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fot. Javi rojo

Kto raz zobaczył i usłyszał
królową flamenco – przepadł na wieki. concha, właściwie María concepción
balboa buika, urodziła
się na Majorce. Piosenkarka, autorka tekstów, kompozytorka i producentka muzyczna obdarzona niesamowitym
głosem – jednocześnie chropowatym i miękkim.
Nina simone, chavela Vargas i cesarea evora ukryte w jednym
ciele. Jej twórczość to wyjątkowa mieszanka world music, jazzu oraz flamenco. Wielokrotnie nagradzana i doceniana na całym świecie. instrument towarzyszący jej występom to cajón,
drewniana skrzynia perkusyjna rodem z Peru. cajón to instrument z sercem – mówi buika – nie wiem dlaczego, ale kiedy
słyszę ten dźwięk, czuję, jak drugie serce bije tuż obok mnie.
Nieważne, co gra reszta muzyków. stoję boso i czuję
rytm – niemożliwe jest się pogubić.

SaKhIOBa grUzJa | KoNcert cHóraLNy
czternastoosobowy chór męski jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych gruzińskich zespołów
wokalnych. twórca zespołu – Malkhaz erkvanidze jest
światowej sławy muzykologiem i śpiewakiem, autorem
wielu opracowań muzycznych w tym pomnikowego 24tomowego dzieła gelati skola – o najważniejszej szkole
śpiewu liturgicznego w gruzji – gelati. chór specjalizuje
się w wykonywaniu muzyki wokalnej i instrumentalnej – gruzińskiej polifonii, muzyki liturgicznej, narodowej
i etnicznej. Poza koncertami w kościołach chór wykonuje
muzykę liturgiczną i tradycyjną w salach koncertowych z uzupełnieniem instrumentów i tańca, prowadzi
też gruzińskie supry – spotkania za stołem.
27 pażdziernika, godz. 18:30 | Katedra Prawosławna
pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, ul. św. Mikołaja 40. Bilety: miejsca siedzące – 35 zł, wejściówki 15 zł

10 października, godz. 19:00 | Narodowe Forum Muzyki,
Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław

KALENDARIUM PAŹDZIERNIK 2015
1 X czWarteK
KONCErTy » » »
KWarTET ŚLĄSKI

KWarTET aNGELUS
ŚWiatoWiD KLasyczNie – W rytMie taNga
zespół związany z opolszczyzną i filharmonią opolską koncertuje w całej
Polsce. by wzbogacać swoją barwę i brzmienie kwartet współpracuje także
fot. s. Uronek
z innymi muzykami.
Na koncercie w oDt Światowid artyści wystąpią wspólnie z akordeonistką – olgą strelc.

POMarańCZE
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy

Kwartet: ewa andruszkiewicz – i skrzypce, agata Wacowska-Marsac ii skrzypce, sabina sułkowska-Uronek altówka,
Mirosław Makowski – wiolonczela
20 października, godz. 18:30 | ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54a, Wrocław. Bilety: 8 zł, z kartą seniora 5 zł

SPEKTaKLE » » »
OPOWIEŚCI hOFFMaNNa

NIE SPIESZĄC SIĘ DONIKĄD...

ELżBIETa BaM czyli interdyscyplinarny Kabaret Ponurego
Żartu

Krzysztof NieboraK – gitara
HaNNa NieboraK - fotografie
Usłyszymy utwory dawne
od renesansu do klasycyzmu, utwory i tańce stylizowane m.in. J. s. bacha,
telemanna, Haendla. Dawną muzykę hiszpanską –
Luis De Milan, Luis De Narvaez, santiago De Murica, dawną muzykę angielskę – John Dowland, muzykę polską – Wojciech Długoraj.
23 października, godz. 18:00 | Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

WySTaWy » » »
KaTarZyNa POPIńSKa
malarstwo
SPOTKaNIa » » »
aNDrZEj SZyNKIEWICZ
spotkanie autorskie z autorem
gniewnego Lata
DLa DZIECI » » »

MaTEUSZ KOWaLCZyKMaTOShI
U cioci na imieninach"

WĄż

ZBIGNIEW rOLNICZaK

KONCErTy » » »
TĘCZa POLSKa XVi Międzynarodowy festiwal spółdzielczych zespołów artystycznych

BLaNChE I MarIE

2 X PiąteK

INaUGUraCja SEZONU
OrKIESTry SyMFONICZNEj
NFM
LaGrIMOSa BELTÀ
klasyka i folkowe pieśni
CISZa jaK Ta

hEarTBrEaK hOTEL
ErIK DrESChEr
…NIE CZEKajCIE
BraMy rajU
MayDay2

SEMaNTyKa
festiwal równych Praw 2015
ELECTrIC rOOSTErS
bLUes JaM sessioN
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50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1176-1182 Wieczory lisztowskie

EDWINaS MINKSTIMaS (Usa), fortePiaN
Koncerty w 204 rocznicę urodzin ferenca Liszta
i w 166 rocznicę śmierci fryderyka chopina.
W programie utwory: f. chopina, f. Liszta i f. schuberta.
słowo o muzyce – Juliusz adamowski
20 X g. 17.00 – głogów, sM i i ii st. ul. J. robotniczej 14
21 X g. 18.00 – oława, centrum sztuki ul. Młyńska 3
22 X g. 18.00 – Wrocław, KMiL, pl. t. Kościuszki 10
23 X g. 12.30 – Wrocław, KMiL, pl. t. Kościuszki 10
(169 koncert umuzykalniający dla młodzieży)
23 X g. 18.30 – oborniki Śląskie,
salonik czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
24 X g. 18.00 – brzeg, zamek Piastów Śląskich,
Plac zamkowy 1
26 X g. 18.00 – trzebnica, starostwo Pow., ul. Leśna 1
edvinas Minkstimas jest
uważany za jednego z najlepszych młodych pianistów. recenzenci w europie
i ameryce Północnej podkreślają jego profesjonalną
technikę pianistyczną i siłę
ekspresji oraz bogaty repertuar. Jest laureatem ośmiu
międzynarodowych konkursów pianistycznych.
otrzymał tytuł doktora sztuk muzycznych w Juilliard
school (u prof. Jerome Lowenthala) oraz dyplom pianistyczny w Konserwatorium Paryskim (u prof. Michela
beroffa). Jest regularnie zapraszany do jury międzynarodowych konkursów pianistycznych.
Jego aktualne plany koncertowe obejmują występy
na alasce, w chinach, Korei Południowej, Polsce, Niemczech, Meksyku, Litwie oraz projekt płytowy z Wileńskim Kwartetem smyczkowym – najbardziej znanym
litewskim zespołem kameralnym, z którym występowali i nagrywali płyty najwięksi pianiści świata.
Pianista występował jako solista w większości z najbardziej prestiżonych sal koncertowych na świecie w tym:
w carnegie Hall, alice tully Hall, (Nyc) teatr echegaray,
teatro cervantes (Malaga, Hiszpania), salle Pleyel (Paryż).
Urodzony w Kownie na Litwie, Minkstimas w swoich interpretacjach pianistycznych i w swoich kompozycjach
inspiruje się poezją i mitologią nordycką i sztuką romantyczną. Jest również pod silnym wpływem wielkich
pianistów i kompozytorów, brahmsa, Liszta, rachmaninowa, oraz współczesnych pianistów (Jewgienij Kisin,
spencer Myer, sofya gulyak, Jeffrey swann i Martha argerich). Wirtuozeria służy mu przede wszystkim
do przekazania liryzmu i poezji dzieła muzycznego.
Koncerty sa realizowane przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, gmin brzeg, oborniki Śląskie, trzebnica,
Wrocław, Powiatu trzebnickiego, fundacji KgHM Polska Miedź,
ośrodka Kultury w oławie, związku artystów Wykonawców
stoart, brzeskiego Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w brzegu.

KOBIETa BEZ CIENIa ricHarD straUss
jest bez wątpienia apogeum twórczości kompozytora. Utwór
będący apologią miłości małżeńskiej i macierzyństwa, ukazuje
żmudny proces oblekania się w szatę człowieczeństwa. Libretto autorstwa Hugona von Hoffmannsthala to tekst o wielowarstwowej symbolice. austriacki poeta w charakterystyczny
sposób łączy elementy fantastyczne znane z przekazów baśniowych, mitologicznych i biblijnych z elementami świata realnego. osobliwość warstwy tekstowej w dużej mierze stanowi
o absolutnej niepowtarzalności tej opery symbolicznej.
strauss i Hoffmannsthal stworzyli doskonałe dzieło zespołowe, w którym słowo jest równoprawnym partnerem dźwięków
wydobywanych z partytury. Na zasadzie biegunowego przeciwieństwa Hans-Peter Lehmann zbudował swoją inscenizację.
reżyser zadbał o to, by akcja toczyła się płynnie i czytelnie, co
w tej operze – pełnej symboliki i ciągłych zmian scen – nie jest
łatwe do osiągnięcia.
24 października, godz. 19:00 | Opera Wrocławska, ul Świdnicka 35

CarISMa GUITar DUO

DrUGa STrONa Gór
wystawa poplenerowa

MONIKa WIŚNIOWSKa BaSEL
& aNDrZEj WaŚNIEWSKI
SPEKTaKLE » » »
MaTKa jOaNNa
OD aNIOŁóW

ŁUKaSZ ZaMarO
SaNTa MONICa
wernisaż wystawy fotografii

ONy

aNDrZEj MITaN Płyty bezdźwięczne i onomatopeja

OGNISTy PTaK
CUDOWNy MaNDaryN

MarIUSZ GOSŁaWSKI
malarstwo sUMi-e

BLaNChE I MarIE
KUSZENIE
CIChEj WErONIKI

DLa DZIECI » » »
WĄż
CaLINECZKa

POMarańCZyK

3 X sobota

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa

KONCErTy » » »
TĘCZa POLSKa

WIECZór KaBarETOWy
…NIE CZEKajCIE
MayDay2
WySTaWy » » »

PIaNO PrOjECT
NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa
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aLFrED VOGL eKLeKtiK sessioN:

ThEZE DUO fraNcJa

eKLeKtiK orcHestra ecHoes
eklektik session to międzynarodowa platforma artystyczna oraz cykl wydarzeń odbywających się we
Wrocławiu. Koncert finałowy inspirowany jest tematyką górską. tłem do wykonanych na żywo aranżacji
i nowych kompozycji będą fragmenty filmów o tematyce górskiej, pochodzących z różnych stron świata.
eklektik orchestrę tworzyć będą muzycy z różnych
środowisk: zagraniczni goście, wrocławscy muzycy
i orkiestra symfoniczna Narodowego forum Muzyki,
łącznie około 50 osób. W składzie pojawi się m.in alfred Vogel – wybitny austriacki muzyk, perkusista
związany z trio Hang em High.

KoNcert i Warsztaty taNeczNe (baL foLK)
Duet tworzą eric (bandoneon)
i samuel (klarnet, klarnet basowy) ojciec i syn, których pasją jest tworzenie muzyki dla
tancerzy. Prezentują autorskie
kompozycje inspirowane francuską muzyką tradycyjną. ich
specjalnością są romantyczne
mazurki i nastrojowe walczyki. zestaw instrumentów, jaki wykorzystują, rzadko spotykany wśród balfolkowych grup, nadaje
ich muzyce wyjątkowy i niepowtarzalny klimat.
We francji są niezmiernie popularni, mają na koncie liczne występy na europejskich festiwalach, są też twórcami i organizatorami jednego z najznamienitszych festiwali tanecznych we
francji – Damada. to ich jedyny występ w Polsce!

18 października, godz. 19:00 | Narodowe Forum Muzyki,
Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław

28 października, godz. 19:00 | Collosseum jazz Caffe,
ul. Piotra Skargi 18a. Bilet 20 zł – po warsztatach koncert

SUSaN & MarTIN WEINErT

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

KaBaNOS

UWOLNIONE DźWIĘKI
W wydarzeniu koncert, pokaz, spektakl i opowieść łączą się, zapewniając nowoczesną w przekazie podróż
w historię kultury europejskiej. Wybrane przez Macieja rychłego obrazy mistrzów malarstwa zawierają
szczegółowy zapis muzyczny, którego odczytanie jest
podstawą spotkania trójki artystów. Występują: Maciej rychły, Mateusz rychły, elisabeth seitz
4 października, godz. 20:00 | Teatr Pieśń Kozła,
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 10/20 zł

jOhNNy ChaNG
MIKE MajKOWSKI
hENryK MIŚKIEWICZ
SaMUEL BLaSEr TrIO
MaNUEL TUr >> DEEP
DEPOT LaUNCh ParTy

KUSZENIE
CIChEj WErONIKI

PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach
SPOTKaNIa » » »
WarSZTaTy aCrOyOGa
DrZWI OTWarTE

BEZPIECZNa jESIEń
DLa SENIOra
DOLNOŚLĄSKa GIEŁDa
FONOGraFICZNa

MEDIa MEDEa
premiera

4 X NieDzieLa

POMarańCZyK

KONCErTy » » »
TĘCZa POLSKa

PILNIE POSZUKUjEMy BaSóW!

