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50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1170-1176 Wieczory lisztowskie
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marek SzLezer – fortepian
W programie utwory: F. Chopina, F. Liszta, J. Sarneckiej.
Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski.
23 IX g. 17.00 – Głogów, Szkoła Muz. im. F. Liszta
24 IX g. 19.00 – Wrocław, Filharmonia
25 IX g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
(168 koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
25 IX g. 18.30 – Oborniki Śl., Salonik Czterech Muz
26 IX g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
28 IX g. 12.30 – Trzebnica, Starostwo Powiatowe
(169 koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
28 IX g. 18.00 – Trzebnica, Starostwo Powiatowe
MArEK SZLEZEr (ur. 1981)
jest jednym z najczęściej
koncertujących polskich pianistów młodego pokolenia.
Jego karierę zainicjowało
zdobycie w wieku lat 12
Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w rzymie.
Kształcił się w École Normale de Musique w Paryżu,
Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Chapelle Musicale reine Elisabeth w Belgii pod kierunkiem m.in.
prof. Ewy Bukojemskiej, Abdela rahmana, El Bacha,
Dymitra Bashkirova oraz Marcelli Crudeli.
Jest laureatem wielu znaczących konkursów krajowych
i międzynarodowych. Ceniony za interpretacje dzieł
Fryderyka Chopina. Jego recital otwierał 56. Festiwal
Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Miał także zaszczyt
wykonywać recital na oryginalnym fortepianie Chopina w muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w noc wejścia Polski do Unii Europejskiej 2004 r.
Koncertował w wielu wysoko renomowanych salach
koncertowych w Polsce i zagranicą (m. in. Carnegie Hall,
Palais des Beaux-Arts, Wigmore Hall, St. Martin-in-the-Fields, Salle Cortot, i Seoul Arts Center). Nagrywał dla
radia i Telewizji wielu krajów europejskich. Jest aktywnie zaangażowany w promocję muzyki polskiej w kraju
i zagranicą dokonując licznych odkryć i prawykonań
utworów kompozytorów polskich XIX i XX wieku.
Wydał wiele płyt kompaktowych, m.in. dla firm DUX,
EMI, Amadeus i Moderato Classics z muzyką solową
i kameralną zbierając przychylne recenzje w prestiżowych magazynach i czasopismach.
więcej informacji: www.marekszlezer.com
Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Trzebnickiego, Gmin Brzeg, Oborniki Śląskie, Trzebnica i Wrocław oraz Związku Artystów
Wykonawców ST0ArT. Fundacji KGHM Polska Miedź, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z. o. o w Brzegu i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z. o. o.
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5 września 2015 – Dzień otwarty
w naroDowym Forum muzyki
Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Narodowego Forum
Muzyki 5 września br. W każdej z czterech sal odbywać się będą koncerty zespołów Narodowego Forum Muzyki.
Koncerty w godzinach od 11:00-15:30 wstęp wolny!
Koncerty wieczorne wstęp jest płatny!
Bezpłatne miejscówki na godziny od 11:00 do 15:30 dostępne
będą bezpośrednio przed koncertami, przy wejściu do danej
sali, pół godziny przed występem.
Miejscówki na widownię w Sali Głównej NFM dostępne będą
na stoiskach w holu głównym na godzinę przed koncertami.
Ilość miejscówek na każdy koncert jest równa liczbie miejsc
siedzących na sali.
Przed Narodowym Forum Muzyki w godz. 10:00 do 20:00 zostanie zaprezentowana interaktywna instalacja WHITE_BOX
ukazująca NFM jako przestrzeń otwartą dla muzyki.
Finałem projektu będzie multimedialny spektakl o godzinie
21:30 na pla cu Wolności – wystąpią artyści i Chór Chłopięcy
NFM, a główna fasada budynku ożyje dzięki projekcji mappingu oraz muzyce Marcina Cichego. Wstęp wolny!
Więcej informacji na stronie www.nfm.wroclaw.pl.
wejście do nFm od pl. wolności otwarte będzie od godziny 10:00.
na wydarzenia w godz. od 11:00-15:30 wstęp wolny! miejscówki dostępne będą bezpośrednio przed koncertami
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fot. M. Grotowski

royaL ruSSian baLLet JEZIOrO łABęDZIE

Dorota Dutkowska, Bogusław Szynalski, Ewa Czermak
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StraSzny Dwór STANISłAW MONIUSZKO
Pracę nad Strasznym dworem, do którego libretto
opracował zdolny literat, a zarazem aktor i reżyser, Jan
Chęciński, rozpoczął Moniuszko w 1861r. Później porzucił ją, aby pod koniec Powstania Styczniowego
znów z całą energią do niej powrócić. Uważał widać,
że po tragicznych przejściach narodu nie pora na dramaty na scenie, lecz potrzeba raczej czegoś „dla pokrzepienia serc”.
Od strony muzycznej jest Straszny dwór z pewnością
najdoskonalszym spośród operowych dzieł Moniuszki, a tym samym wysuwa się na czoło całej polskiej
twórczości operowej XIX w.
16 września, godz. 19:00|opera wrocławska, ul. świdnicka 35

errantia muSica
13. EDyCJA FESTIWALU MUZyKI OrGANOWEJ
Artyści z Polski i zza granicy, koncertujący na całym
świecie, wystąpią we wrześniu podczas 13. Festiwalu
Muzyki Organowej i Kameralnej w Polkowicach.
Stałym punktem programu festiwalowego są koncerty
organowe, dzięki którym swój blask ukazują piękne organy kościoła pw. św. Michała Archanioła. Ponadto
w festiwal wpisują się również występy doskonałych
instrumentalistów, prezentujących różnorodny repertuar. W tym roku usłyszymy trzy duety, w których dominującą rolę odgrywa fortepian. Nie zabraknie również
jazzowych brzmień.
Festiwal rozpocznie koncert młodego organisty z Gdańska, laureata wielu nagród – Macieja Zakrzewskiego.
W ciągu dwóch kolejnych dni muzykę organową zaprezentują: Wiktor Brzuchacz – organista, kompozytor i improwizator oraz Henryk Jan Botor – autor kompozycji
symfonicznych i kameralnych, m.in. utworu Tu es Petrus,
dedykowanego Papieżowi Benedyktowi XVI.
Niezwykłe duety muzyczne stworzą: Krzysztof Napiórkowski i Marek Napiórkowski – twórcy projektu
Nap&Nap, w którym prezentują własne, wirtuozowskie
aranżacje na fortepian i gitarę, ceniony na całym świecie, mieszkający w Wiedniu, wybitny pianista – Michał
Białk z hiszpańskim wirtuozem skrzypiec – Josepem
Colomé Lozano, a także mistrz polskiej muzyki jazzowej – Włodzimierz Nahorny, występujący z uzdolnionym młodym skrzypkiem – Tomaszem Muchą.
11, 12, 13 września, godz. 19:00 i 20:00 | kościół pw. św. michała archanioła, pl. kościelny 2 w Polkowicach. bilet 1 zł

Największy fenomen sztuki
baletowej, który już od ponad
stu lat niezmiennie zachwyca
publiczność całego świata.
Ponadczasowa historia miłosna o księżniczce zaklętej w łabędzia, opowiada o prawdach
uniwersalnych: o ludzkich namiętnościach, o walce dobra ze
złem, o zdradzie, bólu ale przede wszystkim o potędze miłości.
Bajkowa opowieść połączona z genialną muzyką jednego z najwybitniejszych kompozytorów – Piotra Czajkowskiego, wprowadzą widzów w piękny, magiczny świat baletu klasycznego.
Zachwycające kostiumy, piękna scenografia, a przede wszystkim młodzieńcza pasja i perfekcja w wykonaniu sprawiają, że
grono wielbicieli royal russian Ballet stale rośnie. Zespół złożony z młodych artystów kontynuujących tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej oczarował już publiczność wielu
krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.
23 listopada, godz. 17:00 i 20:00 | tm capitol, ul. Piłsudskiego 67.
bilety: 140/120/85 zł – salony emPik; biletin.pl, ebilet.pl, eventim.pl

GLoGoFF Streetz jam
V Festiwal Kultury Ulicznej:
Oxon, Tubas Składowski, Eskaubei, Tomek Nowak Quartet, OSTr
reD LiPS
SPektakLe » » »
wieczór kabaretowy
car Samozwaniec

w tonacji Sztuki
warsztaty artystyczne
Grzyby
Slow Food na talerzu:
wycieczki » » »
wycieczka PieSza
Osobowice – Widawa – lotnisko
w Szymanowie

baLLaDyna

wycieczka PieSza
Gniechowice – Krobielowice – Gniechowice

koniec świata w breSLau

6 ix

boeinG boeinG

koncerty » » »
wratiSLaVia cantanS
1966–2015: uwertura

cztery żywioły
wyStawy » » »
kryzyS
jeSt tyLko Początkiem
TIFF Festiwal / Polska NOW
aGata DobierSka
MNIEJSZE CAłOŚCI
Bioformy | fotografia | video
SPotkania » » »
mooD4FooD
Festiwal Food Tracków

NIEDZIELA

bajm
SPektakLe » » »
baLLaDyna
koniec świata w breSLau
SHirLey VaLentine
Sanatorium
Polski Teatr Tańca
car Samozwaniec

DoLnośLąSka
GiełDa FonoGraFiczna

Piękna i beStia

6

Nr 259 – wrzesień 2015

Hanna banaSzak – rECITAL
Koncert wyjątkowej artystki – nie tylko utalentowanej wokalistki, ale
również poetki, fotografki, producentki.
Często podkreśla, że
w pracy interesuje ją różnorodność i wiarygodność każdej kolejnej
odsłony. To artystka utytułowana i wielokrotnie nagradzana. W 2013 r. otrzymała prestiżową nagrodę Polskiego radia – Honorowy Złoty Mikrofon.
27 września, godz. 18:00 | ck agora, ul. Serbska 6a.
bilety: 40 zł – psp/60 zł – wdk

katarzyna Groniec
ZOO Z PIOSENKAMI AGNIESZKI OSIECKIEJ
Wokalistka, znana z musicalu Metro i bogatej kariery
solowej, laureatka wielu prestiżowych nagród, zaprezentuje wyjątkowe piosenki Agnieszki Osieckiej w nowych, świeżych aranżacjach. Będą to m.in. Wielka
woda, Kokaina, Zoo, Piosenka o życiu ptasim, Dzikuska, Ja nie chcę spać, rodzi się ptak.

