, które autor wykonał
w trakcie półrocznej podróży dookoła Afryki,
w 2012 r. Zobaczyć będzie można przedstawicieli różnych plemion afrykańskich, w różnym
wieku, o różnym statusie społecznym, wyznających różne kanony piękna – ukazanych w typowych dla siebie strojach i ozdobach.
Portrety wyróżnia niepowtarzalny klimat, a bohaterowie zdjęć prezentują się dumnie, odbiegając od stereotypowych przedstawień
mieszkańców Czarnego Lądu.
Wernisaż 21 sierpnia, godz. 18:00 | galeria ring, rynek 12, legnica. Wstęp wolny!

BeKsińsKi ANTYFOTOGRAFIA
To właśnie fotografia byłą dziedziną sztuki,
od której Beksiński rozpoczął swoją artystyczną podróż. W latach 1957-1960 wspólnie z Bronisławem Schlabsem i Jerzym Lewczyńskim
tworzył nieformalną grupę artystyczną, która
organizowała wystawy fotograficzne i poszukiwała ciekawych rozwiązań
w dziedzinie fotografii. Zdjęcia Beksińskiego cechuje innowacyjne podejście,
kreatywność i wysoki poziom. Niekwestionowane artystyczne walory spowodowały, że Beksiński do dziś uważany jest za jednego z najwybitniejszych
i najbardziej odkrywczych fotografików lat 50.
do 31 sierpnia | centrum Kultury zamek, pl. świętojański 1, Wrocław

STEŚM

JE

do 21 sierpnia | Miejsce przy Miejscu [MpM], pl. strzelecki 12, Wrocław

70 lat

Y

JUŻ

Z WA

PO STOSUNKU KAŻDE ZWIERZę JEST SMUTNE
Jego fotografie są gęste i zmysłowe, ale daleko
im do pornograficznej ikonografii. Wizualnie są
absolutnie niewinne. To, co czyni jego zdjęcia
erotycznymi, to właśnie to, co nie zostało pokazane, a co dopowiedzieć może sobie widz.
Dyplom uzyskał na Akademii Fotografii w Krakowie pod skrzydłami Joanny Pawłowskiej. Do niedawna działacz artystyczny na krakowskim Kazimierzu. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie.

daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1
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Krystian lipiec Fotografia

16

Nr 258 – sierpień 2015

plac grunWaldzKi
REWITALIZACJA PRZESTRZENI
MIEJSKIEJ NA PRZYKłADZIE
WYBRANYCH ZESPOłÓW ARCHITEKTONICZNYCH
Piąte z cyklu spotkanie popularno-naukowe
w ramach Programu mikro-GRANTY ESK 2016.
Prowadzą – Anna Zwiech i Damian Kanclerski.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

30 sierpnia, godz. 10:00, zbiórka instytut Matematyczny
uW – ul. joliot-curie (od strony Mostu grunwaldzkiego).
informacje: tel. 604 94 89 81

ŁuKasz KoWalczuK KOMIKS I ILUSTRACJA
WYPRAWA DO WNęTRZA GłOWY
Istnieje miejsce, w którym spotykają się zapaśnicy z całego wszechświata, mutanty, amerykańscy gangsterzy,
reptilianie, świniołaki, bezgłowi piraci, barbarzyńcy, bulldogi jeżdżące na deskorolkach i cały szereg dziwnych
postaci. Jest małe, ale czas i przestrzeń działa w nim
inaczej. To Wnętrze Głowy łukasza Kowalczuka. Z wykształcenia nauczyciel. Z zawodu projektant graficzny.
Z zamiłowania rysownik i twórca komiksów.
8 sierpnia, g. 18:00 | mia art gallery, św. Mikołaja 61, W-w

Gawronkiewicz Wojda, Mikropolis

KrzysztoF gaWronKieWicz
KRZESłO W PIEKLE
Dwukrotny laureat Grand Prix na Międzynarodowym
Festiwalu Komiksu i Gier w łodzi, Grand Prix Arte-Glenat za Essenz (wraz z Grzegorzem Januszem), Prix Millepages BD oraz Achtung Zelig! (wraz z Krystianem
Rosenbergiem). W roku 2006 otrzymał nominację w kategorii debiut roku za Essence na najważniejszym europejskim festiwalu komiksu – BD Festival Angoulême.
Gawronkiewicz jest mistrzem w opowiadaniu obrazem.
W pracy nad komiksem stosuje techniki z zakresu rysunku, malarstwa oraz grafiki. Posługuje się kilkoma
stylami, które dostosowuje do rodzaju opowiadanej historii. Wystawa prezentuje cały jego dorobek artystyczny, najważniejsze komiksy, ilustracje oraz rysunki
koncepcyjne.
Wernisaż 7 sierpnia, godz. 17:00 | Biuro Wystaw
artystycznych, ul. długa 1, jelenia góra (do 27.08)