Otwarte próby w piątki w godz. 18:00-21:00 2, 8, 15, 22, 29
października | Dom Parafialny, Salka Kulturalno-rekreacyjna, ul. Bajana 47a, Wrocław

WySTaWy » » »
ZDZISŁaW NITKa. DrZaZGI
I ZaDZIOry. GraFIKa

SPEKTaKLE » » »
CarMEN
BLaNChE I MarIE

Do cHórU KaMeraLNego MisericorDia
ambitny chór (repertuar wymagający ćwiczeń, dość
częste koncerty i wyjazdy konkursowe) poszukuje równie ambitnych młodych i młodych duchem osób,
do wspólnego muzykowania. Dla chętnych: nauka śpiewu (w tym emisja głosu), kształcenie słuchu, nauka czytania nut. Próby – raz, czasem dwa razy w tygodniu.
Wspólne wyjazdy na wakacyjne obozy, warsztaty wokalne weekendowe. zapraszamy do nas również ciebie, jeśli lubisz i chcesz śpiewać!

OByWaTEL K.

CZySTa KOMErCja
NaSZa KLaSa
hISTErIE MIŁOSNE

BEaTa
BĘDKOWSKa-hUaNG
EWa MarIa hOUBEN
koncert organowy

32 OMDLENIa
MaTKa jOaNNa
OD aNIOŁóW

G.F. häNDEL – rINaLDO
PIaNO PrOjECT

Szanowni Państwo,

PA ŹDZIE R NIK 2015
W AKADEM II MUZYCZNEJ
5 X , g odz. 11.00, Aula Leopoldina U Wr
UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU
AKADEMICKIEGO 2015/2016 UCZELNI
ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA
6 X , g odz. 20.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT SOUND FACTORY ORCHESTRA
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ FABRYKI
DŹWIĘKU *
10 X , g odz. 17.00, Sala Koncertowa AMKL
BENEFIS PROF. KRZYSZTOFA
BRUCZKOWSKIEGO *
17 X , g odz. 18.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ IM. KAROLA
SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH
W RAMACH FESTIWALU AKADEMICKICH
ORKIESTR SYMFONICZNYCH *
24 X , g odz. 18.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO
JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU
W RAMACH FESTIWALU AKADEMICKICH
ORKIESTR SYMFONICZNYCH *
* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp za zaproszeniami

Koncerty w ramach Międzynarodowej
Fabryki Dźwięku finansowane
ze środków Gminy Wrocław

październik to tradycyjnie miesiąc, w którym uczelnie
inaugurują kolejny rok akademicki. Społeczności
akademickie wrocławskich uczelni artystycznych już
od dziewiętnastu lat czynią to wspólnie.
Z wielką radością zapraszam Państwa
na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Artystycznych Wrocławia, która odbędzie się w dniu
5 października 2015 r., o godz. 11.00, w pięknych
wnętrzach Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas uroczystości tytuł
doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta nadany
zostanie Bogdanowi Zdrojewskiemu.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego Uczelnia nasza inauguruje kolejny
sezon artystyczny. Będzie on bogaty w ciekawe wydarzenia, takie jak m. in.: koncerty symfoniczne, jazzowe, chóralne, festiwale, prezentacje muzyki współczesnej, koncerty kameralne,
recitale, pokazy sceniczne, w wykonaniu studentów, doktorantów, pedagogów
oraz zaproszonych artystów. Nie zabraknie także konkursowych zmagań młodych artystów
różnych specjalności, ciekawych przedsięwzięć naukowych i naukowo-dydaktycznych.
Już 6 października w naszej nowej Sali Koncertowej wystąpi Awangardowa Orkiestra
Akademii Muzycznej we Wrocławiu Sound Factory Orchestra, która dwa dni później
zaprezentuje się w Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, w ramach projektu Międzynarodowa Fabryka Dźwięku. W drugiej połowie miesiąca inaugurujemy
zaplanowany na październik i listopad Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych,
w ramach którego w październiku wystąpią: Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (17 października) i Orkiestra Symfoniczna
Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (24 października).
W nadchodzącym miesiącu inaugurujemy drugi rok działania Otwartej Akademii
Muzycznej (OAM). To propozycja skierowana do wszystkich Państwa, którzy chcieliby
uzyskać nowe, bądź pogłębić posiadane kompetencje w zakresie wiedzy i umiejętności
praktycznych związanych z uprawianiem muzyki. Szczegółowe informacje dotyczące
Otwartej Akademii Muzycznej oraz pełnej oferty dydaktycznej, artystycznej i naukowej
wrocławskiej Akademii Muzycznej znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
pod adresem www.amuz.wroc.pl
Z radością zachęcam Państwa do zainaugurowania sezonu artystycznego wspólnie
z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Zapraszam do uczestnictwa
w imprezach organizowanych przez naszą Uczelnię, wierząc, że nadchodzący sezon
artystyczny dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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NIña PaSTOrI WyŚPieWać fLaMeNco

CISZa jaK Ta We WrocłaWiU i LUbiNie

obecnie najpopularniejsza
w Hiszpanii wokalistka flamenco wystąpi w ramach
kobiecej edycji Wrocławskiego festiwalu gitarowego. Niña umiejętnie łączy
flamenco z elementami popu, dzięki czemu zdobywa serca szerokiej publiczności.
Świadczą o tym sprzedane ponad 2 miliony płyt, 5 nominacji i 3 latynoskie nagrody grammy. Pierwszy i jedyny
w Polsce koncert Divy flamenco zakończy „najpiękniejszą” edycję festiwalu gitara+.

aleksandra frąckowiak, ilona Karnicka, Dariusz bądkowski,
Michał łangowski, Mariusz skorupa, Mateusz Wyziński to artyści zespołu cisza Jak ta, który
w krótkim czasie wydał 7 płyt
i zagrał ponad 500 koncertów na scenach w całej Polsce przemierzając ją wzdłuż i wszerz. atmosfera ich koncertów jest
wyjątkowa – powaga wierszy największych polskich poetów:
Leśmiana, stachury, osieckiej czy tetmajera miesza się tu
z lekkością tekstów autorskich. od 12 lat pozostawiają słuchaczy w zadumie, ale i w radości współtworzenia chwili. Podczas
koncertów oprócz znanych utworów, usłyszymy materiał
z najnowszej płyty zespołu.

7 października, godz. 19:00 | Narodowe Forum Muzyki,
pl. Wolności 1 we Wrocławiu

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

MaTEUSZ KOWaLCZyK – MaTOShI
Matoshi jest wokalistą. Młody artysta, uczestnik talent
show (Must be the Music – tylko Muzyka 7) i radiowego (radio rDs). W 2014 r. nagrał krążek pt. Debiut. Koncertował w niemal całej europie, zahaczając o afrykę.
Koncerty przeniosą Was w świat piosenki, usłyszeć
będzie można lubiane szlagiery, głównie utwory m.in.
edith Piaf, Marleny Dietrich, Violetty Villas, ireny santor oraz franka sinatry.
1 października, godz. 19:00 | Sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2, Wrocław
28 października, godz. 18: 00 | Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10, Wrocław

Taniec Flamenco
Puls życia,
energia, która mobilizuje całe ciało,
szlachetne piękno i zmysłowość

2 października, godz. 19:00 | Centrum Kultury Muza,
ul. armii Krajowej 1, Lubin. Bilety: 20/30 zł
12 października, godz. 20:00 | Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 30/25/20 zł

jULIa MaLISChNIG
jaCqUES LE rOUX
MarIKa
DIKaNDa
SPEKTaKLE » » »
OByWaTEL K.
POMarańCZyK
CZySTa KOMErCja
NaPój MIŁOSNy
KUSZENIE
CIChEj WErONIKI

DLa DZIECI » » »
NIEDZIELNE POraNKI
FILMOWO-WarSZTaTOWE
FraNIa PIOrUN

5 X PoNieDziałeK
KONCErTy » » »
UrOCZySTa INaUGUraCja
rOKU aKaDEMICKIEGO
UCZELNI arTySTyCZNyCh
WrOCŁaWIa
446. KONCErT
PONIEDZIaŁKOWy
gerhard zeggert in memoriam
PErKaLaBa

MEDIa MEDEa
MaTKa jOaNNa
OD aNIOŁóW

SPEKTaKLE » » »
MĘCZENNICy
UCIEChy STarOPOLSKIE

32 OMDLENIa
32 OMDLENIa
UWOLNIONE DźWIĘKI
aUTOBUS CZ. 1

W każdą środę:

18.00-19.00 – technika
19.00-20.00 – choreografia
pod kierunkiem KATY LA YEDRA

nabór trWa: www.arteﬂamenco.eu;
tel 507.329.844
Zabytkowa sala konferencyjna
rynek 30 iiip., Wrocław

WySTaWy » » »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach
SPOTKaNIa » » »
jarMarK jaDWIżańSKI
jaCEK UTKO
content design – trendy i idee
w projektowaniu wydawnictw

UWOLNIONE DźWIĘKI
WySTaWy » » »
SPEŁNIONE MarZENIa
SPOTKaNIa » » »
CZyTaNIE:PaNNy Z WILKa
WOrLD-WIDE COMEDy
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rETUrN TO ThE BaTCaVE FESTIVaL 2015

8. aVaNT arT FESTIVaL.

ruch gotycko-punkowy łączy w jedno najlepsze i najbardziej fascynujące undergroundowe gatunki mające swoje korzenie bezpośrednio na przełomie lat 70' i 80'
ubiegłego wieku. Usłyszymy szaloną, dziwaczną i mroczną zarazem muzykę z kręgu określanego jako post-punk,
zimna fala, deathrock, gothic-punk, gothabilly oraz innych spokrewnionych upiornych i eksperymentalnych
gatunków muzycznych. W tym roku zagrają m.in.: 13th
chime (UK), agent side grinder (se), frank the baptist
(De/Usa), eyaculacion Post-Mortem (es), shadowhouse
(Usa), Varsovie (fr), geometric Vision (it), elvira and the
bats (fr), Masquerade (fi), ash code (it), Wieże fabryk
(PL), Kandahar (PL), Weird candle (ca), aviaries (PL).

Na otwarcie festiwalu w Narodowym forum Muzyki usłyszmy
psychodeliczne syny i trio rimbaud (budzyński/Jacaszek/trzaska), a także felixa Kubina i jego syntezatorowy, retrofuturystyczny dada-horror. Kolejne dni to koncerty na Dworcu
Świebodzkim – w piątek, 2 października, zagrają tam: alameda5,
reanimowany skład Kinsky, Dean blunt, M. e. s. H. oraz tomek
Hoax i rhythm baboon (Polish Juke). W sobotę, 3 października,
wystąpią irmler (faust) & Liebezeit (can), brandt brauer frick ze
swoją „emotional body music”, weteran brytyjskiej sceny garage/grime – flowdan, fischerle, pionier muzyki elektronicznej
w Polsce – Jacek sienkiewicz i Perc. W niedzielę festiwal przeniesie się do ceta. tam zobaczyć będzie można m.in. audiowizualny projekt synthart i Vox Machinatione – wspólny projekt
Dariusz Jackowskiego z centrum technologii audiowizualnych
i ainary Legardon – baskijskiej artystki.
W ramach aVaNt art fiLM w Kinie Nowe Horyzonty, pokazane zostaną filmy o muzyce. W programie znalazły się m.in. poświęcony pamięci rowlanda s. Howarda autoluminescent,
theory of obscurity – dokument o twórczości the residents
czy b-Movie, traktujący o zachodnioberlińskim podziemiu muzycznym lat 1979-1989. W sumie zaprezentowanych zostanie
pięć filmów, z których trzy będą miały swoje polskie premiery.

Od 15 do 18 października | Centrum reanimacji Kultury
CrK, ul. jagiellończyka 10c/d, Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aDaM BaŁDyCh & hELGE LIEN TrIO
skrzypek, kompozytor, urodzony. Przez wielu krytyków
uznawany za nadzieję światowej wiolinistyki jazzowej
i wirtuoza skrzypiec. absolwent aM w Katowicach.
artysta zaciera granice między jazzem, muzyką poważną i współczesnym światem dźwięków, który go
otacza i inspiruje. Najnowszy projekt briDges współtworzony jest wraz z norweskim zespołem Helge Lien
trio i realizuje cykl kompozycji napisanych przez adama bałdycha w 2014 roku specjalnie dla tego składu.
Helge Lien trio jeden z najważniejszych obecnie
zespołów skandynawskich, założony w roku 1999
z inicjatywy norweskiego pianisty Helge Liena.
19 października, godz. 19:00 | CS Impart we Wrocławiu,
ul. Mazowiecka 17. Bilety: 60/50 zł

Od 1 do 4 października we Wrocławiu. Karnet muzyczny 60 zł, karnet
filmowy 20 zł, karnet łączony (muzyka + film) za 80 zł

6 X WtoreK

ShOT FOr MIa

KONCErTy » » »
SErhIj PETryCZENKO
MaCIEj KaZIńSKI
DaNIŁO PErCOW

TOMEK LEWaNDOWSKI

MUChy JeDeNaste UroDziNy
Muchy to bez wątpienia
jeden z filarów polskiej
muzyki w XXi w. Podczas
koncertu zagrają przekrojowy materiał z czterech dotychczasowych
fot. W. skibicki
płyt, a także materiał
z mającego ukazać się w listopadzie koncertowego albumu faLa, opartego na ścieżce dźwiękowej filmu
z o tym samym tytule w reż. Piotra łazarkiewicza.