NNA
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foto: Agata Preyss

26 września, godz. 18:00 | teatr im. Heleny modrzejewskiej
w Legnicy, Scena Gadzickiego. bilet 55 zł

wrześniowe koncerty w FirLeju
Jako pierwsi w nowym sezonie artystycznym zaprezentują się młodzi wykonawcy czerpiący garściami
z bluesa, jazzu i ciężkich brzmień.
Już 10 września zagrają młodzi polscy songwriterzy:
Lord & The Liar oraz multiinstrumentalistka Maja Koman. 25 września wystąpi kwartet Juggernaut grający
ciężkie brzmienia w klimacie filmowych thrillerów. Towarzyszyć mu będzie berliński Suns of Thyme, nawiązujący brzmieniem do nostalgicznego, psychodelicznego
rocka oraz duet Odd Couple poruszający się w estetyce
garażowego rocka ze sporą domieszką bluesa.
10 & 25 września | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56, wrocław

kari
Polska artystka, producentka
i singersongwriterka uznana przez dziennikarzy za objawienie i nadzieję polskiej sceny
alternatywnej.
Jej nowa płyta Wounds And
Bruises pokazuje wyraźne
zmiany w stylistyce, to album
surowych i jaskrawych kontrastów: pomiędzy energetycznym rytmem, a subtelną
melodią, sferą ducha a rzeczywistością, między potęgą a kruchością, odwagą a spokojem.
Charyzmatyczny wokal Kari miesza się z szeroką gamą dźwięków, od tribalowych beatów, po elektro i brzmienia lat 80.
Po ostatnim koncercie w Sali Gotyckiej i bardzo ciepłym przyjęciu Kari postanowiła szybko do Wrocławia powrócić. Specjalnie dla wrocławskiej publiczności Kari zaprezentuje część
materiału z nadchodzącej płyty. Nie zabraknie również utworów z dwóch poprzednich wydawnictw artystki.
9 września, godz.20:00 | Stary klasztor, ul. Purkyniego 1. bilety: 35/30 zł
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atiS SHarinG

Portrety wiśnioweGo SaDu

Kulminacja pracy i otwarte spotkanie, podsumowujące pracę uczestników ATIS NICHE prowadzone przez
PrACOWNIę || rOSA w ramach przedsięwzięcia
„Wsłuchanie w PULS”. Pokazane zostaną prezentacje:
kompozycja Od GWIAZD do CISZy; etiudy i miniatury
dramatyczne, wypracowane podczas ATIS NICHE.

Spektakl na podstawie dramatu Antoniego Czechowa,
w reżyserii Grzegorza Brala,
to opowieść o końcu pewnego świata. Jego rozpad
oznacza utratę bezpieczeństwa, nie tylko w sensie
materialnym, ale i duchowym, a wybudzeni z apatii
bohaterowie nie potrafią
pogodzić się z nieuniknionym. Tytułowy roztrwoniony Wiśniowy sad, symbol
unicestwionych wartości,
poetycko mitologizuje się w pamięci. We wspomnieniach dawny świat przeistacza się w nieosiągalną doskonałość. reżyser
snuje historię bohaterów za pomocą gestów, ruchu, tańca,
na pierwszym planie pozostaje jednak zawsze muzyka. Kreuje
relacje, definiuje zdarzenia i bohaterów, tworząc w połączeniu
z liryką Osipa Mandelsztama i Anny Achmatowej wyszukane
poematy muzyczne.

30 września, godz. 16:00 | brzezinka, leśna baza instytutu
Grotowskiego. wstęp wolny! zapisy od 1 września,
tel. 71 34 45 320. Przejazd autokarem w obie strony

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

teatr arka
Wrocławski Teatr Arka to niewielki, klimatyczny teatr
w sercu Wrocławia, w którym można zobaczyć profesjonalnych aktorów pełnosprawnych i profesjonalnych aktorów niepełnosprawnych. Teatr funkcjonuje
od 1992 roku i przez wiele lat wielokrotnie występował
i zdobywał nagrody na międzynarodowych festiwalach w całej Europie. We wrześniu aktorzy ponownie
zaprezentują się międzynarodowej widowni. Teatr został bowiem zaproszony na Festiwal Magdalena
w Montpellier we Francji, gdzie wystąpią ze spektaklem Statek szaleńców.
Jeszcze w tym roku na deskach Teatru Arka będzie
można zobaczyć m.in. Moralność Pani Dulskiej, Statek
Szaleńców, czy Przygody małego M.. We wrześniu rozpoczynają się także przygotowania do Kamieni na szaniec, których premiera planowana jest na styczeń.
teatr arka, ul. mennicza 3 we wrocławiu

car Samozwaniec
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.
5, 6, 18, 19, 20 września, godz. 19:00; 8, 9, 10 września,
godz. 11:00 | teatr im. Heleny modrzejewskiej w Legnicy,
Scena na nowym świecie. bilety: 29/18 zł

baLLaDyna KWIATy CIEBIE NIE OBrONIą
wg Juliusza Słowackiego, reżyseria: Wojciech Faruga
Współczesna gra z klasycznym dramatem Słowackiego i wizerunkiem
tytułowej bohaterki. Historia dziewczyny, która
pewnego dnia, za sprawą
odwiedzin „wielkiego pana” ze ślubnym pierścionkiem,
opuszcza zamieszkiwany z matką i siostrą dom
nad brzegiem jeziora i wyrusza w inny świat. Ślub – rytuał przejścia, który przynieść ma nowy porządek, wyzwala demony przeszłości, pochowane na dnie Gopła.
5 września godz. 19:00; 6 września, godz. 18:00 | Duża Scena, teatr Dramatyczny, im. j. Szaniawskiego w wałbrzychu

9, 10, 11 września, godz. 20:00 | teatr Pieśń kozła,
ul. Purkyniego 1, wrocław. bilety: 20/40 zł
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Duet antymateria łAWECZKA

SyLwia DrzycimSka PrZED PrEMIErą

TEATr IMPrOWIZACJI
Spektakle improwizowane nie mają scenariusza,
ani wcześniej przygotowanych ram. Powstają tu
i teraz, na oczach widzów
i w oparciu o ich sugestie. Projekt Antymateria to duet profesjonalnych improwizatorów, którzy umiejętności zdobywali jako członkowie najstarszych
i najbardziej doświadczonych grup w kraju.
W spektaklu ławeczka tytułowa ławka stanowi miejsce
chwilowych, przypadkowych spotkań ludzi. Każda
z osób niesie ze sobą bagaż swoich historii. Jednak ile
o drugiej osobie jest w stanie powiedzieć pięć minut
rozmowy? Aktorzy przedstawiają historie dwójki ludzi,
których losy przypadkowo sprowadziły ich na tę samą
ławeczkę. Wystąpią Dobrosława Bela i Paweł Kukla.

Studentka filologii rosyjskiej
i gospodarki przestrzennej
na Uniwersytecie Gdańskim.
Od dziecka marzyła jednak
o życiu pełnym teatru i muzyki, śpiewała w chórze kościelnym, szkolnym, miejskim, uczyła się gry na gitarze w szkole
muzycznej, grała w grupach teatralnych i tańczyła, gdzie się
dało. Od 2012 r. jest aktorką gdyńskiej grupy Scena 138. W lutym
tego roku rozpoczęła swą przygodę z Teatrem Muzycznym w Toruniu, była uczestniczką Akademii Piosenki Aktorskiej a miesiąc
później weszła do obsady musicalu Panna Tutli Putli.
Gospodarzem comiesięcznych spotkań cyklu Przed premierą,
jednocześnie zapraszającym i prezentującym najzdolniejszych
polskich wykonawców młodego pokolenia, sprawdzających się
w repertuarze piosenki artystycznej i aktorskiej, jest wybitny
znawca tego gatunku Bogusław Sobczuk.
Artystce akompaniować będzie Igor Nowicki.

14 września, godz. 19:00 | klubokawiarnia mleczarnia,
ul. włodkowica 5, wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Dream bar POKAZ WOrK IN PrOGrESS
W spektaklu pojawiają
się kobiety, mężczyźni....
i ich sny, tajemnice, marzenia o bliskości, miłości,
karierze, lęki, tęsknoty,
męskie bójki, nocny show
pięknych
dziewcząt...
Spotkania na jawie i we
śnie... Kto jest martwy,
a kto żywy? Co komu się
śni, a co się dzieje naprawdę? Co zdarzyło się wcześniej, a co później? Co jest
przeszłością, co teraźniejszością, a co przyszłością?
Bohaterowie spektaklu uchylają widzowi drzwi do swojego świata, pozwalając spędzić trochę czasu w ich zaskakującej i nieprzewidywalnej rzeczywistości.
reżyseria: Katarzyna Śnieżka Sobiszewska
12 września, godz. 19:00 | klub Pod kolumnami,
pl. św. macieja 21. bilet 5 zł

otwarta Scena
W STAryM KLASZTOrZE!
19 września w Sali Gotyckiej odbędzie się pierwszy
koncert w ramach Otwartej Sceny w Starym Klasztorze. Zespoły, które zakwalifikują się do udziału
w Otwartej Scenie będą miały szansę na otwierające
koncerty przed gwiazdami występującymi tutaj w sezonie muzycznym 2015/2016.
Styl muzyczny nie ma znaczenia, zgłaszać mogą się zarówno zespoły, jak i soliści.
Prezentację swojej twórczości można wysłać na adres:
paula.alive12@gmail.com
Wśród publiczności losowane będą bilety na jesienne
koncerty wrOCKfest i City Sounds i inne niespodzianki.
19 września, godz. 19:00 | Sala Gotycka w Starym klasztorze, ul. Purkyniego 1. wstęp wolny!