BronisŁaW WojciechoWsKi
WIECZÓR AUTORSKI: TO WłAŚNIE ŻYCIE
Urodził się 17 lipca 1944 roku w niewielkiej wiosce Cichowo
nad pięknym i czystym jeziorem. Do Wrocławia wraz z rodzicami i bratem przyjechał w 1946 roku. Tu ukończył Technikum
Kolejowe i pracował w PKP. Jednak większą część życia zawodowego poświęcił pracy na rzecz Wojsk Inżynieryjnych – jako
pracownik cywilny. Jego przygoda z twórczością zaczęła się
od spisania historii rodziny. Wiersze pisał początkowo tylko
dla siebie, czasem dla bliskich, chowając je do szuflady. Za namową znajomych zaczął je wstawiać na strony radia internetowego. Obecnie jest członkiem Katolickiego Klubu
Literackiego Źródło oraz Koła Literatów Polskich im. Zb. Herberta Oddział we Wrocławiu. Napisał kilka piosenek dla zaprzyjaźnionego zespołu Tyrolia Band, a także dla zespołu
Servoos. Do jednej z nich (Razem) nakręcony został teledysk,
w którym wraz z żoną zagrali główne role. Pisze głównie o miłości. Wydał dotąd trzy tomiki wierszy: To właśnie życie, w którym wiodącym tematem jest miłość z różnymi jej obliczami;
Czy pamiętasz, dedykowany mamie i rodzinie; oraz Miłość – życia sens i treść (2014).
17 sierpnia, godz. 18:00 | salonik trzech Muz, ul. zawalna 7

WycieczKi » » »
WycieczKa piesza
wzdłuż wału na Widawą
do Sielskiej Zagrody

WycieczKi » » »
WycieczKa MiejsKa
Ślady i wpływy niderlandzkie
we Wrocławiu

23 Viii NIEDZIELA

dla dzieci » » »
czytanKi i Warsztaty

Koncerty » » »
Koncert uczestniKóW
XXII Międzynar. Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego

poranKi FilMoWoWarsztatoWe We Wro

WojnoWicKie
salony Muzyczne

jaK rodzi się BajKa czyli
rzecz o Marzeniach
Spotkanie z autorką bajek dla
dzieci – Anną Paszkiewicz

adaM MaKoWicz, MareK
steFańsKi
XXII NON SOLA SCRIPTA

24 Viii PONIEDZIAłEK

MareK pilch
Wieczory Organowe u Bożej
Opatrzności

spotKania » » »
letnia szKoŁa
patchWorKu

Bente Kahan & gjertrud’s gypsy orchestra
yiddishKayt Lato w Synagodze pod Białym Bocianem

25 Viii WTOREK

speKtaKle » » »
BusKerBus
19. edycja Międzynarodowego
Festiwalu Sztuki Ulicznej
z tWoją córKą? nigdy!
cztery żyWioŁy
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

speKtaKle » » »
shirley Valentine

26 Viii ŚRODA
speKtaKle » » »
shirley Valentine
dla dzieci » » »
KozioŁeK MatoŁeK i jego
przygody

WYSTAWA

Z ossolińskiej
kolekcji

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

www.ossolineum.pl
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projeKtujeMy – druKujeMy!
PÓłKOLONIE Z DRUKARKAMI 3D
Warsztaty architektoniczne dla dzieci w wieku 6-12 lat.
Wspólna zabawa w tworzenie szalonych, innowacyjnych obiektów. Poznawanie tajników druku 3D i tworzenie własnych drukowanych modeli. Wycieczki
w niezwykłe miejsca, w których poznamy tajniki nowoczesnych technologicznych rozwiązań. Mnóstwo zespołowych gier i zabaw w przepięknym, zielonym
plenerze Parku Szczytnickiego i Pergoli.
iV 5-cio dniowe turnusy: 3-28 sierpnia, w godz. 7:30-17:00 |
centrum poznawcze hali stulecia, ul Wystawowa 1, Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

KozioŁeK MatoŁeK i jego przygody
Zabawne perypetie, nietuzinkowe dialogi bohaterów oraz wartko tocząca
się akcja, we wspaniałej,
muzycznej i scenograficznej oprawie czynią spektakl niezwykle ciekawym zarówno dla najmłodszych
widzów, jak i dla tych starszych.
26 sierpnia, godz. 12:00 | cK Muza, ul. armii Krajowej 1, lubin

artystyczne lato W Mieście
ZAMIEń WAKACYJNą NUDę NA PRZYGODę ZE SZTUKą!
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wrocławska galeria Młodych serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na
warsztaty twórczości i kreatywności w zakresie: ceramika, tworzenie w glinie, malarstwo, grafika (monotypia). A także zabawy
i plenery plastyczne w parkach, ogrodach. Obiady dwudaniowe
w pobliskim barze. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogów z wieloletnim doświadczeniem.
codziennnie do 28 sierpnia, godz. 8:00-16:00 | Wrocławska galeria
Młodych, ul. św. Mikołaja 53, Wrocław. Koszt 400 zł za 5 dni.