SOUND FaCTOry OrChESTra
MIZIa & MIZIa
BLUES BaND
SPEKTaKLE » » »
MEDIa MEDEa
DLa DZIECI » » »
aLICja W KraINIE CZaróW

10 października, godz.20:00 | Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1 Wrocław. Bilety: 35/30 zł

7 X ŚroDa

MaNUEL TUr DeeP DePot LaUNcH Party

KONCErTy » » »
NIña PaSTOrI

DeeP DePot to nowy, wrocławski projekt muzyczny,
który promje ambitną muzykę elektroniczną.
Pierwszym gościem kolektywu DD będzie Manuel tur.
Niemiecki producent hiszpańskiego pochodzenia ma
w swojej dyskografii ponad 30 wydawnictw. W 2009
roku w ramach beatport annual awards artysta nominowany w kategorii best Deep House artist.
artysta wystąpi przy supporcie DJi i prezenterów radiowej audycji Wieczór Klubowy w radio LUz.
3 października, godz. 23:00 | Das Lokal,
pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław. Bilety: 20/25 zł

aLL ThaT jaZZ
jaM SESSION
SPEKTaKLE » » »
Car SaMOZWaNIEC, CZyLI
POLSKIE Na MOSKWIE GODy
MEDIa MEDEa
WySTaWy » » »
INNE SPOjrZENIE
warsztaty sensualne wokół wystawy Nowa sztuka dla nowego
społeczeństwa

SPOTKaNIa » » »
aNNa PaCIOrEK
W magii światłocieni
wieczór autorski

aNNa MarIa jOPEK
KaCPEr ZIEMIaNIN
PaWEŁ KrZaCZKOWSKI
CyMES
SaSha BOOLE

8 X czWarteK
KONCErTy » » »
SCENa MŁODyCh
ThE ShOCK TrIO
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yaM

STICK MEN festiWaL DrUM fest 2015
Niepowtarzalne i unikalne trio progresywno-rockowe. Wykorzystują instrumenty nietypowe, piszą porywającą muzykę,
stawiają sobie progrockowe wyzwania.
Pat Mastelotto i tony Levin są sekcją rytmiczną legendarnego
zespołu King crimson. Pat Mastelotto jest rozchwytywanym
na całym świecie progrockowym perkusistą. Levin gra na nietypowym instrumencie – 12 strunowym champan stick. Marcus reuter jest kompozytorem, gitarzystą, który prezentuje
własny styl grając na zaprojektowanej przez siebie touch guitar. zachwycają publiczność grając m.in. suitę ognistego Ptaka strawińskiego czy red and Lark's tongues King crimson.
STICK MEN 11 października, godz. 19:00 | Zaklęte rewiry,
ul. Krakowska 100, Wrocław
rick Latham – warsztaty perkusyjne 16 października br.
| Salon Muzyczny ragtime, ul. Traugutta 15, Wrocław

MONIKa aDaMSKa
I DaNIEL SPaLENIaK
TrIBUTE
TO aMy WINEhOUSE

UrBaN DEVELOPMENT
Wykład Klausa Kunzmanna
CyWILIZaCja aFTErU
Vol. 1: rewers ulicy, po co nam
środowisko klubowe? Dyskusja

9 X PiąteK

SPEKTaKLE » » »
Car SaMOZWaNIEC, CZyLI
POLSKIE Na MOSKWIE GODy

KONCErTy » » »
MaGGIC OF aCCOrDION

KaBarET aNI MrU MrU
MayDay

jaNUSZ KaSPrOWICZ
& STaNISŁaW
MarINCZENKO

BUrZa

FOLKLaND

aNhELLI. WOŁaNIE

aNDrZEj KOryCKI
DOMINIKa żUKOWSKa

Z TWOjĄ CórKĄ? NIGDy!

WySPa

WhaT ShE DOES

SPEKTaKLE » » »
Car SaMOZWaNIEC, CZyLI
POLSKIE Na MOSKWIE GODy

WySTaWy » » »
PraWa CZŁOWIEKa. DOSTrZEGaM. DZIEDZICTWO
SPOTKaNIa » » »
CULTUrE, CrEaTIVITy aND

NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWa - artur ruciński
MayDay

12 października, godz. 20:30 | Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1, Wrocław. Bilety: 100/75/60/40 zł

SKICKI – SKIUK aLL tHat Jazz
skicki-skiuk to koncepcja zespołowego współgrania
na różnych płaszczyznach, którą wzięło sobie do serca czterech muzyków z wrocławskiej akademi Muzycznej w składzie: Dariusz rubinowski (saksofon
tenorowy), Jakub Mizeracki (gitara), roman chraniuk
(kontrabas) i Jakub Miarczyński (perkusja).
Muzycy wspólnie tworzą kompozycje, mimo młodego
wieku posiadają już sporo osiągnięć i bagaż doświadczenia koncertowego, przy czym z każdym dniem podnoszą sobie poprzeczkę coraz wyżej.
Po koncercie muzycy zapraszają na Jam session.
14 października, godz. 21:00 | Manana Cafe, Św. Mikołaja 810, Wrocław. Bilet 12.50 zł

aPParaT
Uwielbiany przez polską publiczność niemiecki DJ i producent apparat po 9 latach powraca do Wrocławia!
Światowa gwiazda muzyki elektronicznej wystąpi wraz
z Live bandem w ramach cyklu city sounds! Koncerty
apparata z zespołem powalają potęgą żywego brzmienia i precyzyjnie połamanych rytmów. W galaktyce
współczesnej elektroniki artysta świeci od lat własnym,
osobnym światłem, wyróżniając się kosmicznym talentem, pracowitością i muzyczną inteligencją!
25 października, godz. 20:00 | Klub Eter, ul. Kazimierza
Wielkiego 19, Wrocław

SEMaNTyKa
festiWaL róWNycH PraW 2015
semantyka to łódzki projekt łączący elementy muzyki
elektronicznej i gitarowej. zespół kładzie duży nacisk
na tekst przekazywany w formie poezji.
We wrześniu 2014 roku ukazała się pierwsza ePka zespołu zatytułowana b. Muzycy nieprzerwanie pracują
nad rozwojem swojego niecodziennego projektu, odbyli m.in. sesję nagraniową w radiu Katowice i zagrali
koncert live w radiu Żak.
2 października, g. 20:00 | Wrocławskie Neony, ul. ruska 46c

cojestgrane.pl koncentrator kultury

POMarańCZE I
MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

siesta W DroDze
W ramach kolejnego koncertu z cyklu siesta W Drodze, organizowanego we
Wrocławiu z ethno Jazz festivalem, Marcin Kydryński
zaprezentuje niezwykłą muzyczną osobowość.
yaMi, właściwie fernando araujo, urodził się w angoli
w dniu, w którym człowiek wylądował na Księżycu co,
jak twierdzi, wpłynęło na jego dość szaloną i pogodną
naturę. Multiinstrumentalista, kompozytor, wokalista
i producent płytowy, znany w Polsce ze wspólnych
występów razem z anną Marią Jopek oraz Marizą.
Prowadzi autorski zespół, z którym wydał płytę aloelela (HM Musica 2007): bukiet szczęśliwych, piosenek
zakorzenionych w afrykańskiej tradycji.
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CyGNE (Laura Meyer)
cygne w ramach swojej
europejskiej trasy koncertowej, liczącej około 60
występów, odwiedzi także Wrocław.
artystka zaśpiewa utwory ze swojego najnowszego albumu Passenger.
cygne jest artystką niezależną, tworzącą muzykę folkową i bluesową. Jej koncerty są nastrojowe i kameralne. Laura wygrała 2 prestiżowe konkursy w Usa:
eddie owen Presentssongwritershootout oraz telluride blues &brews solo acousticcompetition.
2 października, godz. 19:00 | Panato Cafe, ul. jedności
Narodowej 68a (kamienica w podwórzu), Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

LarI LU (Józefina Lubieniecka)
Piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. była
wokalistka zespołu Varius Manx oraz solistka w zespole Piotra rubika. finalistka programu „szansa
na sukces” z zespołem WiLKi, która piosenką „eli lama
sabachtani” wygrała program jak i konkurs Debiutów
Krajowego festiwalu Piosenki Polskiej w opolu.
Jest muzycznym samoukiem o rzadkim talencie, charyzmatyczną wokalistką o rozpoznawalnym głosie i oryginalnej muzycznej frazie, a także autorką poruszających
tekstów w języku polskim. choć ma 27 lat, śpiewała już
w wielu rozmaitych projektach, zdobywając doświadczenie i doskonaląc swoje umiejętności. Któregoś dnia zamknęła ten rozdział i zamieszkała z dała od miasta,
na skraju lasu, by skupić się na komponowaniu i szukaniu własnych środków wyrazu. efektem jest niezwykła
płyta zatytułowana 11. Promuje ją singiel Nad ziemią,
do którego klip nakręcił duet PsycHoKiNo.

NaTaLIa PrZyBySZ PrąD
Dla Natalii Natu Przybysz
punktem wyjścia do pracy
nad tą płytą była piosenka Niebieski z poprzedniego wydawnictwa pt. Kozmic blues tribute
to Janis Joplin. artystka kontynuuje, więc przygodę z bluesem
i klimatem rocka z lat 60.
spotkanie z piosenkami Janis
dało mi szansę doświadczenia żywiołu ognia, którego nie chcę
już nigdy utracić. zrozumiałam, że chcę śpiewać o trudnych stronach życia, że prawda ma moc. Piosenki, które teraz piszę są
bardzo osobiste, czasem nawet dramatyczne, pisane pod wpływem silnych przeżyć i refleksji – mówi Natu, która jest autorką
wszystkich tekstów do nowej płyty.
28 października, godz. 20:00 | Klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19,
Wrocław. Bilety: psp 45/35 zł, wdk 60/50

BUrZa
CONCha BUIKa
aNhELLI. WOŁaNIE

MUChy

NaSZa KLaSa

GrUPa ETC

ZIMOWa OPOWIEŚCI

ThE TaCTOPErS

STrEFy KONTaKTU
gala Konkursowa
TańCE NarODóW ŚWIaTa
Z TWOjĄ CórKĄ? NIGDy!
WySTaWy » » »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach
WIKTOrIa MIKODa
fotokreacje - fotografia
SPOTKaNIa » » »
PUNXDEFECTUOZOZ
Laureana toledo i Dr Lakra.

SPEKTaKLE » » »
KWarTET premiera
ODEjŚCIE GŁODOMOra
premiera
MayDay
PODróż ZIMOWa
aNhELLI. WOŁaNIE
DyBUK słuchowisko
- tylko dla dorosłych
ZIMOWa OPOWIEŚCI
Car SaMOZWaNIEC, CZyLI
POLSKIE Na MOSKWIE GODy

10 X sobota
KONCErTy » » »

BaLLaDyNa. KWIaTy CIEBIE NIE OBrONIĄ

BENEFIS
PrOF. KrZySZTOFa
BrUCZKOWSKIEGO

PrZyjaZNE DUSZE

BOSSa NOVa
KOVaCIC/LEOPOLDINUM

WySTaWy » » »
PETEr aBLINGEr
instalacja w 4 odsłonach

BarBara MarySZEWSKa
BarTOSZ PaTryK rZyMaN
koncert organowy

SPOTKaNIa » » »
DźWIĘK, PrZESTrZEń,
OBIEKT - SyMPOZjUM
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NaTaLIa LUBraNO

TOTU SCENa LIVE 2015 DrUga eDycJa!

znakomita wrocławska wokalistka,
kompozytorka
i autorka tekstów w swoim
autorskim, solowym projekcie muzycznym.
szerszej publiczności znana z V edycji programu the
Voice of Poland 2014 w grupie tomsona i barona z zespołu afromental, gdzie dotarła do półfinału. Ukończyła
Państwową szkołę Muzyczną i st. im. grażyny bacewicz we
Wrocławiu oraz prywatną szkołę jazzu Jazz a tours we francji.
Na polskiej scenie muzycznej znana jest z wieloletniej współpracy ze środowiskiem wrocławskich hip–hopowców oraz ze
współpracy zespołem Miloopa.

KoNcert fiNałoWy – MariKa z zespołem
trzydniowy koncert, kilkunastu różnych wykonawców, kilkanaście różnych
gatunków i stylów muzyki,
różne instrumenty i techniki tworzenia. Wszystko
na jednej scenie totu.
gwiazdą drugiej edycji będzie Marika z zespołem!