23 września, godz. 19:00 | impart – klub autograf,
ul. mazowiecka 17. wstęp wolny!

maciej zakrzewSki
Festiwal Errantia Musica
roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans
mateuSz kowaLczyk
tanGo - nixeL
naP & naP
Festiwal Errantia Musica
kabareton
II Festiwal Marii Czubaszek

tak Lubię waS
rozśmieSzać
Portrety
wiśnioweGo SaDu
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SOBOTA

koncerty » » »
cztery żywioły
50. MF Wratislavia Cantans
Skriabin – PrometeuSz
StrawińSki – święto
wioSny
50. MF Wratislavia Cantans
roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans

non uDite Lo ParLare?
GłoS SkrzyPiec
w ePoce baroku
50. MF Wratislavia Cantans

uroDzeni SzaLeńcy
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe » » »
rewoLucja baLonowa
Fundacja Ma

wiktor brzucHacz
Festiwal Errantia Musica

PrzySzeDł
mężczyzna Do kobiety

koncert GaLowy
II Festiwal Marii Czubaszek

HaLka
nie trzeba

mozart – mSza c-moLL
50. MF Wratislavia Cantans

SHirLey VaLentine
LecH taLar
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tiFF FeStiVaL 2015 | PoLSka now!
3-13 WrZEŚNIA 2015, WrOCłAW
Impreza organizowana jest z myślą
o ogólnopolskiej i europejskiej współpracy między artystami i instytucjami
zajmującymi się sztuką fotografii,
w tym roku zostanie w całości poświęcona polskiej fotografii współczesnej. Piąta edycja TIFF Festivalu będzie przeglądem, prezentacją oraz
promocją rodzimej fotografii, w której szczególne
miejsce zarezerwowane zostało dla artystów młodego pokolenia. Przygotowane przez kuratorów wystawy zobrazują charakter współczesnej fotografii
artystycznej oraz dadzą przestrzeń do dyskusji, a także refleksji nad kondycją polskiej fotografii oraz jej
miejscem w sztuce międzynarodowej.
W ramach festiwalu w trzech galeriach BWA Wrocław
zostaną pokazane następujące projekty:
WyBOrNy TrUP FOTOGrAFII POLSKIEJ oraz prezentacja polskich publikacji fotograficznych.
Wystawa wybranych prac polskich artystów, fotoreporterów, dokumentalistów i fotografików skoncentrowanych na medium i jego okolicach. Jest
przeglądem tego, co ciekawe w polskiej fotografii dziś.
Swego rodzaju pigułą, która poprzez zastosowanie
surrealizującego algorytmu jest nieprzewidywalna zarówno dla uczestników, organizatorów, jak i kuratora.
wernisaż 4 września godz. 21:00 | Galeria awangarda bwa,
ul. wita Stwosza 32. (do 11.10)

KryZyS JEST TyLKO POCZąTKIEM
Wystawa zbiorowa takich artystów jak: Filip Berendt,
Michał Jelski, Anna Orłowska, Agata Madejska, Witek
Orski, Igor Omulecki, Mateusz Sadowski, Ewa Axelrad.
Każde z nich w swoich strategiach pozostaje otwartymi na inne media, często przekraczając granicę tego,
co tradycyjnie uznać można za fotografię. Konstruowane przez nich prace, często nawiązują do rzeźb,
obiektów przestrzennych. Zwykle, dzieje się to ze
względu na stawiane pytania o wartości poznawcze
i nasze zdolności percepcji, determinowanej przez silne uzależnienie od fotograficznej optyki. Poprzez ten
zwrot ku obiektom, wybrzmiewa ekonomiczny charakter kryzysu, tak silnie obecny współcześnie, rozumiany jako poszukiwanie materialności i fizyczności.
wernisaż 5 września, godz. 17:00 | Galeria Sic! Szkła i ceramiki bwa, pl. kościuszki 11 (do 5.09)

BOOK CLUB: SEKCJA PUBLIKACJE
Współczesne polskie publikacje fotograficzne. Główna część ekspozycji w galerii Awangarda będzie przewodnikiem po najważniejszych punktach na polskiej
mapie wydawniczej i self-publishing’owej.
Book Club, to nowy program galerii Dizajn. Obok premier książek i prezentacji odbędą się spotkania i dyskusje z najważniejszymi twórcami i kuratorami.
Nowością tegorocznych Publikacji są warsztaty Honzy Zamojskiego, z edycji książki fotograficznej.
31 sierpnia – 13 września | Galeria Dizajn, ul. świdnicka 2-4

mykoła Dżyczka (Mykola Dzhychka)
IMMUNITET DLA TWórCZOŚCI
Urodził się w 1977 r. w Iwano-Frankiwsku. W roku 1999 ukończył studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Przykarpackiego imienia W. Stefanyka. Członek Narodowego Związku
Artystów Fotografików Ukrainy od 2002 r., zajmuje się malarstwem, fotografią, jest dobrze znany w mieście jako niestrudzony aktywista artystyczny, art manager, dyrektor stowarzyszenia
Forums, sekretarz oddziału związku fotografików, inicjator
szkoły sztuki, animator kultury.
W malarstwie dużą uwagę zwraca na dorobek „starych nowych
mistrzów”, interesuje się ideologią Donalda Kuspita o nich oraz
na poszukiwania własnego języka samowyrażania.
wernisaż 18 września, godz. 18:00 | Galeria zPaF za Szafą,
ul św. marcina 4, wrocław. (do 18.10). wstęp wolny!

micHał białk
joSeP coLomé Lozano
Festiwal Errantia Musica
tajemnice reneSanSu –
Sztuka ornamentacji
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe » » »
Dziwna Para
PrzySzeDł
mężczyzna Do kobiety
Dziwny PaSażer
premiera
króL roGer

mikro i makrokoSmoS
SPotkania » » »
taPicer w akcji
warsztaty tapicerskie
wycieczki » » »
Pojezierze LeSzczyńSkie
zapisy i kontakt A. Zwiech
wycieczka PieSza
Brzezinka Średzka - Leśnica
wycieczka PieSza
ratowice – Zakrzów – Kotowice
DLa Dzieci » » »
miraże - Premiera
Baśnie Ludów Wschodu

Dream bar
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SHirLey VaLentine

koncerty » » »
Soyka koLektyw
II Festiwal Marii Czubaszek

żywoty świętycH
oSieDLowycH
Teatr Odnaleziony
naSza kLaSa
iLiaDa. wojna.

NIEDZIELA

uroDzeni SzaLeńcy
50. MF Wratislavia Cantans

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

Wilno 1939-1940

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

SYMPOZJUM TWÓRCZE SILESIUM

Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek
Romański, pl. bpa Nankiera 8, Wrocław

Wystawa trwa do 21 września br.
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24

I WYSTAWA SYMPOZJALNA pt.: ABERRACJE – SZCZAWNO ZDRÓJ
Z NIEPEWNOŚCI W NIEPEWNOŚĆ: Aberracje są kolejną wystawą grupy
Silesium, która każdorazowo podejUCHODŹCY WOJENNI NA LITWIE
W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ muje aktualnie dostrzeżone przez sieAtmosferę panującą w Wilnie w koń- bie zagadnienia.
cu 1939 oraz na początku 1940 roku Tym razem problemem od rozwikłania
uwiecznili na swoich zdjęciach Bole- metodą artystyczną stały się wszelkiego rodzaju aberracje, inaczej odstępsława i Edmund Zdanowscy. (...)
Zarówno same fotografie, jak i ko- stwa od przyjętych norm, zbłądzenia,
mentarze są cennym ikonograficz- odchylenia itp. Głównym materiałem badawczym jest regionalna spuścizna manym źródłem wiedzy o codzienności terialna, stopień jej zniszczenia lub modernizacji, oraz jej wpływ na życie spopozostającej w cieniu wydarzeń hi- łeczne. Artyści będą próbować odpowiedzieć na pytanie, czy i jak te czynniki
storycznych 1939 r., odzwierciedlają- mogą kształtować naszą percepcję i świadomość społeczną. Czy przykładowo
cym socjalne, społeczne, kulturalne występujące w otoczeniu ubytki i brak harmonii z czasem nie przestają przei emocjonalno-psychologiczne aspek- szkadzać i stopniowo nie dochodzi do przesunięcia pojęć: np. co jest normą,
harmonią lub całością, a co nią nie jest. Proces takiego przesuwania jest powolty życia uchodźców w Wilnie.
Wystawa zachęca do zwrócenia uwagi ny i trudno zauważalny. Ma miejsce w zbiorowej podświadomości społecznej,
na wartości ogólnoludzkie, dostrzeże- stąd właśnie potrzeba zastosowania działań artystycznych i estetycznych docienie znaczenia działalności organizacji rających do natury tego typu zagadnień. Takie pojęcia jak: niekompletność, dysi towarzystw społecznych, t.j. Czerwo- harmonia, unikatowość i zakłócenia są tematami wiodącymi wystawy.
ny Krzyż, Towarzystwo Dobroczynno- W skład grupy Silesium wchodzą artyści wrocławscy związani z Akademią
ści Litwinów Wileńskich, Kobiecy Sztuk Pięknych we Wrocławiu: Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-AlKomitet Pomocy i in., które wyciągnęły brzykowska, Małgorzata Kazimierczak, Anna Kołodziejczyk, Kamil Moskowpomocną dłoń ludziom dotkniętym czenko, Anna Szewczyk i Igor Wójcik.
Organizatorzy: OKiS we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Wojenieszczęściami wojennymi.
Bolesława (1908-1982) i Edmund wództwa Dolnośląskiego, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wro(1905-1984) Zdanowscy – artyści foto- cławiu, Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S. A., Grupa Twórcza Silesium
graficy, pedagodzy, nauczyciele foto- Kuratorzy Sympozjum: prof. Anna Kowalska Szewczyk, Igor Wójcik
Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego
grafii, uczniowie Jana Bułhaka.
Sympozjum Twórcze Silesium – 29.08-06.09.2015
Wspólnie pracowali w pracowni fotoWernisaż 5 września, godz. 17:00 – Pijalnia Wód Mineralnych, Szczawno Zdrój
graficznej, wspólnie tworzyli i wspólROMAN MICHALIK PODRÓŻ NA KONIEC ŚWIAT(Ł)A
nie podpisywali swoje fotografie. Ich
fotografie można znaleźć w wielu koFotogramy w technice gumy arabskiej
lekcjach m.in. Muzeum Narodowym Wystawa prezentuje prace powstałe w niezwykłej technice fotograficznej,
w Warszawie, Litewskim Muzeum zwanej gumą arabską. Technika gumy zaliczana do fotograficznych technik
Malarstwa, Narodowym Muzeum szlachetnych, związana jest ściśle ze zjawiskiem światłoczułości mieszaniny
Sztuki im. M. K. Čiurlionisa w Kownie składającej się z gumy arabskiej, dwuchromianu potasowego lub amonoweoraz w zbiorach prywatnych.
go oraz pigmentów mineralnych. Tematyka fotografii Romana Michalika obejmuje głównie krajobraz i architekturę, rzadziej portret.
Wystawa trwa do 26 września br.