27 Viii CZWARTEK

ręKi dzieŁa Fest
POD CHMURKą 2015

Koncerty » » »
Koncert uczestniKóW
XXII Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego. Wręczenie dyplomów.

Koncerty » » »
perFect & dżeM

KrzyżoWa-Music

KrzyżoWa-Music

speKtaKle » » »
shirley Valentine

speKtaKle » » »
shirley Valentine

taK luBię Was
rozśMieszać

nasza Klasa

28 Viii PIąTEK

z oKazji poWstania
solidarności
Pokaz Wrocławskiej Fontanny

Koncerty » » »
KrzyżoWa-Music
Warsztaty perKusyjne
neW Musette Quartet
Wieczór Francuski
speKtaKle » » »
shirley Valentine
Wieczór
KaBaretoWy
spotKania » » »
FestiWal WhisKy
jastrzęBia góra

29 Viii SOBOTA

spotKania » » »
ręKi dzieŁa Fest
POD CHMURKą 2015
Mój śWiat – sanKtuariuM – stWorzenie
WycieczKi » » »
WycieczKa piesza
Świebodzice – Jezioro Daisy – Książ – Świebodzice
WycieczKa piesza
Borowa Oleśnicka i okol. lasy
raciBórz – cystersKie
rudy raciBorsKie
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adresoWniK dla KalendariuM
Akademia Muzyczna pl. Jana Pawła II, nr 2, Wrocław
Apropos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Arsenał Miejski ul. Cieszyńksiego 9, Wrocław
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
Czartowska Skała Muchów, Pogórze Kaczawskie
Centrum Sztuki WRO ul. Widok 7
Centrum Sztuki Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, Wrocław
Dworek Chopina Zielona, Duszniki Zdrój
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Małgosia ul. Odrzańska 39/40, Wrocław
Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Instytut Grotowskiego: Przejście Żelaźnicze – Sala Teatru Laboratorium, Sala Kinowa. Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
Klubogaleria Neon Side ul. Ruska 46C, 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
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży [MDSM] Krzyżowa
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113 , Wrocław
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
Muzeum Ziemi Kłodzkiej ul. łukasiewicza 4, Kłodzko
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
OWE ODRA ul. Młyńska 3, Oława
Pensjonat Kalina ul. Świerczewskiego 25, Lądek Zdrój
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
Tarasy pod Zdrojem Wojciech Park Zdrojowy, Lądek Zdrój
Teatr Dramatyczny pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
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
Zamek na Wodzie w Wojnowicach ul. Zamkowa 2, Wojnowice

BezpŁatne Warsztaty W WaKacje
DLA DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH
Dla dzieci w wieku 6-13 lat z rodzin wielodzietnych 3+, miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1500 brutto.
Przewidziane są dwie grupy warsztatowe pracujące w dwóch
tygodniowych turach 17-21.08 oraz 24-28.08 zajęcia codziennie w godzinach porannych.
ZAPISY: przez formularz na stronie: www.centrumtworczosci.pl
od 17 do 28 sierpnia | Wrocławskie centrum – twórczości dziecka
Wctd, Kuźnicza 29a, Wrocław

30 Viii NIEDZIELA

dożynKi gMinne

Koncerty » » » Vii lądecKie
susi FerFoglia
ludoWe zdroje
Wieczory Organowe u Bożej
festiwal śpiewu, tańca i rękoOpatrzności
dzieła ludowego
KrzyżoWa-Music
eMose uhunMWangho
Lato w Synagodze pod Białym
Bocianem
KrzyżoWa-Music

WycieczKi » » »
WycieczKa górsKa
Szklarska Poręba Górna – Huta
Szkła „Julia” – Rozdroże Pod Kamieńczykiem – Młyn św. łukasza – Chybotek – Szklarska
Poręba Dolna

speKtaKle » » » plac grunWaldzKi
Prowadzą – Anna Zwiech
shirley Valentine
i Damian Kanclerski.
car saMozWaniec czyli
polsKie na MosKWie gody - preMiera
dla dzieci » » »
czytanKi i Warsztaty
z oKazji poWstania
solidarności
Pokaz Wrocławskiej Fontanny
spotKania » » »
Mój śWiat – sanKtuariuM – stWorzenie
ręKi dzieŁa Fest
POD CHMURKą 2015