11 października, godz. 19:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia,
Włodkowica 5, Wrocław, Bilety: 20/25 zł

PODróż ZIMOWa
Car SaMOZWaNIEC, CZyLI
POLSKIE Na MOSKWIE GODy

CaLINECZKa

SPOTKaNIa » » »
SWaP - WyMIaNa UBrań

11 X NieDzieLa
KONCErTy » » »
PIaNO PrOjECT
SZaBOLCS ESZTéNyI

TEaTSyKI
warsztaty edukacji twórczej
WyCIECZKI » » »
WrOCŁaWSKI MODErNIZM

LaS MoNoDraM MUzyczNy aNgeLiKi PyteL
Miasto, blokowisko,
mieszkanie, łazienka,
a w niej... las. Historia
dziewczyny zagubionej
w świecie w którym buty same tańczą, tajemnicy lasu zamieszkałego
przez roje motyli strzeże drwal, zaś wanna napełnia się morską wodą.
angelika Pytel (26 lat) – aktorka filmowa i teatralna,
absolwentka PWst im. L. solskiego w Krakowie filia
we Wrocławiu. absolwentka autorskiej szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego w Warszawie oraz
studium teatralnego im J. osterwy w bielsku-białej.
24 października godz. 19:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21

XI FESTIWaL MUZyKI TEaTraLNEj
STICK MEN
fesitwal Drumfest 2015
NaTaLIa LUBraNO
PIDżaMa POrNO
aNDarZEj GOraCZarEK
PrOjEKT VOLODIa

DLa DZIECI » » »
CaLINECZKa
LITEraTUra W PIELUChaCh
NIEDZIELNE POraNKI
FILMOWO-WarSZTaTOWE
OCh EMIL

SPEKTaKLE » » »
PraWDa... O ZDraDZIE

12 X PoNieDziałeK

EUGENIUSZ ONIEGIN

yaMI

ZIMOWa OPOWIEŚCI

CISZa jaK Ta

BaLLaDyNa. KWIaTy CIEBIE NIE OBrONIĄ

jaZZ jaM SESSION

KONCErTy » » »

ODEjŚCIE GŁODOMOra
PrZyjaZNE DUSZE
MayDay

SPEKTaKLE » » »
ZEMSTa
KraINa DOBrEGO hUMOrU
PóŁ Na PóŁ

to circ / cricot
tribUte to taDeUsz KaNtor
Kuratorzy: zbigniew szumski, Paweł szroniak
tegorocznej edycji festiwalu patronuje postać tadeusza Kantora – wielkiego artysty i reżysera, którego
twórczość silnie wpłynęła na kształt polskiej sztuki
drugiej połowy XX wieku.
głównym celem festiwalu jest zaprezentowanie autora
Umarłej klasy jako artystę żywego i inspirującego, rozszerzając kontekst, w jakim można interpretować jego
twórczość. Kantor jest bowiem swoistą figurą pryzmatyczną, poprzez którą do Polski „przeświecały” najnowsze idee artystyczne. Koncentrując się na jego
realizacjach w dziedzinie informelu, sztuki obiektu i happeningu, przeanalizowany zostanie szereg problemów
zachowujących – jak się wydaje – szczególną aktualność.
Koncepcje tadeusza Kantora będą podczas festiwalu zestawiane i konfrontowane z propozycjami wybitnych
twórców muzyki eksperymentalnej, takimi jak np. eva-Maria Houben, Peter ablinger, tomasz sikorski, alvin
Lucier czy Phill Niblock, co umożliwi publiczności zaznajomienie się z co najmniej kilkoma liniami rozwoju sztuki
współczesnej (zwłaszcza sztuki dźwięku).
Paweł szroniak
(festiwalmuzykiteatralnej.pl)
Od 29 września do 11 października | jelenia Góra, Wrocław

cojestgrane.pl koncentrator kultury

DLa DZIECI » » »
OCh EMIL!

Przegląd zespołów 2 i 3 października, godz. 19:00-3:00
Koncert finałowy 4 października, godz. 19:00 | ToTu agencja
artystyczna, ul. hubska 6, Wrocław
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UCIEChy STarOPOLSKIE

teatr Mały
Przedstawienie teatralne oparte na dziełach Jana Kochanowskiego i Mikołaja reja. renesansowe teksty
powracają na scenę, ujawniając swą ponadczasowość
i uniwersalność. Wesołe, lecz niosące również gorzką
ironię przedstawienie może być dla nas momentem
zadumy i refleksji nad historią i teraźniejszością.
teatr Mały zaprasza w poniedziałki na spektakle:
Pan tadeusz, antygona, Świętoszek, Kordian, Uciechy
staropolskie
5 października, godz. 19:00 | O.D.a. Firlej, ul. Grabiszyńska
56, Wrocław. Bilet 15 zł www.teatrmaly.com.pl

ZaPOLSKa SUPErSTar

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

LUPa FIESTa

PreMiera

PreMiera
czyLi JaK PrzegryWać, Żeby Wygrać
reżyseria: aneta groszyńska
spektakl to opowieść biograficzna o gabrieli zapolskiej – pisarce, aktorce; lokomotywie, która wprowadziła teatr polski do XX wieku; nigdy nie ogłoszonej
patronce polskiej sztuki zaangażowanej – gatunku,
który zainicjowała w jego nowoczesnej, znanej nam
dzisiaj formie. Pozostawiła po sobie tony twórczości,
a z tego bezmiaru tekstów, szerszej publiczności dziś
znana jest jednak tylko Moralność pani Dulskiej.
Premiera 16 października, godz. 19:00, 17 października,
godz. 19:00, 18 października, godz. 17:00 | Scena Kameralna, Teatr Dramatyczny im. j. Szaniawskiego w Wałbrzychu

STOP ThE TEMPO PreMiera
sztuka młodej dramatopisarki rumuńskiej (ur. 1977)
opowiada o naszej współczesności – zdyszanej, zagonionej, oszalałej. trójka młodych ludzi, których drogi
życiowe przypadkowo się splatają, ulega wypadkowi
samochodowemu. Uratowani, zaczynają pragnąć całkowitej odmiany, zarówno swego życia, jak i całego
świata, który zwariował…
Premiera 18 października, godz. 19:00, 23 i 31 października
Scena na Strychu – Teatr Modrzejewskiej w Legnicy.
Bilety: 30 premierowy, 18 zł po premierze.

W październiku br. zapraszamy na przegląd wrocławskich przedstawień
Krystiana Lupy pod hasłem – Lupa fiesta.
W programie znajdą się
również pokazy zapisów
wrocławskich przedstawień
Krystiana Lupy, które nie są już grane (immanuel Kant, Hanna Wendling, azyl). Harmonogram bezpłatnych projekcji pojawi się niebawem na stronie internetowej teatru.
Karnety na wszystkie cztery spektakle w cenie 60 zł do kupienia tylko w kasach teatru Polskiego. Liczba karnetów ograniczona. rezerwacja telefoniczna: 71 316 07 75, -77, -78. bilety
na przedstawienia dostępne też osobno, w regularnej cenie.
Kuszenie cichej Weroniki, 2, 3, 4. X, g. 19:00, Scena j. Grzegorzewskiego
Prezydentki, 13, 14. X, godz. 19:00, Scena na Świebodzkim
Wycinka holzfällen, 22. X, godz. 18:00, Scena im. j. Grzegorzewskiego
Poczekalnia. 0, 23, 24. X, godz. 18:00, Scena na Świebodzkim

SPOTKaNIa » » »
SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie

SPEKTaKLE » » »
SaMSON I DaLILa
PrEZyDENTKI

SaLONIKOWE
WarSZTaTy LITEraCKIE

ODEjŚCIE GŁODOMOra

MaGIEL TEaTraLNy
wokół Dziadów części iii

KarSKIEGO hISTOrIa
NIEPraWDZIWa

13 X WtoreK

NIEKOMPLETNOŚĆ

KONCErTy » » »
rOBErT IWańSKI
benefis
BLUES jaM SESSION

SPOTKaNIa » » »
Z MOKOTOWa
DO PaLESTyNy
zmiana w typografii jako sposób poszukiwania tożsamości.
Wykład Mariana Misiaka

SPEKTaKLE » » »
PrEZyDENTKI
ODEjŚCIE GŁODOMOra

DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

chcemy przypomnieć, że charakterystyczna dla
współczesnego polskiego teatru forma tzw. pisania
na scenie (podczas prób), swe początki miała właśnie
teatrze Dramatycznym im J. szaniawskiego.
Podczas pracowitego tygodnia obejrzymy głośne wałbrzyskie przedstawienia i pokazy czytań nowych tekstów zrealizowane przez młodych reżyserów, zjemy
wspólnie sushi, w ramach cyklu czarNe Na biało
przeczytamy fragmenty 13 pięter filipa springera,
a w panelu dyskusyjnym spotkamy się z legendami
teatru wałbrzyskiego czyli ogólnopolskiego.
W programie spektakle: zaPoLsKa sUPerstar..., gooD
NigHt coWboy, sorry, WiNNetoU, szKoła ŻoN.

WySTaWy » » »
jaNa hOjSTrIčOVa
I PaLO MaChO
wystawa fotografii i szkła

15 X czWarteK

Inauguracja 18 października, godz. 17.00 | Scena Kameralna, Teatr Dramatyczny im. j. Szaniawskiego w Wałbrzychu

SKICKI - SKIUK

XVI DNI DraMaTUrGII
DraMatUrgia JeDNorazoWego UŻytKU
Wałbrzych 18-26 października 2015

KONCErTy » » »
WZór Na UTWór

WITOLD ŚLIWIńSKI
sex Machine - wystawa szkła

KONCErT KaMEraLNy

14 X ŚroDa

POMarańCZE
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

KONCErTy » » »
aLL ThaT jaZZ
jaM SESSION

KrZySZTOF
NaPIórKOWSKI
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DIaLOG – WrOCŁaW ŚWiat bez boga

KrĘCIPUPa PreMiera

Viii MięDzyNaroDoWy festiWaL teatraLNy
Wyselekcjonowane spośród najciekawszych światowych produkcji teatralnych spektakle, w tym produkcje z Nowej zelandii, Usa, Holandii, Węgier, Hiszpanii,
Niemiec i Polski.
festiwal będzie okazją do spotkania z jednym z najwybitniejszych twórców współczesnego światowego
teatru, samoańczykiem Lemim Ponifasio i jego nowozelandzkim zespołem MaU (W jej ustach kamienie).
Dialog – Wrocław to również okazja do spotkania
z niezbyt dobrze w Polsce znanym teatrem hiszpańskim, który reprezentowany będzie przez chevy’ego
Murraday’a (Popioły, albo daj mi powód żeby się nie
rozpaść) i eduarda guerrero (Po_wracanie). Na festiwalu pojawi się również amerykański mistrz teatru
formy, roman Paska i jego lalkowy spektakl echo in
camera. W programie festiwalu najnowszy spektakl
Krzysztofa Warlikowskiego francuzi, którego polska
premiera odbędzie się tuż przed festiwalem.
Prezentacjom spektakli towarzyszyć będą spotkania
z artystami i intelektualistami. dialogfestival.pl

scenariusz, scenografia,
reż. tomasz Maslakowski.
Uspokój się. Usiądź choć na
chwile. Przestań się Krecic.
Nie mogę. Nie chce!
Muzyczno-ruchowe przedstawienie dla najnajmłodszych
i ich rodziców. spektakl o niepowstrzymanej potrzebie ruchu i niemożności powstrzymania
się od KręceNia.
KręciPUPa przenosi widza w świat abstrakcji plastycznej, wykorzystując w tym celu przedmioty codziennego użytku.
Domowa przestrzeń, w której rozgrywa się akcja przedstawienia, nabiera nowych znaczeń, otwierając widza na nieoczekiwane skojarzenia i rozbudzając jego wyobraźnie.
UWaga: Udział w spektaklu grozi napadami wesołości. Może
wystąpić problem z powstrzymaniem się od tańca. Poważni
rodzice wchodzą na własną odpowiedzialność.
Wiek 1-5 lat. czas trwania 30 minut + 15 minut na zabawę

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Od 17 do 24 października br. | 9 Scen we Wrocławiu.
Bilety ulgowe 25-50 zł, normalne 40/70/100 zł

W ŚWIETLE. WarIaCjE
Pokaz studyjny teatru era w ramach ii sezonu Mistrzów Świat miejscem prawdy. reż: roberto bacci
Dwie pary niewidomych przybywają do miejsca, w którym toczy się gra o możliwość odzyskania wzroku. grą
kieruje krupier, a reguły spisane są w książce zatytułowanej W świetle.
rywalizacja, zdrada, okrucieństwo, pogarda, przemoc,
krętactwo, strach przed śmiercią to siedem prób opisanych w książce „W świetle” jako przeszkody do pokonania, pozwalające udowodnić, że panuje się
nad negatywnymi emocjami.
23-25 października, g. 19:00|IG Sala Teatru Laboratorium,
Przejście żelaźnicze, Wrocław. Wstęp wolny za rezerwacją

DZIWNy PaSażEr
tyMoteUsz KarPoWicz
straszy człowiek z tajemniczym pakunkiem wsiada
do taksówki i każe się wieźć w miejsce, którego młody
kierowca nie potrafi zidentyfikować. W tej podróży – przed świtem, kiedy wszystko tonie w mroku, balansuje na pograniczu bytu i niebytu – toczy się
opowieść o przeszłości, lękach, ranach i kompleksach.
Pasażer opowiada, szofer skazany jest na słuchanie.
sztuka Karpowicza ujawnia mechanizm przerzucania
traum z pokolenia na pokolenie, pokazuje jak łatwo manipuluje się tradycją, przeszłością i pamięcią.
spektakl toczy się w półmroku, a także w całkowitych
ciemnościach. Przyzwyczajeni do świata obrazów zderzymy się z zaskakującą w teatrze rzeczywistością, która dociera do nas poprzez dźwięk, szum, szelest, zapach.
28, 29, 30 października, godz. 19:00 | Mała Scena, Teatr
Współczesny we Wrocławiu, ul. rzeźnicza 12

Premiera 17 października, godz. 17:00. Spektakle: 18 października,
godz. 13:00, 20, 21, 22 października, godz. 10:00 | Scena na Piętrze,
Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