WE WRZEŚNIOWYM NUMERZE: · O sytuacji Rosji pod rządami Putina mówi Nikołaj Iwanow
· Michał Bachtin: Uwagi o języku · Rosja na wojnie (W. Pestka) i w lekturach (M. Bajer
„Britaniszski” Gdzie są Niemcy? ALEKSANDRA KANIA i jej rodzice · Papież Franciszek jako
ekolog · ŚMIEJA · Kozłowski o uczłowieczeniu przedmiotów · Załuski i jego liryczny PRL
· Hokusai · Poezja ABORYGENÓW · Tropem Stachury · Wiersze: Balcerzan, Janion, Pióro.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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PoSt-aPocaLyPSiS

PiSz Do mnie na berDyczów

Instalacja nagrodzona złotym medalem na 13. Praskim
Quadriennale (największym na świecie wydarzeniu wystawienniczym poświęconym projektowaniu przestrzeni), w sekcji Ekspozycja Narodowa, w kategorii Sound
Design. To pierwszy medal dla Polski od 36 lat.
Instalacja „Post-Apocalypsis” projektuje współczesną wizję świata
sieciowego i globalnego.
Widzowie wkraczają tu
bezpośrednio w zagęszczoną przestrzeń danych
pogodowych transmitowanych na żywo, między innymi z różnych miejsc energetycznych zagrożeń i katastrof na Ziemi (Czarnobyl, Los Alamos, Fukushima).
Aktualizowane na bieżąco dane poddawane są artystycznemu przetworzeniu poprzez sonifikację – w ten
sposób instalacja zostaje wypełniona audiosferą reagującą na ludzką obecność. Energetyczne przepięcia
komunikacyjne możliwe są także do doświadczenia
w ramach zaprojektowanej zaskakującej interakcji
z technologicznie przekształconymi elementami natury. Dawne romantyczne wizje natury, ujmowanej jako krajobraz i tło dla ludzkich zdarzeń, tak ważne
niegdyś dla rozwoju teatralnej scenografii, zostają tutaj poddane rewizji.

Niewielkie obecnie miasto, leżące w obwodzie żytomierskim na Ukrainie, obecnie
znajduje się poza granicami
Polski, ale pozostało głęboko
zakorzenione w kulturze i tradycji polskiej.
Wystawa prezentuje pamiątki związane z Berdyczowem słynącym najpierw z doskonale funkcjonującej poczty, która potem stała się synonimem niedostarczonej korespondencji,
a także z innych miast kresowych, które zostały oderwane
od Państwa Polskiego. Dziewiętnasto– i dwudziestowieczne
pocztówki pokazują zabudowę kresowych miasteczek,
a przedwojenne znaczki przypominają najważniejsze polskie
zabytki z tamtych terenów. Nie zabraknie oryginalnych fotografii, na których utrwalone zostały chwile pokazujące minioną epokę i utracone dziedzictwo.
Wystawa zorganizowana w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2015 – Utracone dziedzictwo.

15-21 września, w godz. 11:00-17:00 | Sala teatru Laboratorium, Przejście żelaźnicze, wrocław. wstęp wolny!

wystawa czynna od 12-20 września | muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. zygmunta krasińskiego 1 we wrocławiu

mozart – mSza c-moLL
50. MF Wratislavia Cantans
roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans
jan Henryk botor
Festiwal Errantia Musica
tajemnice reneSanSu –
Sztuka ornamentacji
50. MF Wratislavia Cantans

manFreD Dörner MALArSTWO
Malarz z pasji – ślusarz i technik dentystyczny z wykształcenia. Chce poznać Polskę, w której nigdy nie był.
Chce zobaczyć Polskę patrząc oczami odbiorców sztuki
współczesnej, poprzez którą od lat komunikuje się ze
światem. Malarstwo Manfreda Dörnera to wrażliwość,
potrzeba piękna, bezkompromisowość, odwaga
i dążenie do harmonii. Tworzenie to jego sposób odczuwania szczęścia i wolności. Proces tworzenia daje mu
szczęście, nazywa go Gesamtkunstwerk. Jedność.
Idę do pracowni, żeby się cieszyć, wypełniać swoje życie
znaczeniem. Moje prace utrwalają poczucie estetyki,
które we mnie danego dnia dominuje. Zawsze kieruję
się swoim nastrojem i przeczuciem. Spontanicznie dobieram kształt, rozmiar płótna, rodzaj i kolor farb. Każde
kolejne dzieło, które uznam za skończone daje mi siłę,
żeby dalej tworzyć.
wystawa czynna od 8-25 września | mia art GaLLery,
ul. św. mikołaja 61-62, wrocław

włoDzimierz naHorny
tomaSz mucHa
Festiwal Errantia Musica

SPektakLe » » »
PułaPka
Dziwny PaSażer

SPotkania » » »
taPicer w akcji
warsztaty tapicerskie
wycieczki » » »
wycieczka PieSza
Przełęcz Tąpadła – Ślęża – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła
DLa Dzieci » » »
czytanki i warSztaty
króLik, Słoń i tereSka
Prapremiera, inauguracja
II Festiwal małych Prapremier
Po Sznurku
Wrocławski Teatr Lalek
II Festiwal Małych Prapremier
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koncerty » » »
PoLSki naroDowy
cHór młoDzieżowy
50. MF Wratislavia Cantans

trzy razy łóżko
SHirLey VaLentine
iLiaDa. wojna.
Szkoła żon
kateDra Demokracji

jaucHzet Gott
50. MF Wratislavia Cantans
wratiSLaVia PuLcHerrima
50. MF Wratislavia Cantans

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

WRZESIEŃ 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:
NABYTKI 2015 XS[FǴOJB
Kilkadziesiąt zabytkowych szkieł wykonanych w najsłynniejszych dolnośląskich hutach szkła oraz meble z XVI i XVIII w. - to eksponaty, które wzbogaciły zbiory Muzeum
Narodowego we Wrocławiu w tym roku. Zabytki zakupiono dzięki dofinansowaniu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

EDMUND WITECKI poprzez fotografie
XS[FǴOJBQBȇE[JFSOJLB
Pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac znanego wrocławskiego fotografika, który przez ponad 40 lat związany był zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Księgi artystyczne ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO
XS[FǴOJBMJTUPQBEB
Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji 85-tych
urodzin wybitnego polskiego artysty - malarza, rysownika,
twórcy oryginalnych książek.

WOJCIECH FANGOR Wspomnienie teraźniejszości 30 czerwca - 13 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.

TRZY KORONY I TRZY LWY. Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko 13 czerwca - 20 września 2015
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.

METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ 11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w Zamku Książ w Wałbrzychu

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
WYSTAWY CZASOWE t8JMBNPXJDF"ȈQPȈZDJBLSFTy/12 września - 29 listopada 2015/
t8FOVT[#S[FȇOJDZ,PCJFUZXǴXJFDJF#PHEBOB;JǗULB/20 czerwca - 6 września 2015/

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

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

codziennie
09.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
XXXQBOPSBNBSBDMBXJDLBQM

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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aGata boGacka

beata SieLicka-kowaLSka MALArSTWO

OBrAZ PSUJE SIę OD GłOWy
Twórczość Agaty Bogackiej charakteryzuje się
wyrazistą i oryginalną
stylistyką. Artystka używa
ograniczonej gamy barw.
Charakterystyczny sposób malowania – płasko
i przede wszystkim „pusto”, sprawił, że jej prace są rozpoznawalne, a styl, naśladowany, choć w swej lekkości trudny do podrobienia.
Wystawa o nieustannym dokonywaniu wyborów,
a malarstwo jest elementem tego procesu. Kolejne
zmiany postępują w głowie artystki, i dalej, w głowie widza. Całość dopełnią fotografie dokumentujące kolejne
etapy przemian. Zaprezentowane zostaną w większości najnowsze, niepokazywane wcześniej prace.
AGATA BOGACKA (ur. 1976 r.) zajmuje się głównie malarstwem, ale również rysunkiem i fotografią, tworzy
obiekty i instalacje. Ukończyła wydział grafiki na warszawskiej ASP w 2001 r. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz państwowych, brała
udział w wielu wystawach w Polsce i zagranicą.

W PrZESTrZENI SErCA
Ukończyła studia na Wydziale
Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, w zakresie
Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Wizualnej, oraz
Studium Podyplomowe Dyscypliny Plastyczne w Architekturze przy ASP we Wrocławiu.
Ma na koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest
również pieśniarką i poetką. Obrazy, wiersze i ballady artystki są
wynikiem swobodnej ekspresji, powstają na skutek wewnętrznych poszukiwań. Przemawiają poprzez symbole i alegorie. Jest
w nich zawarta próba odpowiedzi na egzystencjalne pytania – Dokąd zmierzamy? Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy?

wernisaż 3 września, godz. 18:30 | biuro wystaw
artystycznych, ul. Długa 1, jelenia Góra (do 3.10)