poranKi FilMoWoWarsztatoWe We Wro

31 Viii PONIEDZIAłEK
WystaWy » » »
WrocŁaW i dolny śląsK
W MalarstWie MŁodych
artystóW
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zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd właściwy dla wydawcy.
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WystaWa zWierząt egzotycznych
Niezapomniane spotkanie dzieci ze zwierzętami, które na co
dzień mogą zobaczyć jedynie w programach przyrodniczych
lub ZOO. Podczas zwiedzania wystawy dzieci dowiedzą się
różnych ciekawostek o zwierzętach, dodatkowo będą mogły
dotknąć je, pogłaskać, zrobić sobie z nimi zdjęcie.
codziennie w godz. 9:00-17:00 do 31 sierpnia | Budynek dworca
świebodzkiego, plac orląt lwowskich 20d, Wrocław od ul. tęczowej

WARSZTATY TEATRALNE Dla dzieci i młodzieży
W programie m.in. wprowadzenie w tajniki teatru plastycznego, teatru tańca, teatru dramatycznego, praca nad dykcją, ciałem i wyrazem aktorskim! Na zakończenie spektakl teatralny.
3-7 sierpnia, pn-pt w godz. 11:00-15:00 | Koszt 250 zł

TEATRZYK IMPROWIZOWANY
Zajęcia teatralno ruchowe dla dzieci w wieku 7-12 lat
28 sierpnia, godz.12:00 | Klub pod Kolumnami, pl. św. Macieja
Koszt: 5 zł/1 zajęcia. prowadzi dobrosława Bela

noc horroróW
Gmina Długołęka zaprasza wszystkich o mocnych
nerwach do parku nawiedzanego przez ducha Sybilli.
Zabierzcie ze sobą rodzinę i znajomych, ulubiony koc
oraz... odwagę. Na miejscu będą dostępne leżaki a dla
każdego widza porcja popcornu gratis!
7 sierpnia, godz. 22:00 | park szczodre, szczodre k.
długołęki 18 km od Wrocławia

Warsztaty Kalaripajjattu
Do 14 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w warsztatach kalaripajjattu organizowanych przez Sankara
Lala Sivasankarana Naira ze Studia Kalari. W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby początkujące,
jak i ćwiczące regularnie. Każdy z uczestników będzie
pracował nad rozwijaniem i pogłębianiem umiejętności na swoim poziomie. Zajęcia obejmą ćwiczenia
wzmacniające i rozciągające, sekwencje ruchowe, kręcenie kijem, a dla zaawansowanych – techniki walki
i praktykę z bronią. Prowadzą Justyna Rodzińska Nair
i Sankar Sivasankaran-Nair.
zgłoszenia i info | instytut grotowskiego Wrocław

Mój śWiat SANKTUARIUM, STWORZENIE

letnia szKoŁa patchWorKu
Dzień I: Krótki wykład: czym jest patchwork a czym quilt? Podstawowa wiedza i terminy. Rozpoczęcie pracy nad poszewką
na poduszkę.Dzień II: Szycie i wykończenie poszewki.
Dzień III – V: Wykonanie bloków dekoracyjnych różnymi technikami Dzień VI: Pikowanie i wykończenie bieżnika. Terminy: 20/24/27.07 oraz 3/10/17/24.08. w godz. 17-21.
W cenie tkaniny na poszewkę na poduszkę, wypełnienie dla
bieżnika, nici oraz wszystkie potrzebne akcesoria. Cena nie zawiera tkanin na bieżnik.
UWAGA: zajęcia wymagają umiejętności obsługi maszyny!
Chętnych zapraszamy wcześniej na warsztat obsługi maszyny. Więcej info na rozarozpruwacz. pl
24 sierpnia, godz. 17:00-21:00 | róża rozpruwacz,
ul. jagiellończyka 2, Wrocław. ilość godzin: 28. Koszt: 890 zł

Przez kilkanaście godzin
w atmosferze spokoju,
harmonii, odpowiednich
dźwięków, przyjaznego
środowiska, miłych i delikatnych zapachów będziesz krok po kroku zagłębiać się w tworzony na bieżąco
nowy wymiar możliwości. A Czym tak na prawdę jest
Sanktuarium? To specjalne „miejsce” w naszej świadomości, w przestrzeni mentalnej, które mamy i z którego
korzystamy na co dzień. Poznamy czym Sanktuarium
jest i jak się tym należycie posługiwać. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Sanktuarium jest: Twoje Intensywne
Spotkanie z Samym/ą Sobą.
Prowadzenie Jarek Bogacki (SzaQ)
od 29 do 30 sierpnia | Księgarnio
Kawiarnia nalanda, plac t. Kościuszki
12, Wrocław

cojestgrane.pl koncentrator kultury

Warsztaty W KluBie pod KoluMnaMi
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