SPEKTaKLE » » »
CyGaNErIa

DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

FarINELLI
LENINGraD

NIEKOńCZĄCa SIĘ
OPOWIEŚĆ

BOEING BOEING

16 X PiąteK

20 LaT PraCOWNI
PrOjEKTOWEj STUDIO EL

KONCErTy » » »
rICK LaThaM Drumfest 2015

FILMy » » »
PIEŚń PaMIĘCI

III OGóLNOPOLSKI
PrZEGLĄD PIEŚNIarZy

SPOTKaNIa » » »
DIaLOG DWóCh POETyK
erotyków motoryzacyjnych izabeli Moniki bill i filozofii dla
amatorów tadeusza Liry-Śliwy

raZ DWa TrZy
BOGNa jUrEWICZ
& @NDy.W PrOjECT
EKLEKTIK SESSION:aMBIq

OSTrZyżONE
o spektaklu patriotycznego pohańbienia (ii Ws i po). Wykład
Joanny ostrowskiej

aSyMETrIO

KajTOSTaNy- MarOKO
spotkanie podróżnicze

FarINELLI

SPEKTaKLE » » »
FaLSTaFF

LENINGraD
UWOLNIj PTaKa
energetyczno – motywacyjne
show dla kobiet

arMINE, SISTEr
NaDOBNISIE I KOCZKODaNy, CZyLI ZIELONa PIGUŁKa

16

Nr 260 – październik 2015

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aNNa jErMOLaEWa
Dobre czasy, złe czasy
Uważana jest za jedną
z najwybitniejszych współczesnych artystek austriackich. Do analizy
struktury, w jakich funkcjonuje społeczeństwo,
stosunków społecznych
oraz sfery życia codziennego wykorzystuje głównie fotografię, wideo
i instalację. W swoich pracach koncentruje się na ukazywaniu warunków i ograniczeń ludzkiego istnienia.
to pierwsza w Polsce indywidualna wystawa artystki,
która po premierze w warszawskiej zachęcie, jest
obecnie prezentowana w centrum sztuki Wro. Prezentuje prace pochodzące z ostatnich 15 lat oraz nowe produkcje o bardzo osobistej wymowie. znalazły
się tu również projekty zainspirowane współczesnymi
ruchami opozycyjnymi w rosji i prace o charakterze
politycznym związane z rodzinną historią artystki. Jej
tytuł został zapożyczony z serii fotografii z 2007 roku,
na których artystka uchwyciła zwyczajny obrazek
z życia miasta: na wskazówkach ściennego zegara
umieszczonego na szarej fasadzie przysiadły gołębie.
Nawiązuje on również do niemieckiego serialu telewizyjnego Dobre czasy, złe czasy nadawanego od 1992
roku w wieczornym paśmie komercyjnej stacji rtL.
19 października, godz. 18:00 | spotkanie z artystką w ramach projektu Miasto przyszłości ESK Wrocław 2016
20 października, godz. 18:00 | wernisaż wystawy
25 października, godz. 12:30 | Niedzielny Poranek Filmowy
- animacja rosyjska oraz warsztaty dla dzieci i rodziców
20.10-29.11.2015 | Centrum Sztuki WrO, Widok 7, Wrocław
5 i 26 listopada, godz. 17:00 | oprowadzania kuratorskie

ZDZISŁaW NITKa
Drzazgi i zaDziory
Wystawa drzeworytów.
zdzisław Nitka – malarz,
grafik, profesor asP wraz
z historykiem sztuki andrzejem Jaroszem przemienią galerię w warsztat
twórczy, miejsce artystycznego chaosu.
Drzeworyty Nitki to kulminacja jego doświadczeń jako
grafika. to najciekawsze, a zarazem najlepsze warsztatowo dzieła.Nitka świadomie rezygnuje z warsztatowej
perfekcji. Wcześnie porzucił rylce, a płaski klocek drewna zamienił na twardą, sprasowaną płytę. od niskiego,
wgłębnego reliefu przeszedł do uproszczonego, zbrutalizowanego rytu. stalowe dłuta zastąpił mechanicznymi piłami łańcuchowymi, piłami tarczowymi oraz
andrzej Jarosz
wysokoobrotowymi ostrzami. (...)
Wernisaż 3 października, godz. 12:00 | mia art Gallery,
ul. św. Mikołaja 61-62, Wrocław

jaNa hOjSTrIčOVá I PaLO MaChO
Poza ciałeM | fotografia i szKło
słowaccy artyści korzystając z różnych mediów, tworzą wyraziste i wkraczające w nowy wymiar prace. są w nich fotografie
Hojstričovej, które materializują się na przezroczystej powierzchni obiektów szklanych Macho. Dialog artystyczny pary
to historia o ludzkim ciele – przestrzeni zapisu życia, na które
spoglądamy przez warstwy użytych mediów. Wystawa towarzyszy europejskiemu festiwalowi szkła Play with glass we
Wrocławiu (w dniach 12-18 października br.).
Jana Hojstričová (ur. 1972) – fotografka i nauczyciel fotografii.
Jest absolwentką asP w bratysławie, gdzie od 2007 roku jest
dziekanem Wydziału fotografii i Nowych Mediów. brała udział
w wielu międzynarodowych wystawach i festiwalach. W swoich pracach skupia się na ludzkim ciele, zwłaszcza w kontekście
współczesnego konsumpcyjnego społeczeństwa.
Palo Macho (ur. 1965) – poeta, artysta malarz i szklarz, który te
dwa media uczynił znakiem rozpoznawczym swojej twórczości. Wykłada na Katedrze Projektowania szkła artystycznego
na asP w bratysławie. szklane przedstawienia są przemyślanym, długo studiowanym sposobem na oddanie myśli, które
przewijają się w jego wierszach, w jak najprostszej formule.
Otwarcie 13 października, godz. 18:00 | Galeria SiC! BWa Wrocław,
ul. Gen. T. Kościuszki 9/10 (d0 31.X)

ZaPOLSKa SUPErSTar
premiera
BOEING BOEING
WySTaWy » » »
BOGDaN jaNKOWSKI
HiMaLaJe, KaraKorUM –
obrazKi i głosy z gór
MaTEUSZ BUDZyńSKI
wystawa malarstwa
FILMy » » »
PEDrO FErrEIra trust
don’t trust: material representation
DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK
NIEKOńCZĄCa SIĘ
OPOWIEŚĆ

KrĘCIPUPa

17 X sobota
KONCErTy » » »
LUBIńSKa GaLa KrESOWa
aKaDEMICKa OrKIESTra
SyMFONICZNa IM. KarOLa
SZyMaNOWSKIEGO W
KaTOWICaCh
EKLEKTIK SESSION:
ThE arT OF jOy
jaCEK KLEyFF
OGIEń W NUTaCh
ZOrBa
EKLEKTIK SESSION:
MIEKO MIyaZaKI & GUO
GaN, BrINK MaN ShIP
SUrrEaL PLayErS

www.okis.pl, okis@okis.pl

Wrocław
24-26 października 2015

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

PROGRAM
24.10.2015 (SOBOTA)
16.00 Jurij Nevgemonnyj Dyskusja
w Domu Stein o nieobecnym Panu
Goethe wg Petera Hacksa (Ukraina)
17.30 Jacek Poniedziałek
Wraki wg Neil LaBute
19.00 Kamil Maćkowiak
Diva Show, spektakl autorski
25.10.2015 (NIEDZIELA)
15.30 – LAUREATKI:
60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 11. Turnieju Teatrów Jednego Aktora SAM NA SCENIE,
Słupsk 2015 – Aleksandra Ambrozik Elementy proste wg tekstów Sylwii Kubryńskiej oraz 16. Festiwalu
ewentualnych Talentów Aktorskich
FeTA 2015 – Magdalena Bednarek
Państwo są takie bielutkie wg Ferdydurke Witolda Gombrowicza
16.30 Aleksander Rubinovas Koba/Sta
lin wg Edvarda Radzinskyego (Litwa)
18.00 Pip Utton Churchill,
spektakl autorski (Anglia)
19.30 Peter Čižmár Makbet
wg Wiliama Szekspira (Słowacja)
26.10.2015 (PONIEDZIAŁEK)
Dzień Państwowej Wyższej Szkoły
Teatralnej im. Ludwika Solskiego
w Krakowie Filia we Wrocławiu
14.00 Prezentacja etiud studentów
PWST Filia we Wrocławiu oraz gościnnie: Ruzanna Ram Tunieva Zapiski wariata wg Mikołaja Gogola (Armenia)
18.00 Wiesław Komasa Różewiczogranie wg Tadeusza Różewicza – premiera oraz promocja WĘDROWANIE...
Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy
20.00 Krzysztof Gordon Śmieszny
staruszek wg T. Różewicza – premiera
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do zmian w programie.

49. WROCŁAWSKIE SPOTKANIA
TEATRÓW JEDNEGO AKTORA – 24-26 PAŹDZIERNIKA 2015
Patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Wrocławia i Międzynarodowy Instytut Teatralny UNESCO.

Kamil Maćkowiak

Wiesław Komasa

W części międzynarodowej Spotkań będzie można zobaczyć aktorów z czterech krajów: Pipa Uttona z Wielkiej Brytanii, Aleksandra Rubinovasa z Litwy,
Jurija Nevgemonnyja z Ukrainy i Petera Cizmara ze Słowacji.
Każdy ze spektakli zagranicznych opowie o wyrazistych postaciach historycznych: Winstonie Churchillu, Józefie Stalinie, Johannie Wolfgangu von Goethe
czy literackich jak Makbet.
W programie, jak co roku, Dzień Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego Filia we Wrocławiu, podczas którego odbędą się premiery
spektakli wg tekstów Tadeusza Różewicza: Różewiczogranie w wykonaniu Wiesława Komasy i Śmieszny staruszek Krzysztofa Gordona oraz promocja najnowszej publikacji z serii Czarna książeczka z Hamletem pt. WĘDROWANIE...
Jednoosobowy teatr Wiesława Komasy. W pierwszym dniu Spotkań będzie
można zobaczyć dwa głośne w ostatnich latach polskie monodramy: Wraki
w wykonaniu Jacka Poniedziałka i Diva Show Kamila Maćkowiaka.
Łącznie we Wrocławiu zostanie zaprezentowanych 21 spektakli.
Wszystkie wydarzenia odbywają się w Teatrze PWST we Wrocławiu,
ul. Braniborska 59. Wstęp wolny za rezerwacją!
Rezerwacja (od 6.10 do 22.10.) pod numerem: 71 34 2 22 91 lub osobiście
w Dolnośląskim Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24

16. PREZENTACJA MONODRAMÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU
W tym roku spektakle będzie można obejrzeć w pięciu miastach:
27 października – Bolesławiec, Jawor, Legnica, Oława
23 listopada – Wałbrzych
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, PWST im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru.

Więcej informacji na: www.wrostja.pl; www.facebook.com/WROSTJA

W PAŹDZIERNIKOWYM NUMERZE · Klaus Bachman o emigrantach i przyszłości Europy ·
Urszula Kozioł · Sendecki · Przedwyborcze rozmowy ze Stanisławem Huskowskim (PO)
i Adamem Lipińskim (PiS) · Heinrich Olschowsky o Różewiczu i Niemcach · Zapiski ze Stambułu (Woś, Mońko) Pokłosie zbiorowych traum · Złoty wiek polskiego kina? (dyskusja) ·
Reich-Ranicki · Emigracyjne lata Witolda Wirpszy · Nowe Horyzonty · Wybierz Gombrowicza!
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PLay WITh GLaSS

NOWa SZTUKa DLa NOWEGO SPOŁECZEńSTWa

eUroPeJsKi festiWaL szKła

Wystawa przygotowana we
współpracy z Muzeum sztuki
Współczesnej w zagrzebiu.
ekspozycja prezentuje prace 77 artystów chorwackich
(obrazy, grafiki, obiekty, instalacje, fotografie, dokumentację
fotograficzną i audiowizualną) i wydobywa kierunki, ruchy i zjawiska artystyczne, prezentujące powojenną chorwacką neoawangardę. Wraz z przeglądem prac, które reprezentują te
zjawiska, pokazane zostaną także dzieła artystów współczesnych, którzy są kontynuatorami tych poetyk lub czerpią z nich
w swojej twórczości.
równolegle z wystawą Nowa sztuka dla nowego społeczeństwa trwa wystawa chorwackiego artysty Vlado Martka pt.
granice języka. ekspozycja (czynna do 2 listopada br) prezentuje prace, w których artysta w rożny sposób dociera do granic
języka, podejmując dialog z tradycją poezji, w tym także poezji
wizualnej, tworząc obiekty poetyckie, przed-poezję, książki artystyczne, samizdaty i mapy geograficzne.

12-18 października | Wrocław, Łódź, jelenia Góra, Legnica

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

elena atrashkevich-zlatkovic,
białoruś

Petr stacho,
czechy

tegoroczna edycja europejskiego festiwalu szkła to
przede wszystkim wystawa główna pt. LoVe, która tradycyjnie już usytuowana będzie w sali sesyjnej XiXwiecznego Dworca głównego we Wrocławiu.
ekspozycja obejmie 34 prace wykonane przez 17 zaproszonych artystów z 13 krajów europy. W ramach festiwalu odbędą się także wystawy towarzyszące,
zorganizowane we wrocławskich galeriach oraz otwarte
dla publiczności międzynarodowe seminarium poświęcone europejskiej sztuce szkła.
W Poniedziałek 12 października w godz. 10.00-15.00
będzie się można wybrać na spacer „szklanym
szlakiem Wrocław stare Miasto", zwiedzić pracownię
Katedry szkła na Wydziale ceramiki i szkła akademii
sztuk Pięknych im. e. gepperta we Wrocławiu oraz
zwiedzić Muzeum Narodowym we Wrocławiu.
Program: europeanglassfestival.com

Wystawa czynna do 30 listopada | Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2a

SPEKTaKLE » » »
KaBarET NOWaKI
grand Prix KopalniaKa

DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK

TraVIaTa

KrĘCIPUPa premiera

FarINELLI

18 X NieDzieLa

arMINE, SISTEr

KONCErTy » » »
PIaNO PrOjECT

12.10-10.11 | Dworzec Wrocław Główny Sala Sesyjna

WITOLD ŚLIWIńSKI
seX MacHiNe – WystaWa szKła
szkło to dziwna substancja. z jednej strony wymagająca jak
kobieta – żądna skupionej uwagi i rozległej wiedzy.
z drugiej – męsko wyrazista i chętna. Jako
materia może być poddana różnego rodzaju działaniom i technikom. szkło może być zabarwiane, wyciągane, stapiane, rozciągane, cięte, dmuchane, tłuczone
i na nowo łączone.
z pasją i namiętnością Witold Śliwiński rozpoczął eksperymenty z formami szklanymi, które łączy z przeciwstawnymi sobie materiałami, takimi jak metal czy
drewno. zmienia charakter tych substancji, niwelując
ich sztywność i siłę. artysta wykorzystuje szkło jako
narzędzia do obrazowania własnych wizji i wyimaginowanych obrazów, które za każdym spojrzeniem zaskakują innym wyrazem artystycznym.
Wystawa jest jedną z ekspozycji europejskiego festiwalu szkła: Play with glass – european glass festival,
którego motyw przewodni dyktuje pokaz – ♂ ♀ LoVe”.
Wernisaż 13 października, godz. 19:00 | Galeria Versus,
ul. jatki 11, Wrocław. Wstęp wolny!