DLaczeGo maLują?
TWórCZOŚć CHOryCH PSyCHICZNIE
Prezentowane na wystawie rysunki i obrazy pochodzą z kolekcji doktora
Andrzeja Janickiego, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Stroniu Śląskim,
który dużo wysiłku poświęcił badaniom nad sztuką
osób chorych psychicznie.
Jak pisze w tekście otwierającym katalog wystawy
dr A. Janicki, twórczość
chorych psychicznie zaczęła budzić zainteresowanie już ponad sto lat temu.
Z czasem dostrzeżono i doceniono w niej szczerość
i bezpośredniość wypowiedzi, bezinteresowność tworzenia, nieczerpanie wzorów od innych, nieuleganie
wpływom mód, kierunków i stylów sztuki, a także nieliczenie się z opinią odbiorców.
Na potrzeby wystawy doktor Janicki wybrał ponad sto
prac. Każdej z nich towarzyszy opis zawierający informacje o przebiegu choroby jej autora, ze szczególnym
uwzględnieniem okresu twórczego. Żaden z autorów
nie został wymieniony z nazwiska.
wystawa czynna do 11 października br. | muzeum
architektury we wrocławiu, ul. bernardyńska 5

wernisaż 10 września, godz. 19:00 | Dom aukcyjny art-a Galeria
yPSoS, pl. św. macieja 2 we wrocławiu. (do 3.10)

anDrzej PonieDzieLSki

II Festiwal Małych Prapremier
miraże

SPektakLe » » »
ławeczka
wyStawy » » »
ewa łukiewSka
PErSONA - tkanina
łucja całka-PyDa
Mantra lasów i łąk – rysunek
SPotkania » » »
SaLonikowe
warSztaty Literackie
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WTOrEK

koncerty » » »
wratiSLaVia PuLcHerrima
50. MF Wratislavia Cantans
jaucHzet Gott
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe » » »
Dziwny PaSażer
SPotkania » » »
tańce cHorwackie
DLa Dzieci » » »
najmniejSzy SamoLot
na świecie
Teatr Maska w rzeszowie

a niecH to Gęś koPnie
Teatr Animacji w Poznaniu
II Festiwal Małych Prapremier
jeśLi nie PowieSz,
kto bęDzie wieDział?
Teatr Baj z Warszawy
II Festiwal Małych Prapremier
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ŚrODA

koncerty » » »
koncert SPecjaLny
z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Tadeusza Strugały
50. MF Wratislavia Cantans
meySter
ob aLLen meyStern
– Conrad Paumann i piętnastowieczna niemiecka szkoła organowa. 50. MF Wratislavia
Cantans

SPektakLe » » »
StraSzny Dwór
Dziwny PaSażer
DLa Dzieci » » »
błękitna PLaneta
Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk
II Festiwal Małych Prapremier
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bernaDeta nowak MALArSTWO

ewa łukiewSka PErSONA | TKANINA

Autorka prac z wykształcenia chemik, z zamiłowania malarka, od lat
czynnie
uczestniczy
w działaniach artystycznych: plenerach, wystawach indywidualnych
i zbiorowych. Jest członkiem Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Ars longa, vita
brevis – Życie krótkie, sztuka długa oraz Związku Artystów Plastyków ZAP Oddział Dolnośląski.

Artystka w 1981 r. ukończyła
studia w gdańskiej PWSSP
(obecnie Akademii Sztuk Pięknych). Dyplom uzyskała w Pracowni Tkaniny Artystycznej,
prow. przez prof. Józefę Wnukową, mimo że studia malarskie
odbyła pod kier. prof. Kazimierza Śramkiewicza. Ten wybór
świadczył o silnej motywacji
do podjęcia niełatwego wyzwania, pracy z włóknistą materią
i klasycznym warsztatem tkackim. Zarówno tkanina dyplomowa, jak i wiele następnych
respektowały w pełni wymogi tradycyjnej sztuki tkackiej.
Artystka nie przekreśliła aspiracji malarskich, swoje wizje kolorystyczne realizowała głównie w tkaninie. Inspiracją ich była zawsze natura przetworzona w kompozycje bliskie
abstrakcji lirycznej, poszukujące pierwowzoru w autorskich fotografiach pejzażu, zwłaszcza nadmorskich wydm, rysunku
piasku na plaży, wyżłobionych przez wodę śladów, traw,
wreszcie efektów światłocieniowych w plenerze.
Wystawa towarzysząca XLII Międzynarodowemu Sympozjum
WT-Kowary 2015.

wystawa czynna od 1-29 września | klub 4 regionalnej
bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24 we wrocławiu

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

łucja całka-PyDa MANTrA LASóW I łąK
Autorka wernisażu jest
przede wszystkim rysownikiem i grafikiem,
ale w dorobku ma także
prace konserwatorskie
zabytków sakralnych,
projektowanie graficzne
oraz ilustracje do książek. Uczestniczka indywidualnych
wystaw
w kraju i zagranicą.
Moje rysunkowe mantry
są pewnego rodzaju stanem skupienia. Mantryczna powtarzalność motywów przyrodniczych, to
moja osobista, wewnętrzna modlitwa…
Podczas wernisażu będzie można wysłuchać koncertu fortepianowego Karoliny Żuk.
wernisaż 14 września, godz. 18:00 | klub muzyki i Literatury, pl. t. kościuszki 10, wrocław (do 14.10). wstęp wolny!

Piotr oLSzak MALArSTWO
Głównym impulsem mojej twórczości jest chęć
przedstawienia człowieka jakim go(nie) widzimy,
wyrażenie tego, co nie
jest wyrażalne. Poszukuję porządku w chaosie.
Ograniczam się w formie
na rzecz koloru. Dążę
do pokazania tego co
w nas, ale jest niewidoczne. Skupiam się na czerwieniach – tak jak czerwona jest krew, źródło energii
życia. Krew płynie tętnicami, żyłami i kapilarami; szybko i wolno. Płynie, chociaż jej nie widać. Czujemy ją
pod powierzchnią skóry. Czerwień traktuję jak kolor
życia (wojny?).
wystawa czynna 1-30 września | klub Pod kolumnami,
pl. św. macieja 21. wstęp wolny!

wernisaż 14 września, godz.13:00 |Galeria tkacka na jatkach,
ul. Stare jatki 19-23 we wrocławiu (do 19.10)

miraże
Pan bam i Ptak aGraFka
TLiA Kubuś w Kielcach
II Festiwal Małych Prapremier
bajka o PSie, który
zerwał Się z łancucHa
czytanie dramatu P. rowickiego
II Festiwal Małych Prapremier
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biber – Sonaty
miSteryjne cz. 1
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe » » »
wycinka HoLzFäLLen
boryS GoDunow
mayDay

CZWArTEK

koncerty » » »
Pomarańcze
i manDarynki
czyli powtórka z Grechuty

LeninGraD

bacH – wariacje
GoLDberGowSkiey
50. MF Wratislavia Cantans

Szkoła żon

buxHeimer orGeLbucH.
LiturGia maryjna:
DaS SaLVe
50. MF Wratislavia Cantans
DyDona i kLeoPatra
50. MF Wratislavia Cantans

SHirLey VaLentine
rewizor

SPotkania » » »
PeDaGoGika teatru
Dyskusja panelowa
II Festiwal Małych Prapremier
DLa Dzieci » » »
Domy
Olsztyński Teatr Lalek
II Festiwal Małych Prapremier

WYSTAWA

Z ossolińskiej
kolekcji

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

www.ossolineum.pl
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PaVeL HLaVatÝ
OBrAZy SNóW I rZECZyWISTOŚCI
Wybitny czeski artysta, światowej sławy grafik. Zdobył ponad 50 nagród w międzynarodowych konkursach graficznych. Swe prace wystawiał w wielu
krajach Europy i świata. Jest kustoszem Praskiej Kolekcji Grafiki DrIT, członkiem stowarzyszeń artystycznych i kolekcjonerskich, współpracownikiem
czasopism zajmujących się sztuką. Ma w swoim dorobku ponad 700 ekslibrisów, wiele prac graficznych
i plakatów. Akwaforta i sucha igła to główne techniki,
w których wykonuje swe niezwykłe dzieła. Ukończył
szkołę plastyczną, ale studiował również historię
sztuki i filozofię czeską.
W 1968 roku wystawił cykl rysunków, w których wyraził swój sprzeciw wobec panującego reżimu i zdławienia, przy użyciu obcych wojsk, „Praskiej Wiosny”.
Brzemienna w skutkach wystawa doprowadziła
do aresztowania artysty, a następnie do izolacji artystycznej, Dopiero „aksamitna rewolucja” 1989 roku
przywróciła mu oficjalne uznanie.
wernisaż 9 września, godz. 18:00 | Galeria zamek w ck zamek, pl. świętojański 1, wrocław (do 30.09). wstęp wolny!

cHciałem oDbuDować PoLSką DuSzę
Wystawa w ramach obchodów roku reymontowskiego składa się
z szeregu dzieł malarskich nawiązujących tematycznie do twórczości
reymonta. Wśród eksCzesław Idźkiewicz,
ponowanych obrazów
Klepanie kosy przed chatą
znajdą się prace między
innymi takich artystów jak: Józef Chełmoński, Włodzimierz Tetmajer, Józef Mehoffer, Teodor Axentowicz
oraz Leon Wyczółkowski. Wielowątkowość prezentowanej ekspozycji znakomicie ilustruje związki malarstwa z literaturą, a przykładem ich nierozerwalności
i ponadczasowości jest twórczość wybitnego polskiego noblisty. Wystawa jest także okazją do przedstawienia obrazu polskiej wsi przełomu XIX/XX wieku,
utrwalonego w legendzie literackiej.
wystawa czynna do 13 września | muzeum karkonoskie
w jeleniej Górze, ul. jana matejki 28

Vít Ondráček, rysunek z cyklu
Czarna Tęcza, 1995-1996

Marcin Zawicki z cyklu Sporysz,
olej na płótnie 2014 r.

Vít onDráček | marcin zawicki
MALArSTWO
Wystawa stanowi przegląd najciekawszych prac z dorobku
dwóch skrajnie różniących się od siebie twórców.
Każdy z nich mając do dyspozycji wydzieloną przestrzeń ekspozycyjną zaproponował własne wizje światów niemożliwych,
chociaż w wybranych przypadkach niepokojąco bliskich naszej
rzeczywistości.
wystawa czynna do 26 września br. | Galeria miejska we wrocławiu,
ul. kiełbaśnicza 28

Sam, czyLi PrzyGotowanie Do życia w roDzinie
Wrocławski Teatr Lalek
II Festiwal Małych Prapremier
zbyt Późno
II Festiwal Małych Prapremier
any-boDy
II Festiwal Małych Prapremier
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koncerty » » »
DyDona i kLeoPatra
50. MF Wratislavia Cantans
buxHeimer orGeLbucH.
LiturGia maryjna:
DaS SaLVe
50. MF Wratislavia Cantans
PoLSki Dzień bLueSa
VIII edycja – Midnight Blues,
The Mohers Band, HArD TIMES

SPektakLe » » »
wycinka HoLzFäLLen
cHoPin
mayDay
LeninGraD
SHirLey VaLentine
car Samozwaniec
…nie czekajcie
rewizor
koLacja na cztery ręce
wyStawy » » »
mykoła Dżyczka
Immunitet dla twórczośc
SPotkania » » »
PoSt-aPocaLyPSiS