NaDOBNISIE I KOCZKODaNy, CZyLI ZIELONa PIGUŁKa
ZaPOLSKa SUPErSTar
Z rĄCZKI DO rĄCZKI
WySTaWy » » »
BOGDaN jaNKOWSKI
góry DaLeKie i bLisKie
SPOTKaNIa » » »
TaPICEr W aKCjI
aUKCja FONOGraFICZNa
SZTUKa jEST KOBIETĄ
spotkanie twórcze

aLFrED VOGL I INNI
Koncert finałowy. eklektik
session orchestra ecHoes
PaWEŁ OrKISZ
MarEK BOjDa
ZUZaNNa MOCZEK
SPEKTaKLE » » »
CarMEN
NaDOBNISIE I KOCZKODaNy, CZyLI ZIELONa PIGUŁKa
ZaPOLSKa SUPErSTar
Z rĄCZKI DO rĄCZKI
KaBarET MŁODyCh PaNóW
Nagroda Publicz. KopalniaKa

WyCIECZKI » » »
ZaMEK KLICZKóW I CEraMIKa W BOLESŁaWCU

hraBI I jUrKI

WIELKOPOLSKa CZ II

arMINE, SISTEr

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU PAŹDZIERNIK 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:
ARCYDZIEŁA SZTUKI JAPOŃSKIEJ w kolekcjach polskich
QBȇE[JFSOJLBTUZD[OJB
250 najlepszych i najciekawszych dzieł sztuki japońskiej pochodzących z polskich kolekcji
pokazywanych będzie na tej wystawie. Została ona przygotowana z okazji 20-lecia Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.

SKARB ŚREDZKI QBȇE[JFSOJLBTUZD[OJB
Korona, zapona, zawieszki oraz inne elementy skarbu średzkiego ponownie
będzie można oglądać we wrocławskim Muzeum Narodowym. Wystawione
zostaną również fragmenty skarbu odnalezione przez służby śledcze w 2005 r.

KATARZYNA CHIEROWSKA
W poszukiwaniu ducha «plugin»
z cyklu VOLCANICART BY PHOTELART 7 - 31 października 2015
Na wystawie zaprezentowane zostaną fotogramy oraz film
przedstawiające proces cyfrowej transformacji zdjęć
ukazujących krajobrazy Grecji.

EDMUND WITECKI poprzez fotografie XS[FǴOJBQBȇE[JFSOJLB
Prezentacja 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.

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

QM1PXTUBŴDØX8BST[BXZ 8SPDBXtXXXNOXSBSUQM
tǴSPEBoQJǌUFLotTPCPUB OJFE[JFMBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

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 t8JMBNPXJDF"ȈQPȈZDJBLSFTy/12 września - 29 listopada 2015/
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
t8FOVT[#S[FȇOJDZ,PCJFUZXǴXJFDJF#PHEBOB;JǗULB/20 czerwca - 31 października 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/

wtorek–niedziela: 9.00 –17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl
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TraDyCjE WySTaWIENNICZE WE WrOCŁaWIU W LaTaCh 1818-1948
Wystawa prezentuje miejsca wrocławskich wystaw i budynki, w których te ekspozycje organizowano. oprócz projektów
architektonicznych i fotografii będzie można obejrzeć kolekcję ponad 200 pocztówek wydrukowanych przy okazji Wystawy stulecia, WuWy oraz Wzo oraz film tomasza bagińskiego o wrocławskim expo 2012 i animację wykonaną przez
studentów z Helsinek, z fragmentami archiwalnego filmu o wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku i prezentowanym tam pawilonem fińskim. W trakcie trwania wystawy odbędzie się też premiera filmu animowanego Darii rzepieli
o wrocławskich wystawach sprzed 1913 roku. Na finisażu wystawy dostępna będzie książka pt. tradycje wystawiennicze we Wrocławiu w latach 1818-1948. architektura i rozplanowanie terenu autorstwa kuratorki wystawy Marii zwierz.
Wystawa czynna od 8 października do 22 listopada br | Muzeum architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

GrEGOr różańSKI
eterNaL after. zacHoWaNie Masy
Pochodzący z Wrocławia artysta młodego pokolenia,
w swej twórczości wnikliwie analizuje najaktualniejsze
tendencje korzystając z niekonwencjonalnych mediów,
często wykraczających poza sferę fizyczną (np. internet). Jego prace pomagają zrozumieć mechanizmy rządzące współczesnym światem. Jego najnowszy projekt
próbuje oddać atmosferę czasów, w których żyjemy.
równoczesne współistnienie procesów budowy i rozkładu we współczesnej kulturze jest wyjściem do stworzenia wystawy wpisującej naszą cielesność w globalne
zjawiska. znajdujemy się w tej chwili w momencie
przejścia – konstytuowania nowej rzeczywistości.
Uchwycenie tego konkretnego momentu – tytułowe
rozciągnięcie atmosfery aftera w nieskończoność, może być ostatnią próbą opisania aktualnego świata.
Wystawie towarzyszyć będą spotkania i warsztaty.
Wernisaż #dehydracja 23 października, godz. 19:00
| Mieszkanie Gepperta, ul. Ofiar Oświęcimskich, Wrocław
Wernisaż #rehydracja 26 października, godz. 19:00
| Bar Barbara, ul. Świdnicka 8c, Wroclaw

WILaMOWICE. aż PO żyCIa KrES
Miasteczko między bielskiem-białą a oświęcimiem, mieszkają tutaj
potomkowie przybyłych
tu w Xiii wieku osadników z europy zach. Naukowcom nie udało się
jednoznacznie ustalić ich
etnicznego pochodzenia,
a sami wilamowianie uważają się za potomków flamandów lub anglosasów.
Współcześni mieszkańcy Wilamowic posługują się
własnym językiem, noszą też niezwykle barwne stroje. Wystawa prezentuje kolejne etapy życia mieszkańców Wilamowic – od narodzin do śmierci.
Wystawa czynna do 29 listopada br.
| Muzeum Etnograficzne, Wrocław, ul. Traugutta 111/113

I ZaWSZE PrZy MNIE STój

20 X WtoreK

WySTaWy » » »
aNNa jErMOLaEVa
GOOD TIMES – BaD TIMES
spotkanie z artystką

KONCErTy » » »
W ryTMIE TaNGa

aNNa MarIa FUSarO
wernisaż wystawy
Śpiący kosmos
SPOTKaNIa » » »
DZIEń OTWarTy
w szkole samby
DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK
NIEDZIELNE POraNKI
FILMOWO-WarSZTaTOWE
KOZIOŁEK MaTOŁEK

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy
SPEKTaKLE » » »
ZaNIM ChŁODEM
POWIEjE DZIEń
TraNS-aTLaNTyK
arMINE, SISTEr
WySTaWy » » »
aNNa jErMOLaEVa
GOOD TIMES – BaD TIMES
wernisaż wystawy
SPOTKaNIa » » »
aKaDEMICKIE TarGI PraCy

KrĘCIPUPa

19 X PoNieDziałeK
KONCErTy » » »
DaM BaŁDyCh
& hELGE LIEN TrIO

DLa DZIECI » » »
CZErWONy KaPTUrEK,
KIChaWKa I GBUrEK
KrĘCIPUPa

SPOTKaNIa » » »
SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie
aLFrED KaMPa
wieczór autorski
DLa DZIECI » » »
TyLKO jEDEN DZIEń

21 X ŚroDa
KONCErTy » » »
EDVINaS MINKSTIMaS
koncert fotepianowy
a.PONIEDZIELSKI
& D.PODSIaDŁO
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aneta talarczyk
Urszula bukowska
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KaTarZyNa POPIńSKa

NajLEPSZE DyPLOMy

WystaWa JUbiLeUszoWa – MaLarstWo
artystka, rodowita wrocławianka, posiada wewnętrzną potrzebę i radość malowania. W swoich obrazach
stara się zatrzymać piękno otaczającego świata. swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła 10 lat temu
w pracowni art. plast. Lucyny Lubelskiej, która niespodziewanie stała się nierozerwalną częścią jej życia.
obecnie prowadzi Pracownię u Kasi przy towarzystwie Miłośników Wrocławia w rynku, w kamieniczce
Małgosia. Należy do stowarzyszenia twórców
przy Muzeum Historii Polskiego ruchu Ludowego
w Warszawie. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień,
a jej prace znajdują się w zbiorach Prywatnych i Muzeum w kraju i za granicą. Wystawa, jest podsumowaniem bardzo owocnej, różnorodnej tematycznie
i kolorystycznie pracy malarki.

asP We WrocłaWiU
Wystawa prezentująca dyplomy studentów wrocławskiej akademii sztuk Pięknych. Począwszy od ubiegłego roku wystawa
ma charakter wyboru najlepszych, wyróżnionych przez uczelnię, prac i projektów. W tym roku na wystawie: Urszula bukowska, adrianna Dziadyk, olga Dziąg, Klaudia Jakubowska,
Karolina Kądzielska, sebastian łubiński, Paulina Piecyk, Patrycja sap, iwona stefaniak, aneta talarczyk, zuzanna Wollny.

Wystawa cynna od 1 października do 30 listopada
| Klub 4 regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Pretficza

aNDrZEj MITaN
Płyty bezDŹWięczNe
i oNoMatoPeJa
Premiera!
Jeden z najbardziej oryginalnych i zjawiskowych artystów na
polskiej scenie niekonwencjonalnej wokalistyki i dźwiękowego performance – prezentuje najnowszy i zarazem ostatni projekt,
którym zwieńcza i bezapelacyjnie kończy swoją różnorodną działalność artystyczną.
tytuł zdarzenia spina klamrą całą twórczą drogę poety
dźwięku, performera, kuratora i koordynatora wielu festiwali, wystaw, koncertów i sympozjów, uczestnika
artystycznego ruchu „fluxus”, założyciela kilku grup
artystycznych oraz pomysłodawcy, twórcy i wydawcy
unikatowej serii dziewięciu artystycznych płyt gramofonowych.
fotografie: czesław chwiszczuk (z cyklu akcja forMat, Świnoujście, 1976) oraz antoni zdebiak, Mirosław bereza, Mirosław
Makowski, Wiktor gutt, Marek suchecki-geniusz oraz zdjęcia
z archiwów andrzeja Mitana, Wandy Mitan, Haliny gałkowskiej.
Wernisaż 2 października, godz. 18:00 | Galeria Entropia
Wrocław ul. rzeźnicza 4 (do 16.X)

Wernisaż 23 października, godz. 18:00 | Galeria awangarda BWa
Wrocław, ul. Wita Stwosza 32 (do 29.XI)

LaSSE MaTThIESSEN

22 X czWarteK

aLL ThaT jaZZ
jaM SESSION

KONCErTy » » »
DIXIE TIGEr'S BaND

LESKI

jaZZ KIDS Day

SPEKTaKLE » » »
ZaNIM ChŁODEM
POWIEjE DZIEń

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

WyCINKa hOLZFäLLEN

Z LIPSKa DO Paryża
– KWarTETy

TraNS-aTLaNTyK

SPEKTaKLE » » »
WyCINKa hOLZFäLLEN

GaŁGaN
OTELLO
arMINE, SISTEr
TraNS-aTLaNTyK
IrENa LIPSKa
42 x Ja - fotografia

GaŁGaN

SPOTKaNIa » » »
aKaDEMICKIE TarGI PraCy

PrZED PrEMIErĄ
Dagmara czechura
ZaNIM ChŁODEM
POWIEjE DZIEń

DLa DZIECI » » »
KrĘCIPUPa
SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE

DLa DZIECI » » »
KrĘCIPUPa
SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE

arCyDZIEŁa MaLarSTWa POLSKIEGO PrzełoMU XiX i XX
Po raz pierwszy publicznie pokazane zostaną
dzieła najważniejszych artystów polskich z przełomu XiX i XX w. pochodzące z wrocławskiego, prywatnego zbioru.
to modelowa kolekcja malarstwa polskiego,
która mogłaby być dumą niejednego muzeum.
Dzięki świadomym wyborom i niebywałemu zaangażowaniu jej właścicieli oraz niestrudzonej
Jacek Malczewski
pasji poszukiwania, wiele wybitnych malowideł
Ś́lepy faun, 1910
wróciło do kraju. obecnie ta wrocławska kolekcja
liczy 170 obrazów namalowanych na przestrzeni XiX i XX wieku. Na wystawie
we wrocławskim Pałacu Królewskim zaprezentowanych zostanie około 70
dzieł powstałych w epokach realizmu, akademizmu, w okresie Młodej Polski
i latach międzywojennych. Wśród nich będą prace tak znanych artystów jak:
olga boznańska, Józef chełmoński, Jan cybis, Julian fałat, aleksander gierymski, alfons Karpiński, Jacek Malczewski, tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz, zygmunt rozwadowski, Hanna rudzka – cybisowa, Jan stanisławski,
zofia stryjeńska, Władysław ślewiński, zygmunt Waliszewski, Wojciech Weiss, stanisław Witkiewicz, Leon Wyczółkowski, stanisław Wyspiański i inni.
Wystawa czynna od 4 paździrnika do 24. kwietnia 2016 | Pałac Królewski
we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 35

MarIUSZ GOSŁaWSKI KaLigrafia sUMi-e
Wystawie w ramach Miesiąca kultury japońskiej
prezentuje najnowsze prace autora – tradycyjne
i współczesne motywy japońskie – wykonane
czarnym tuszem.
Mariusz gosławski, artysta plastyk, malarz, fotograf, poeta i teolog-etyk. sztuką zajmuje się
od 1993r. absolwent Państwowego Liceum sztuk
Plastycznych w zduńskiej Woli i Papieskiej akademii teologicznej w Krakowie.
Podczas wernisażu wykład pt. Japonia – najlepiej
rozpoznawana kultura świata i jej znaczenie
na arenie międzynarodowej wygłosi Milena
Żółkowska. absolwentka filologii japońskiej oraz marketingu ze specjalizacją kreowania marki. łącząc oba kierunki, zajmuje się badaniem wpływu kultury japońskiej na rodzimą i światową gospodarkę oraz analizuje jej znaczenie
w kształtowaniu zachowań społecznych.
2 października, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 (do 31.X)

PraWa CZŁOWIEKa. DOSTrZEGaM. DZIEDZICTWO

Wystawa czynna od 23 października do 31 grudnia br.
| Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a

70 lat
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Kolejna odsłona interaktywnej instalacji samoobsługowego Muzeum przeniesie zwiedzających w głębokie doświadczenie wielozmysłowe. zanurzeni
w ziemi, za pomocą subtelnych bodźców obudzimy wzrok, dotyk, zapach
i słuch, by uwrażliwić zwiedzającego na intuicyjne doświadczanie sztuki znajdującej się na pozostałych wystawach MWW.

STEŚM

W ZIEMI iNstaLacJa iNteraKtyWNa

JE

8 października, godz 18:00 | Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław

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

MI

WystaWa fotograficzNa
Wystawa łączy w oryginalny sposób artykuły Powszechnej Deklaracji Praw człowieka i wypowiedzi przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski. Przypomina, jak ważne
jest przestrzeganie praw człowieka we wszystkich dziedzinach życia.
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aNNa MarIa FUSarO

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

ŚPiący KosMos
Śpiący kosmos jest kontemplacją istnienia człowieka. Życie objawia się
jako podróż po świecie
snów, a sam człowiek
jest otoczony obrazami
wyobraźni, wspomnień,
snów oraz wizualnych wrażeń rzeczywistości. czuje się
zagubiony pod ich wpływem. często myli wyobrażenia
rzeczywistości z samą rzeczywistością, myśli, że jego
wspomnienia są jego przyszłością i uważa, że wyobraźnia jest irracjonalna. Przez to podąża przez życie niczym lunatyk lewitując między rozbieżnymi światami.
Wszystkie obrazy cyklu powstały w 2015 roku wykonane zostały w technice olej na płótnie. W sierpniu bieżącego roku wystawiane były w Heiden (szwajcaria)
i Monachium (Niemcy).

WIKTOrIa MIKODa

IrENa LIPSKa

fotoKreacJe
studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk
biologicznych, zeszłoroczna uczestniczka Warsztatów
artystycznych w złodziejewie.

42 x Ja fotografia
autorka to studentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie
Wrocławskim, uczestniczka
zajęć we Wrocławskiej szkole
fotografii afa.

Wernisaż 9. X, godz. 17:00

Wernisaż 21.X, godz. 12:00

Wernisaż 18 października, godz. 16:00 | Klub Muzyki i Literatury, pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

Uczestniczki zajęć w Pracowni fotografii cyfrowej w MDK
Śródmieście, prowadzonej przez instr. Piotra Kamińskiego.

DrUGa STrONa Gór

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych, ul. Dubois 5, Wrocław

WystaWa PoPLeNeroWa
instalacja, a zarazem dokumentacja prac malarskich,
rysunków i fotografii, powstałych w czasie pleneru,
w Klinice Psychoterapii – centrum fiszer, w szklarskiej
Porębie gónej pod opieką artystyczną beaty bols.
specyficzna atmosfera miejsca, sprzyjała uważnemu
przyjrzeniu się sobie, relacjom międzyludzkim, a również wrażeniom wynikłym z doświadczania kontaktu
z niezmienną naturą Karkonoszy. Kanwę dla prezentacji wystawy stanowi tekst psychologa, Wiesława fiszera, do którego odnieśli się uczestnicy pleneru.
Wernisaż 2 października, godz. 17:00 | Ognisko Kultury Plastycznej im. E. Gepperta, ruska 46c/7, Wrocław

SZTUKa jEST KOBIETĄ
bogumiła Konstancja załęska – poetka, ida tamara
zagórska – sopran, Katarzyna Podlecka – artystka
malarka, Wiktor szymajda – fortepian. zapraszamy na
spotkanie twórcze w trzech odsłonach – romantycznej, nastrojowej i pragmatycznej. W programie utwory: i. Kalmanna, P. abrahama, f. Loewego i innych.
17 października, godz. 17:00 | Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

SZTUKa WŁóKNa BEZ GraNIC
Wystawa prezentuje prace artystek polskiego pochodzenia zamieszkałych w ameryce Półn. i polskich zamieszkałych w Polsce, które łączy ta sama pasja. Na wystawie
zobaczymy jak ich różne formy wypowiedzi łączą się
tworząc istotny element i medium we współczesnym
świecie sztuki włókna. Wariacje materiałów, techniki
oraz eksperymentalne formy kreują tu oryginalne prace,
mieszając humor i powagę, recycling oraz refleksje dotyczące natury i codziennego życia.
Wystawa czynna od 1 października do 7 listopada
| Klub – Galeria Sztuki DSaP, pl. św. Macieja 5a, Wrocław

23 X PiąteK

GaŁGaN

KONCErTy » » »
EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

ŁUCja Z LaMMErMOOrU

SOyKa
& rOGEr BErG BIG BaND
EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy
OrIENT & OCCIDENT
– a. PärT/LEOPOLDINUM

KaMP! & OXFOrD DraMa
W ŚWIETLE. WarIaCjE
SZaLONE NOżyCZKI
żEGNaj KOTKU !
WySTaWy » » »
NajLEPSZE DyPLOMy aSP
WE WrOCŁaWIU

NIE SPIESZĄC SIĘ DONIKĄD
NaDZWyCZajNa GaLa
OPErOWO-OPErETKOWa
SNØFFELTØFFS / CaMEra
FEDErICO aLBaNESE

GrEGOr różańSKI
eternal after. zachowanie
masy

DLa DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘżyCa

jaNUSZ raDEK
STEPhaN BECKEr TrIO
GOraN IVaNOVIC TrIO
SPEKTaKLE » » »
POCZEKaLNIa.0
MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE

24 X sobota
KONCErTy » » »
OrKIESTra SyMFONICZNa
aKaDEMII MUZyCZNEj
IM. I.a. PaDErEWSKIEGO
W POZNaNIU
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NOWy q-BIS-M, CZyLI PIKSELaNDIa

15 października, godz. 17:00 | Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42 (do 22.XI)

EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy

W ŚWIETLE. WarIaCjE
LaS - aNGELIKa PyTEL

LarI LU
żyCIE jEST SNEM
PaTryK FILIPOWICZ
SOrry, WINNETOU
KaSIa MIrOWSKa TrIO
SZaLONE NOżyCZKI
CharLIE GrEEN
& PUMa 4 SET

SPOTKaNIa » » »
CEraMICZNa ZaSTaWaWarSZTaTy DIZajNErSKIE

GOOD NIGhT COWBOy
POCZEKaLNIa.0
PrOMETEUSZ
KOBIETa BEZ CIENIa
MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

Pedro ferreira (ur. 1980, Portugalia), artysta multimedialny zajmujący się głównie filmem, video, dźwiękiem,
fotografią i mediami cyfrowymi. absolwent Uniwersytetu w Porto (multimedia i kultura) prezentuje swoje
prace na wielu międzynarodowych festiwalach, w muzeach i centrach sztuki. od dwóch lat prowadzi formację Derme zajmującą się działaniami live-cinema.
Na pokaz w galerii entropia składa się kilka krótkometrażowych form zrealizowanych w ostatnich latach
m.in. także we Wrocławiu. część wieczoru będzie wypełniona działaniem z muzyką na żywo w kooperacji
z Maćkiem bączykiem.
16 października, godz. 19:00 | Galeria Entropia,
ul. rzeźnicza 4 we Wrocławiu

SPEŁNIONE MarZENIa
Wystawa prac uczestniczek Klubu absolwentów
akademii sztuki trzeciego Wieku aster.
W programie wernisażu:
koncert uczniów ogólnokształcącej szkoły Muzycznej i i ii st. im. K. szymanowskiego we Wrocławiu.
Klub aster działa od 31 marca 2014 roku w siedzibie
stowarzyszenia Żyj kolorowo. W klubie rozwijana jest
działalność obejmująca różne rodzaje i techniki sztuki: decoupage, ceramika, tkanina unikatowa, czerpanie
papieru, malarstwo i rysunek oraz inne dyscypliny plastyczne służące rozwijaniu zdolności artystycznych.
Wernisaż 5 października, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz,
ul. Zawalna 7, Wrocław. Do 30.X w pn, śr, pt - 16:00-20:00

UNIVErSaL MIND
SPEKTaKLE » » »
WrOSTja
g. 16:00 | Jurij Nevgemonnyj
g. 17:30 | Jacek Poniedziałek
g. 19:00 | Kamil Maćkowiak

PEDrO FErrEIra fiLMy i ViDeo

XVI PrZEGLĄD
FOrM LITEraCKICh
DLa DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘżyCa
SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE
KONFErENCja PTaKóW

25 X NieDzieLa
KONCErTy » » »
MarCIN WyrOSTEK

aNDrZEj SZyNKIEWICZ
sPotKaNie aUtorsKie
Pasjonat historii Wrocławia oraz kolejnictwa. z wykształcenia geograf. Miłośnik kryminałów, głównie
tych w stylu retro. od lat pisze do szuflady własne
opowiadania. Kilkukrotnie publikował artykuły o historii kolejnictwa w periodykach branżowych, ale dopiero dziś rozpoczyna poważną przygodę z literaturą.
www.wilhelm-knocke.pl.
Podczas spotkania autor zaprezentuje swoją książkę
pt. gniewne lato, która składa się z czterech opowiadań powiązanych ze sobą postacią głównego bohatera, a także opisem Wrocławia z lat 30. ub. wieku.
Każda z nich stanowi osobną zagadkę do rozwikłania.
1 października, godz. 19:00 | Mediateka, pl. Teatralny 5,
Wrocław. Wstęp wolny!

cojestgrane.pl koncentrator kultury

Na zwiedzających czeka wizualna przygoda. Wykonane w wielu technikach prace
(fotografia, grafika warsztatowa, grafika cyfrowa, fotomontaż, collage, malarstwo,
obiekty) przedstawiają inny
agnieszka górczak
sposób widzenia, spostrzegania rzeczywistości. W programie wernisażu m. in.: prelekcja
prof. Jerzego olka dotycząca wystawy, prezentacja krótkiego
filmu o Pablo Picassie oraz akcja rysunkowa.
Przez dłuższy czas miałem przyjemność organizować problemowe wystawy w galerii parter Kłodzkiego ośrodka Kultury, na zaproszenie bogusława Michnika – dyrektora KoK.
Jedne z ciekawszych miały tytuły Q-bis-m (11.2003) i Pikselandia
(11.2006). te i podobne tematy realizowali studenci w szkołach,
w których uczyłem. Po latach powstała koncepcja połączenia obydwu zakresów problemowych i zrobienia wystawy Nowy q-bis-m,
czyli pikselandia. Prezentacja prac stała się możliwa dzięki gościnności Muzeum Papiernictwa w Dusznikach. Do udziału w niej
tym razem zaprosiłem pracowników i studentów sWPs Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu.
Jerzy olek
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aNNa PaCIOrEK
W Magii ŚWiatłocieNi
Wieczór aUtorsKi

cojestgrane. pl koncentrator kultury

oprawa muzyczna wieczoru:
regina Maria Liszka śpiew
i gra na skrzypcach.
Prowadzenie – izabela Monika bill.