Lucjan weSołowSki
marek makaron motyka
Śląski dzień bluesa

bezPieczeńStwo
w internecie
XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

biber – Sonaty
miSteryjne cz. 2
50. MF Wratislavia Cantans

miraże

DLa Dzieci » » »

aGata DobierSka MNIEJSZE CAłOŚCI
BIOFOrMy | FOTOGrAFIA | VIDEO
Wystawa w sekcji Debiuty TIFF Festival
Często zastanawiam się nad jednością materii
we wszechświecie, nad tym, jak to możliwe, że
istniejemy my-ludzie i pozostałe istnienia – rośliny i zwierzęta, gdzie jest ten wspólny pierwiastek, który jest naszą wewnętrzną
energią, źródłem. Bardzo chciałam ubrać to
zagadnienie w jakąś opowieść i tak powstał
ten projekt. Moimi założeniami było stworzenie nowych istnień poprzez połączenie światów roślin, grzybów i zwierząt, jako materii
i inspiracji oraz człowieka – mnie – poszukiwacza tych połączeń. Do połączenia świata roślinnego i zwierzęcego wykorzystałam ideę
nawiedzeń, bo skoro zdarzają się nawiedzenia wśród ludzi, to dlaczego nie miałyby się zdarzać wśród roślin i zwierząt – energia jest energią. Konstruowałam
swoje Bioformy z elementów roślin, mchów, i grzybów, nadając im nowy byt.
AGATA DOBIErSKA, absolwentka studiów I stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Swój dyplom na kierunku Fotografia przygotowywała pod czujnym okiem prof. Piotra Chojnackiego oraz prof. Krzysztofa J.
Baranowskiego. Obecnie studiuje na studiach II stopnia tej samej Uczelni
i kierunku. Laureatka konkursu Artystyczna Podróż Hestii /2015/.
wernisaż 5 września, godz. 20:15 | Spotkanie z autorką 11września, godz. 18:00 |
Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 we wrocławiu (do 25.09)

DroGi Do woLności
MIęDZyNArODOWA WySTAWA EKSLIBrISóW
Graficy z Polski, Argentyny, Czech, Hong-Kongu, Finlandii, Portugalii, Australii, Austrii, Niemiec, Peru, Turcji, Belgii itd. wzięli udział w wystawie zorganizowanej przez Oleśnicką Bibliotekę Publiczną z okazji 25-lecia Wolności, jak
nazwano rocznicę ważnych zmian ustrojowych i politycznych w naszym kraju, które nastąpiły w 1989 roku. Ekslibrisy, rysunki i małe formy graficzne nawiązują w rozmaity sposób do hasła. Wystawie towarzyszy katalog.
wystawa czynna do 30 września | Dolnośląska biblioteka Publiczna im. tadeusza
mikulskiego we wrocławiu, rynek 5

iain PatterSon

70 lat

STEŚM

Y

JUŻ
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JE

wernisaż 3 września, godz. 17:00 | muzeum architektury we wrocławiu,
ul. bernardyńska 5 (do 11.10)

daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1

Z WA

OUT WEST
Specjalizował się w nauczaniu rysunku postaci ludzkiej i anatomii oraz
kompozycji malarskiej. Pracował zarówno ze studentami rozpoczynającymi naukę w uczelni, jak i tymi
kończącymi studia doktoranckie.
Od początku swej pracy akademickiej
był aktywnie związany ze studenckimi organizacjami artystycznymi, w szczególności z New 57 Gallery oraz Collective Gallery w Edynburgu, której jest założycielem i byłym przewodniczącym.
IAIN PATTErSON urodził się w 1946 roku w Ayr w Szkocji. W latach 1964–69
studiował w College of Art w Edynburgu. Później był nauczycielem w Edynburgu (1972–75) i w Argyll, a w latach 1977–2008 pracował w College of Art w Edynburgu. Często podróżował do Europy Środkowo-Wschodniej, głównie do Polski
i na Węgry, a także prezentował tam swoje prace. Jego dzieła znajdują się w kolekcjach muzealnych na całym świecie.
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PoLetko Pana FoGGa
DArIUSZ MICHALSKI
Pięćdziesięciosiedmioletnia kariera znaczona nagrodami; występy dla czterech pokoleń;
dziesiątki tysięcy imprez w całej
Polsce i na całym świecie; przyjaźń i współpraca z Chórem Dana; wspólne koncerty i nagrania
z Hanką Ordonówną, Adolfem
Dymszą, Zulą Pogorzelską i Mirą
Zimińską; tango, walc, ballada i…
rock and roll.
W swojej fascynującej książce Dariusz Michalski opisuje również Fogga jako mało znanego: żołnierza w Powstaniu Warszawskim, wojennego opiekuna Żydów, ostoję rodziny. Jego
portret Mieczysława Fogga jest niezwykle realistyczny, wyrazisty, prawdziwy w najdrobniejszym szczególe.
Premiera książki – październik 2015
wydawnictwo mG

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

SPotkania » » »
Dni kuLtury cHińSkiej
warSztaty
zDobienia PorceLany

SPotkania » » »
Dni kuLtury cHińSkiej

wycieczki » » »
wycieczka autkoarowa
Drezno - różne oblicza miasta

warSztaty
zDobienia PorceLany

wycieczka PieSza
Oborniki Śląskiek - Osola
wycieczka PieSza
Będkowice – Sulistrowiczki – Przełęcz Tąpadła

katarzyna PuzyńSka
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NIEDZIELA

SPOTKANIE AUTOrSKIE
Autorka Motylka, Więcej czerwieni, Trzydziestej pierwszej, Z jednym wyjątkiem i Utopców, umie czytelnika
trzymać w napięciu, doskonale buduje psychologię postaci, a swoje opowieści umieszcza w szerokim kontekście obyczajowym i społecznym. Może więc warto
rozpocząć poznawanie kryminalnych historii z Lipowa
od osobistego spotkania z ich Autorką? Zwłaszcza, że
poprowadzi je – także pisząca kryminały – Marta Mizuro, ceniona jako krytyk literacki.

koncerty » » »
anDrzej SikorowSki
maja SikorowSka

19 września, godz. 14.00 | Dolnośląska biblioteka Publiczna,
we wrocławiu, iii piętro, rynek 58. wstęp wolny!

mayDay 2

SenioraLia w bibLiotece
W programie m.in. szkolenie z obsługi tabletów, spotkanie z poezją haiku, warsztaty kawowe i warsztaty
jogi i rękodzieła. Program na stronie: wbp.wroc.pl
29 września – 1 października 2015 | Dolnośląska biblioteka
Publiczna, we wrocławiu, rynek 58

cztery żywioły

SPektakLe » » »
raj utracony
…nie czekajcie
rewizor

wycieczki » » »
wycieczka PieSza
Gorzanów – Wapniarka – Przełęcz Piotrowicka – Stary Waliszów – Bystrzyca Kłodzka
śLęża
DLa Dzieci » » »
właDca SkarPetek
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koncerty » » »
marek SzLezer
recital fortepianowy

wSzecHnica teatraLna
łapy, szpony i narracje, czyli
wszystko, co zawsze chcieliście
wiedzieć o animal studies, ale
baliście się zapytać
Sen nocy Letniej
DLa Dzieci » » »
miraże
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romeo i juLia

koncerty » » »
marek SzLezer
recital fortepianowy

PaternoSter
śLaDy na śnieGu

jerzy braLczyk SPOTKANIE AUTOrSKIE
Spotkanie autorskie profesora Jerzego Bralczyka oraz
promocja jego książki 500 zdań polskich.

PoSt-aPocaLyPSiS
Spotkanie z dr hab. Agnieszką Jelewską, kuratorką instalacji „Post-Apocalypsis”, oraz Jerzym Gurawskim,
projektantem przestrzeni instalacji.
18 września, godz. 18:00 | Sala teatru Laboratorium,
Przejście żelaźnicze, wrocław. wstęp wolny!

kierkeGaarD FILOZOF NA SCENIE
Spotkanie z Włodzimierzem Hermanem poświęcone jego książce Kierkegaard. Filozof na scenie (wstęp prof.
Janusz Degler, posłowie dr Jacek Prokopski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015), prowadzenie prof. Janusz Degler.
21 września, godz. 18:00 | iG Sala kinowa, Przejście
żelaźnicze, wrocław. wstęp wolny!

irena zabratyńSka

SPektakLe » » »
konFerencja Ptaków

mayDay

książka dostępna w sklepie www.ekobuszmenka.pl

4 września, godz. 17:00 | klub 4 regionalnej bazy
Logistycznej, ul. Pretficza 24 we wrocławiu

SPotkania » » »
bezPieczeńStwo
w internecie
XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

SyLwia DrzycimSka

I JEGO UZDrAWIAJąCE WłAŚCIWOŚCI
MArIOLA BIAłOłęCKA
Produkty kokosowe są
czymś
wyjątkowym,
a potrawy przygotowane
w oparciu o nie mają nie
tylko interesujący smak
i konsystencję, ale też
właściwości lecznicze.
Książka Zaskakujący kokos i jego uzdrawiające
właściwości pokazuje, że
kokos może wpisać się
na stałe do naszego codziennego menu i stać się ważną częścią naszych
śniadań, obiadów i kolacji. Przepisy są proste, domowe, a do tego bezglutenowe, oparte o składniki powszechnie dostępne. Kokos jest też wspaniałą
alternatywą dla osób nie mogących spożywać produktów mlecznych. Jogurty, kefiry, serki kokosowe, koktajle, różne pasty, smalczyki i masła zawarte w tej
książce, przygotowane na bazie mleka kokosowego
i oleju kokosowego są tego smacznym przykładem.
Mariola Białołęcka

CZWArTEK

SPektakLe » » »
konFerencja Ptaków

SPOTKANIE Z SyBIrACZKą
W 1941 r. została z matką i rodzeństwem deportowana przez rosjan do Ałtajskiego Kraju. W roku 1946 powróciła z rodziną do Polski. W maju 1947 r. osiedliła się
we Wrocławiu. Jest autorką książki Syberia w oczach
dziecka-zesłańca. Przygotowała do wydania zapiski
z notatników ojca Zapiski żołnierza tułacza.
17 września, godz. 17:00 | Dolnośląska biblioteka Publiczna,
we wrocławiu, iii piętro, rynek 58. wstęp wolny!

cojestgrane.pl koncentrator kultury

WyDANIE ILUSTrOWANE
ZBIGNIEW BIAłAS
29 czerwca 1913 roku, na nasypie
kolejowym w centrum Sosnowca
znaleziono ciało pozbawione głowy i na podstawie dokumentów,
które korpus wciąż posiadał
w wewnętrznej kieszeni marynarki ustalono, że zwłoki należą
do niejakiego Alojzego Korzeńca…
Ale czytelnik nie trzyma w dłoniach kryminału-retro. Korzeniec
jest raczej powieścią historyczno-obyczajową z wyraźnym wątkiem sensacyjnym. Wśród plejady bohaterów prym wiodą: wdowa po glazurniku pisząca
po kryjomu powieści w odcinkach dla miejscowej prasy, niezbyt
odważny redaktor, któremu przypadła w udziale rola detektywa,
młoda fińska bona pracująca w pałacu Króla Wełny, celnicy, artyści, rzemieślnicy i przemytnicy. Polacy, Niemcy, Żydzi, rosjanie. I miasto. Możliwe, że głównym bohaterem jest samo miasto.
Sosnowiec – tygiel kultur – w przededniu wybuchu Pierwszej Wojny Światowej okazuje się przestrzenią sekretów i zakamarków;
miastem z podszewką; miastem ukrytych pasji i motywacji.
Powieść Korzeniec, nie tylko zdobyła uznanie czytelników i krytyków, ale w postaci adaptacji trafiła już na deski sceniczne.
Dziś proponujemy Państwu wydanie tej książki ozdobione ilustracjami z epoki, którą opisuje.
Premiera książki – październik 2015

zaSkakujący kokoS
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PSie PoLe
rEWITALIZACJA PrZESTrZENI
MIEJSKIEJ NA PrZyKłADZIE
WyBrANyCH ZESPOłóW ArCHITEKTONICZNyCH
Szóste z cyklu spotkanie popularno-naukowe
w ramach Programu mikro-GrANTy ESK 2016.
Prowadzą – Anna Zwiech i Damian Kanclerski.
27 września, godz. 10:00, zbiórka rynek Psiego Pola.
informacje: tel. 604 94 89 81

moDLitwa o Pokój
Wieczorek poetycko-muzyczny członków Wrocławskiego Oddziału Koła Literatów Polskich im. Z. Herberta w Lublinie z udziałem ks. Prałata Stanisława
Pawlaczka, kapelana Koła. Oprawa muzyczna: Wojciech Popkiewicz i Zbigniew Ciesielski. Prowadzenie:
Anna Paciorek i Wiesława Kucięba.
2 września, godz. 17:00 | klub muzyki i Literatury,
pl. Gen. t. kościuszki 10 we wrocławiu. wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

kowaLSki i ScHmiDt TVP WrOCłAW
i TVP rEGIONALNA OD WrZEŚNIA!
Program Kowalski&Schmidt jest magazynem o charakterze o społeczno-kulturalnym, pokazującym szeroko rozumiane stosunki polsko-niemieckie. Wiele lat
istnienia programu dowiodło, że przyjęta od początku
formuła pokazywania nawet zawiłych i trudnych
spraw z punktu widzenia przeciętnego obywatela Polski czy Niemiec, znakomicie się sprawdza.
Autorzy, prezentując tematy z zakresu kultury, obyczajów, gospodarki, polityki, czy zagadnień społecznych, nie
uciekają od tzw. tematów trudnych, zwłaszcza dotyczących historycznych zaszłości i ich wpływu na teraźniejszość. Obalane są przy tym stereotypy, czasami
od dawna zakorzenione w społecznej świadomości obu
narodów. Polscy i niemieccy widzowie mają też szansę
zrozumieć, że wiele problemów życia codziennego jest
podobne po obu stronach granicy, pomimo różnic
w stopniu zamożności społeczeństw.
Od września magazyn będzie emitowany na antenie
rBB, TVP Wrocław oraz TVP regionalnej.
W czwartek 10 września widzowie poznają Odrarium,
we wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym. Odra była inspiracją dla Mikołaja Nowackiego, wrocławskiego fotografa, który stowrzył projekt artystyczny, który
zaprezentował na prestiżowych wystawach w Nowym
Jorku, w Chinach czy Nowej Zelandii.
redaktorzy odwiedzili z kamerą Witolda Kamińskiego,
współzałożyciela Polskiej rady Społecznej w Berlinie,
który w latach 80-tych wyemigrował z Polski do Niemiec. W programie także integracyjny projekt artystyczny Inwazja mrówek w szkole podstawowej
w Berlinie-Weddingu. Na koniec Kogel-Mogel.
redakcja polska: Kinga Wołoszyn-Kowanda,
redakcja niemiecka: Krzysztof Czajka
emisja tVP wrocław 10 września, godz. 18:00
emisja tVP regionalna 10 września, godz. 8:30

barbara iwanowSka TrZy PO TrZy
WIECZór AUTOrSKI w oprawie muzycznej chóru PIASTUNy
Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracowała w górnictwie i w banku.
Aktualnie na emeryturze. Pisać
zaczęła w latach 70. Jedną z jej
licznych pasji są teleturnieje.
W wielu uczestniczyła z powodzeniem, wygrywając m.in. Koło Fortuny i Daję słowo.
Od kilku lat jej „romans” z małym ekranem owocuje także
udziałem w serialach TV. Ma na koncie nie tylko statystowanie
dla telewizji polskiej i niemieckiej czy występ w spocie reklamowym, ale również duże role w serialach TV m. in.: Niesamowite historie, Trudne sprawy, Dlaczego ja?
Od 2003 roku związana z wrocławskim Salonikiem Trzech Muz;
pięciokrotna zwyciężczyni Salonikowego Konkursu na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny. Laureatka konkursów literackich, zarówno w kategorii poezji, jak i prozy. Wydała cztery autorskie zbiorki
wierszy: Od śmiechu do łez, z rymami i bez (2004 i 2005), Tak czy
inaczej (2006), łyżka dziegciu w beczce miodu (2011), Trzy po trzy
(2014). Jej teksty znajdują się w kalendarzach poetyckich i antologiach wydawanych przez Salonik Trzech Muz. Publikuje również
w Angorze. Swoich tekstów nie określa mianem poezja, mawia,
że jej pisanie to takie westchnienia i chachy Bachy.
Chór PIASTUNy działa przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych PIAST przy ul. rękodzielniczej 1 we Wrocławiu. Członkami zespołu są ludzie w wieku 50+, których łączy pasja
śpiewania. Większość członków chóru wywodzi się z reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław.
Chór prowadzi adiunkt Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Ewa Grygar, kierownikiem chóru jest Henryk Macała.
21 września, godz. 18:00| Salonik trzech muz, ul. zawalna 7, wrocław

zły Pan
Teatr J.Ch. Andersena, Lublin
II Festiwal Małych Prapremier
bajka o kaPciuSzku,
czyLi jak to
z wDzięcznością było
czyt. dramtu L. Bardijewskiej
II Festiwal Małych Prapremier
SacHem.
wóDz czarnycH węży
II Festiwal Małych Prapremier
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ii FeStiwaL małycH PraPremier

PoDróż Do krańca nocy

Jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe (dotychczas nieznanych tekstów
bądź współczesnej dramaturgii) teatrów lalkowych,
skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej.
Jest to impreza cykliczna, odbywająca się co dwa lata,
o zasięgu ogólnopolskim i charakterze konkursu.
Druga edycja Festiwalu odbędzie się w roku jubileuszu 70-lecia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Program: www.teatrlalek.walbrzych.pl

Artystyczno-edukacyjny projekt skierowany do dzieci
i młodzieży w wieku 10–17 lat.
Spektakl jest podsumowaniem warsztatów prowadzonych przez irańską artystkę,
roxanę Mehrafzounv.
Przedstawienie porusza temat
ekologii. To historia o wędrówce po świecie i niepokojącej obserwacji, że człowiek stopniowo
przestaje dbać o środowisko. W przedstawieniu pada pytanie,
czy ludzie w porę zrozumieją, że popełniają błąd, coraz bardziej
oddalając się od siebie i otaczającej ich przyrody. Podróż
do krańca nocy opowiada o tragedii człowieka, który staje się
swoim największym wrogiem.
Spektaklowi towarzyszy także, przygotowana przez członków
MiserArt, wystawa obrazów, murali oraz sztuki recyklingowej – pomysłowych przedmiotów stworzonych z odpadów. Dla
widzów przygotowano polsko-irański poczęstunek (m. in. tradycyjną herbatę irańską i słodycze). Dochód ze sprzedaży przekąsek przeznaczono na działalność MiserArt.

13-18 września | teatru Lalki i aktora w wałbrzychu,
ul. mariana buczka 16

baju, baju mój najnaju

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Stowarzyszenie rozwoju Wsi NOVA w łośnie
Spektakl pokazuje dzieciom świat na przykładzie
zmieniających się pór roku, ale fabuła jest tylko pretekstem do zabawy barwą, kształtem, gestem i dźwiękiem. Całość oparta jest na skojarzeniach, grze barw
i dźwięków, dzięki czemu nawet najmłodszy „naj-naj”
może za pomocą wzroku, słuchu i dotyku poznawać
rzeczywistość w jej pięknej, artystycznej odsłonie.
Dla dzieci od pierwszego roku życia.
27 września, godz. 12:00 i 16:00; 29, 30 września, godz. 10:00
oraz 12:00 | teatr im. Heleny modrzejewskiej w Legnicy

3. FeStiwaL teatrów DLa Dzieci
Oprócz spektakli teatralnych odbędą się również: słuchowiska teatralne, akcje plenerowe, wędrówki teatrów,
jarmark Dobry Design Dla Dzieci, warsztaty teatralne,
rozmowy i wykłady, teatralne wizyty w szpitalach, hospicjach i ośrodkach szkolno-wychowawczych.
23-27 września | impart, ul. mazowiecka 17. bilet: 9 zł

4, 5, 6, 7, 8 września | miserart, ul. cybulskiego 35a.
wstęp wolny za rezerwacją miejsc: tel. 71 34 45 320

rycerSkość wieśniacza

kormorany

PaternoSter

SPektakLe » » »
konFerencja Ptaków

eDukacja rity

nabucco
wyStawy » » »
żyj koLorowo
Smycz
SPotkania » » » Sen nocy Letniej
Sen nocy Letniej
waLentina
DLa Dzieci » » »
miraże

25 ix

Statek SzaLeńców
moja bośnia

PIąTEK

koncerty » » » wieLcy inni: jezuS,
Gombrowicz, oSiecka
marek SzLezer
recital fortepianowy
SPotkania » » »
FeStiwaL Pretexty 2015
Panel dyskusyjny, konkurs The
Battle of 7 Words; spotkania aujuGGernaut, SunS oF
torskie: A. Kłos, J. Bierut, S. KotHyme, oDD couPLe
pyt; koncert zesp. Kormorany
LecH taLar
romantycy
LekkicH obyczajów
Lao cHe

26 ix

SOBOTA

koncerty » » »
jerzy owczarz
Wieczór fortepianowy

Nr 259 – wrzesień 2015

27

w centrum kuLtury aGora
Dni kuLtury cHińSkiej
W różnorodnym programie dwudniowej imprezy przybliżającej bogate tradycje chińskiej kultury znalazły się m.in.:
pokazy Tai Chi, Qi Gong, taniec z wachlarzami, taniec lwa, Kung
Fu, pokaz parzenia chińskiej herbaty, lekcja języka chińskiego,
warsztaty kaligrafii i malarstwa chińskiego, malowanie chińskich latawców, wykłady, relacje z podróży, konkursy oraz mini gra miejska, w której do wygrania będą pluszowe pandy.

Blisko 30 różnych zajęć – dla maluchów, młodzieży,
dorosłych i seniorów. Zapisy już ruszyły!
Zajęcia rozpoczynają się od połowy września!
Szczegóły i zapisy na: www.ckagora.pl/zajecia
centrum kultury aGora, ul. Serbska 5a, wrocław
irena łukaszewicz, tel. 71-325-14-83, wew. 107

19 września, w godz. 11:00-18:00 | mediateka, pl. teatralny 5
20 września, w godz. 12:00-16:00 | ogród Staromiejski, pl. teatralny 4

aLekSanDra kurzak
i januSz oLejniczak

katarzyna Groniec
Piotr bukartyk
Kup sobie psa
SPektakLe » » »
PSiunio
Szkoła żon
czaroDziejSki FLet
Smycz
waLentina
moja bośnia
wieLcy inni: jezuS,
Gombrowicz, oSiecka
SzaLone nożyczki
mikro i makrokoSmoS
FiLmy » » »
FeStiwaL Pretexty 2015
przegląd filmowy
SPotkania » » »

FeStiwaL Pretexty 2015
Warsztaty lit. dla dzieci; panel
dyskusyjny; konkurs The Battle
of 7 Words; spotkania autorskie:
A. Kłos, J. Bierut, S. Kopyt; performance A. Kaczanowski; koncert zesp. Kormorany
wycieczki » » »
rezyDencje SzLacHeckie
– okoLice wrocławia
zapisy i kontakt A. Zwiech
DuSzniki zDrój
- SzczeLiniec
wycieczka PieSza
Leśnica – Stawy – Las ratyński – Jarnołtów
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koncerty » » »
Hanna banaSzak
aLoSza awDiejew
i jeGo Goście
meLtinG Pot
maDe in wrocław Lab.6
SPektakLe » » »
jezioro łabęDzie

nowy SemeStr warSztatów
Wesołe Szkraby – 12-24 miesiące (+rodzic) | Żłobek
artystyczny | Figle i wybryki w krainie plastyki |
Warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne | Teatr
Młodych i inne.
Info: centrumtworczosci. pl
od 28 września do 25 lutego | wrocławskie centrum
twórczości Dziecka, kuźnicza 29a, wrocław

book cLub
PrACOWNIA PrOJEKTOWANIA KSIąŻKI | 3D
CZyLI DIZAJN DLA DZIECI | CZyTELNIA I INNE
Wrzesień należeć będzie do książki fotograficznej
i TIFF Festival 2015 // Polska Now! 10 wyłonionych
w otwartym naborze osób, pod okiem Honzy Zamojskiego, stworzy 10 indywidualnych photo booków, których prezentacja będzie jednym z elementów
spotkania z publikacjami (a w nim m.in. spotkanie
z Adamem Mazurem, wyd. Sputnik Photos i inne).
Październik to powrót do literackiej strony książki
przy okazji odbywającego się od 30 września do 4 października Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania.
Dyskusje i spotkania z pisarzami z całego świata rozpoczną kilkumiesięczą akcję warsztatową, której efektem będzie antologia opowiadań. Info: kopublikacja.pl
W programie znajdą się również warsztaty dla dzieci
(3D czyli Dizajn Dla Dzieci), spotkania z ekspertami
otwarte dla publiczności, spontaniczne wizyty projektantów, odwiedziny producentów papieru.
5 września – 31 grudnia | Galeria Dizajn bwa wrocław,
ul. świdnicka 2-4

cojestgrane.pl koncentrator kultury

marek SzLezer
recital fortepianowy

FaSHionmeetinG
PoP uP Store
Targi mody autorskiej i designu
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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
Insty tut 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
Muzeum 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
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
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
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
Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4
Wrocławski Teatr Współczesny ul. rzeźnicza 12
Zakład Narodowy im. Ossolińskich ul. Szewska 37

tarGi moDy autorSkiej i DeSiGnu
FaSHionmeetinG PoP uP Store
Wydarzenie organizowane
z myślą o poszukujących wyjątkowości, unikalności i wyrafinowanych projektów.
To doskonała okazja do stylowych zakupów bezpośrednio
od polskich projektantów, oferujących autorskie kolekcje
ubrań, butów i dodatków dla
kobiet, mężczyzn oraz dzieci.
26 i 27 września, od godz. 11:00 |
browar mieszczański, ul. Hubska
44 we wrocławiu. wstęp wolny!

SzaLone nożyczki

marek SzLezer
recital fortepianowy

waLentina
SPotkania » » »
warSztaty Literackie

Smycz
Piękna i beStia
FiLmy » » »
FeStiwaL Pretexty 2015
przegląd filmowy

czynne PonieDziałki
MAGIEL SZTUK – Magiel obywatelski – o mowie nienawiści

29 ix

WTOrEK

SPotkania » » »
akcja 60+ kuLtura
weekend seniora z kulturą

SPektakLe » » »
bramy raju

FaSHionmeetinG
PoP uP Store
Targi mody autorskiej i designu

SPotkania » » »
tańce cHorwackie

wycieczki » » »
wycieczka PieSza
Orzeszków – Wrzosy - Wołów
PSie PoLe
prow. Anna Zwiech i Damian
Kanclerski

DLa Dzieci » » »
baju, baju mój najnaju
SiD – wąż, który cHciał
śPiewać

30 ix

ŚrODA

DLa Dzieci » » »
czytanki i warSztaty

SPektakLe » » »
weSeLe FiGara

baju, baju mój najnaju

SHirLey VaLentine
bramy raju

Le FiLo FabLe

28 ix

PONIEDZIAłEK

DLa Dzieci » » »
baju, baju mój najnaju

koncerty » » »
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w tonacji Sztuki
warSztaty tańców cHorwackicH

wtorki, godz. 18:00 | klub Pod kolumnami, pl. św. macieja 21

warSztaty zDobienia PorceLany
Warsztaty ze zdobienia porcelany z Martą Dachowską.
Podczas spotkania stworzysz unikatową kompozycję, którą
utrwalisz podczas wypału w piecu ceramicznym.
Marta Dachowska – absolwentka Wzornicta i Projektowania
Ceramiki na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
(2014). Studiowała w L’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche w Faenzie, Włochy (2013). Projektantka, architekt.
od 19 września do 20 września, godz. 14-16: 00 | crz krzywy komin,
Dubois 33-35a, wrocław. cena 40 zł – porcelana w cenie, ale można przynieść swoje naczynia do ozdoby

SaLSa kubańSka w ParacH
KUrS DLA POCZąTKUJąCyCH
W programie nauka kroku podstawowego, obrotów i figur
w parach, rueda de casino (wspolne tańczenie w kole).
Więcej informacji na stronie: taniec.info.pl
7 września, godz. 20:45 | 11 Dom, ul. wierzbowa 15, wrocław. karnet: 70 zł (4 godz.), 110 zł (8 godz.), 150 zł (12 godz.)

5 września, godz. 17:00 | w tonacji serca,
ul. Ptasia 32 we wrocławiu

nowy Sezon artyStyczny
W OGNISKU KULTUry PLASTyCZNEJ
im. EUGENIUSZA GEPPErTA WE WrOCłAWIU
Podstawowym celem działalności Ogniska jest edukacja kulturalna i artystyczna osób dorosłych w zakresie sztuk pięknych, którą realizuje poprzez cykl
zajęć praktycznych i teoretycznych. Pracownie prowadzą profesjonalni twórcy sztuk pięknych.
Zajęcia z: malarstwa i rysunku, grafiki warsztatowej,
działań artystycznych, tkaniny, fotografii i filmu odbywają się w przy ul. rUSKIEJ 46C/7.
Zajęcia z: rzeźby, ceramiki i szkła odbywają się przy
pl. WOLNOŚCI 9.
informacje: plastyka-ognisko.edu.pl

cojestgrane.pl koncentrator kultury

Kolo (inne nazwy: choro, oro) to taniec ludowy wywodzący się
z antycznych tańców kołowych. Pochodzi z Dalmacji, popularny jest nadal w Chorwacji i na całym Półwyspie Bałkańskim.
Wykonywany jest w formie koła. Kolo jest zaliczane do najstarszych tańców słowiańskich.
Kobiety i mężczyźni tańczą trzymając się z ręce, ramiona. Kolo
tańczy się przy okazji różnych uroczystości rodzinnych, takich
jak wesela przede wszystkim, urodziny. Tancerzom przygrywają instrumenty, często śpiewa się też a capella. Jest to taniec dla każdego! Taniec to radość, zabawa, mnóstwo
pozytywnych emocji i wrażeń. Chorwackie kolo to przede
wszystkim ukłon w kierunku słońca i morza, miłych wakacyjnych wspomnień i naszych Braci Chorwatów.

WArSZTATy ArTySTyCZNE
Stowarzyszenie W Tonacji Serca zaprasza na kolejne
warsztaty artystyczne w ramach projektu Sąsiedzie,
Ty decydujesz! Warsztaty trwają 3 godziny i odbywają
się w soboty w godzinach od 17:00 do 20:00.