aNNa PacioreK z zawodu jest biegłym rewidentem,
biegłym sądowym z zakresu finansów i rachunkowości oraz lustratorem spółdzielczości.
Jako poetka udanie zadebiutowała w 2001 r. w oficynie Wydawniczej MaK w szczecinie. to tam, jej utwory
z 1981 r. – w wyniku udziału w konkursie – zyskały akceptację i znalazły się w antologii poezji miłosnej pt. suita na splecione dłonie.
autorka uzyskała 8 Wyróżnień w konkursach poetyckich
(w tym dwa i stopnia): trzy w polskich konkursach organizowanych przez oficynę Wydawniczą MaK w szczecinie (2002 i 2004), jedno w 2006 przez Miejską Publiczną
bibliotekę w Wągrowcu i cztery w międzynarodowych
konkursach, organizowanych przez Polish american Poets academy (2004 i 2005 oraz dwa w 2013 roku).
Do tej pory autorka wydała cztery tomy: w 2002 r. arkusz poetycki (nr 1, ii serii bibliofilskiej ars Poetica) pt.
Życie jest chwilą, w 2006 r. Kino Powidok, w 2008 r. zaczęło się w raju i zamknięte otwarte w 2013 r. obecnie
przygotowuje tomik pt. Światłocienie życia.
Ponadto jej utwory znajdują się w 20 antologiach,
w tym w dwóch wydanych pod redakcją autorki: W witrażach czasu (2013) i odsłonić prawdę (2014) – poświęconej Patronowi Koła – zbigniewowi Herbertowi w 90
rocznicę urodzin.
Jest członkiem: stowarzyszenia twórców i animatorów
Kultury we Wrocławiu, JP ii Polish amarican Poets academy w Wallington (NJ) i Koła Literatów Polskich im.
zbigniewa Herberta w Lublinie, w którym pełni funkcję
Wicekanclerza w zarządzie głównym w Lublinie oraz
Kanclerza we wrocławskim oddziale tego Koła.
W 2013 roku skorzystała z zaproszenia do udziału
w Leksykonie biografii osobistości ze wszystkich dziedzin życia publicznego Who is Who w Polsce.
Na wieczór autorski anny Paciorek zaprasza Koło Literatów Polskich im. zbigniewa Herberta w Lublinie
oddział we Wrocławiu.
7 października, godz. 17: 00 | Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10. Wstęp wolny!

elżbieta Wichrowska
tWarz z LUstra
Powieść warszawska, powieść przygodowa i historia
o poszukiwaniu własnych korzeni. autorka genialnie pokazuje współczesne zakątki
Warszawy, przedwojenną żydowską Pragę, Wielką emigrację, praktyki spirytystyczne
w Paryżu, a to tylko wybrane
wątki tej arcyciekawej książki.
Wichrowska, która dzięki
uprawianemu zawodowi profesora polonistyki, świetnie
porusza się w archiwach,
wplata w beletrystykę mnóstwo informacji i dokumentów z opisywanych epok.

zbigniew białas
taL
sosnowieccy intryganci, śmiertelna trucizna z Katowic, warszawski as palestry i przytulny
krakowski hotelik… prawdziwa
mieszanka wybuchowa.
W Drugiej rzeczpospolitej dwa
procesy wstrząsnęły opinią publiczną: sprawa gorgonowej
i grzeszolskiego. tal jest współczesną próbą rekonstrukcji zdumiewających wydarzeń, które
doprowadziły do wielu osobistych tragedii i do kompromitacji sądownictwa, mimo że nie
wiadomo do dziś, czy w ogóle
popełniono zbrodnie przypisywane oskarżonemu.

Premiera 7 października
Wydawnictwo MG

Premiera 7 października
Wydawnictwo MG

LaUrEaCI XVII KONKUrSU
ChOPINOWSKIEGO

jOaNNa D’arC
GOOD NIGhT COWBOy

PIaNO PrOjECT
SZaLONE NOżyCZKI
GaLa FUSION
żyCIE jEST SNEM
hUNTEr
XXX-LECIE - POPraWINy

MaŁE ZBrODNIE
MaŁżEńSKIE

aPParaT
PrOMETEUSZ
WaNDa jOhNSON
W ŚWIETLE. WarIaCjE
SPEKTaKLE » » »
WrOSTja
g.15:30 | aleksandra ambrozik
& Magdalena bednarek
g.16:30| aleksander rubinovas
g.18:00 | Pip Utton
g.19:30 | Peter Čižmár

PrZyjaCIóŁKI Z WENUS
SOrry, WINNETOU
DLa DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘżyCa
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aNGELUS

CarOLINa SChUTTI

LiteracKa NagroDa eUroPy ŚroDKoWeJ
zwycięzcę angelusa 2015 poznamy podczas uroczystej gali,
która odbędzie się 17 października w teatrze Muzycznym capitol we Wrocławiu. Wśród finalistów znalazł się między innymi Jacek Dehnel, nominowany za powieść Matka Makryna,
która ukazała się nakładem wydawnictwa W. a. b. Jest to historia słynnej oszustki religijnej podziwianej przez papieży i Juliusza słowackiego.
Jacek Dehnel – polski prozaik, poeta, tłumacz, malarz. Debiutował zbiorem opowiadań Kolekcja (1999), dużą popularność
przyniosła mu saga rodzinna Lala (2005).
Literacka Nagroda europy Środkowej aNgeLUs – najważniejsza
nagroda w dziedzinie twórczości prozatorskiej tłumaczonej
na język polski. Nagroda jest przyznawana corocznie, pisarzom
pochodzącym z europy Środkowej, którzy podejmują w swoich
dziełach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają
do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. organizatorem i fundatorem Literackiej Nagrody europy Środkowej angelus jest miasto Wrocław.

sPotKaNie aUtorsKie
aystriacka pisarka, mieszka
w innsbrucku. studiowała
germanistykę,
anglistykę/amerykanistykę, gitarę
koncertową, wokal.
Pracowała m.in. jako
lektork na Uniwersytecie we
florencji oraz jak współpracownik Literaturhaus am inn. opublikowała wiele tekstów w czasopismach literackich. otrzymała wiele
stypendiów i nagród m.in. austriacką nagrodę Państwową w dziedzinie literatury i przyznaną po raz
pierwszy w roku 2012 Nagrodę Literacką aloisa Vogla.
Podczas spotkania, które odbędzie się w języku niemieckim, autorka przeczyta fragmenty kilku powieści.

Weź udział w głosowaniu: angelus.com.pl

NIEDZIELNE POraNKI
FILMOWO-WarSZTaTOWE
KróLIK, SŁOń I TErESKa
SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE
KONFErENCja PTaKóW

SCENOPISarSTWO
warsztaty literackie
CarOLINa SChUTTI
spotkanie z austriacką pisarką
- w jęz. niemieckim

26 X PoNieDziałeK
KONCErTy » » »
EDWINaS MINKSTIMaS
koncert fortepianowy
STaNISŁaWa CELIńSKa
DEaN BrOWN GrOUP
Drumfest 2015
SPEKTaKLE » » »
WrOSTja
g.14:00 | prezentacja etiud
studentów PWst, gościnnie:
ruzanna ram tunieva
g.18:00| Wiesław Komasa
g.20:00| Krzysztof gordon

27 X WtoreK
KONCErTy » » »
SaKhIOBa
chór Męski z gruzji

SPEKTaKLE » » »
COSI FaN TUTTE
ZŁaMaNE PaZNOKCIE.
rZECZ O MarLENIE DIETrICh
ParaKLETOS. jaⁿ
performance M. gluzińskiego
SPEKTaKL TaTO

TaTO
KrEDyT ZaUFaNIa
WySTaWy » » »
GrEGOr różańSKI
eternal after. zachowanie
masy

żyCIE jEST SNEM
pożegnanie z tytułem
SPOTKaNIa » » »
KOBIETa WSPóŁCZESNa

DIaLOG DWóCh POETyK
cechą wspólną obu specyficznych poetyk jest to, że
żywo zaprzeczają powszechnemu stwierdzeniu zasiedziałych na laurach poetów, iż w poezji było już
wszystko. Metafizyczna i tajemnicza filozofia dla
amatorów tadeusza Liry-Śliwy oparta na obserwacji,
czerpiąc z praw Kosmosu i Natury skłania do przemyśleń. Natomiast erotyki motoryzacyjne izabeli Moniki
bill tworzą fantastyczny świat części do aut i relacji je
łączących. autorka nowatorskiego nurtu erotyków
motoryzacyjnych poprzez tę tematykę dotrzeć do tych
ludzi, którzy normalnie by po poezję nie sięgnęli.
stwierdza, że: chciałabym dotrzeć do wszystkich, bo
poezja powinna być dla wszystkich, nie tylko dla środowiska artystów.
Na spotkanie zaprasza Koło Literatów Polskich im.
zbigniewa Herberta. Prowadzenie anna Paciorek.
15 października, godz. 16:00| Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, Wrocław

aLFrED KaMPa
Wieczór aUtorsKi obecNy
Wieloletni nauczyciel i pedagog. od roku 2008 publikuje w internecie jako alfree. od maja 2010 roku
uczestniczy w warsztatach literackich organizowanych przez wrocławski salonik trzech Muz. Laureat
konkursów literackich. Ma na koncie pięć autorskich
książek poetyckich: człowiek: wszystko i nic (2011),
człowiek: zawsze i nigdy (2012) i człowiek: wszędzie
i nigdzie (2013), stanowiące swoisty tryptyk, w którym
dotyka znaczenia ludzkiej istoty i jej roli we wszechświecie. Nasłuchiwanie wydane w roku ubiegłym oraz
najnowszy tomik zatytułowany obecny. alfred Kampa
nazywa swoją poezję „uściśloną”, wskazując tym samym na analityczne podejście do materii literackiej.
19 października, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz,
ul. Zawalna 7, wejście od podwórza

cojestgrane.pl koncentrator kultury

SPOTKaNIa » » »
CZy KSIĄżKI MOGĄ ByĆ
NIEBEZPIECZNE?

26 października, godz. 18: 00 | Niemieckie Towarzystwo
Kulturalno-Społeczne, ul. Saperów 12, Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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aDrESOWNIK DLa KaLENDarIUM

aUKCja I GIEŁDa FONOGraFICZNa

akademia Muzyczna pl. Jana Pawła ii, nr 2, Wrocław
a`propos Klub 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
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

Nadodrzański Klub Pod Kolumnami zamieni się w sobotę,
17 października, w muzyczną mekkę dla wszystkich entuzjastów płyt winylowych, płyt cD oraz kaset. to właśnie w tym
dniu odbędzie się aukcja fonograficzna, na której będzie można sprzedać przyniesione przez siebie albumy, książki, czy inne gadgety związane z muzyką, bądź stanąć do walki
o licytowane przedmioty. Jeśli jednak ktoś woli tradycyjną formę zakupów tytułów spod znaku rocka, metalu, jazzu, popu,
elektroniki czy szeroko pojętej alternatywy, to przed licytacją
planowana jest Dolnośląska giełda fonograficzna, podczas
której każdy miłośnik analogowych i cyfrowych nośników znajdzie z pewnością coś dla siebie.
17 października – Dolnośląska Giełda Fonograficzna: 13:00-15:00,
aukcja Fonograficzna: 15:30-16:30 | Klub Pod Kolumnami
we Wrocławiu, pl. św. Macieja 21. Wstęp Wolny!
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SaLONIKOWE
WarSZTaTy LITEraCKIE

SaM, CZyLI PrZyGOTOWaNIE DO żyCIa W rODZINIE
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28 X ŚroDa

KONFErENCja PTaKóW

KONCErTy » » »
MaTEUSZ KOWaLCZyK MaTOShI

DZIECI Z BULLErByN

ThEZE DUO – BaL FOLK
koncert i warsztaty taneczne

KONCErTy » » »
POLISh CELLO qUarTET
I DOMINIK POŁOńSKI

NaTaLIa PrZyBySZ
UFOMaMMUT

29 X czWarteK

POMarańCZE
I MaNDaryNKI, CZyLI
POWTórKa Z GrEChUTy.

aLL ThaT jaZZ
jaM SESSION
SPEKTaKLE » » »
DZIaDy. CZĘŚCI I, II, IV I
WIErSZ UPIór
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DZIaDy. CZĘŚCI I, II, IV I
WIErSZ UPIór

KarSKIEGO hISTOrIa
NIEPraWDZIWa

rIGOLETTO

haLKa

TrZEj MUSZKIETErOWIE
audiodeskrypcja i napisy

DZIWNy PaSażEr

DZIWNy PaSażEr

NIE TrZEBa

NIE TrZEBa

GŁOSy BLIźNIaCZyCh WIEż
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CEraMICZNa ZaSTaWa
Warsztaty
Dzień z projektowaniem ceramiki to doskonała możliwość
stworzenia unikalnego zestawu ceramicznych naczyń. Każdy z uczestników będzie miał
okazję zapoznać się z różnymi
przykładami ceramiki oraz
zrealizować własny, niepowtarzalny projekt pasujący do danego wnętrza. gotowe prace będą wypalone na biskwit (900’c)
i poszkliwione na dodatkowych zajęciach. Dla chętnych wspólne gotowanie na zakończenie projektu
23 października, godz. 11:30-17:00 | Pracownia ceramiki
quapcia, ul. jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław. Koszt: 108 zł/os. +
warsztat na szkliwienie prac 30 zł

SPOTKaNIa » » »
KINDEr-TUrNEN
alternatywna
gimnastyka
dziecięca. Promocja książki.

DZIWNy PaSażEr
NIE TrZEBa
TaK LUBIĘ WaS
rOZŚMIESZaĆ
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31 X sobota

30 X PiąteK

KONCErTy » » »
ZaDUSZKI jaZZOWE

KONCErTy » » »
MEDyTaCjE
Na GórZE aTOS

SPEKTaKLE » » »
CZarODZIEjSKI FLET

KaTarZyNa GrONIEC

OKNO Na ParLaMENT

ZaDUSZKI BLUESOWE

SZKOŁa żON

SPEKTaKLE » » »
DZIaDEK DO OrZEChóW
OKNO Na ParLaMENT
SZKOŁa żON

WIECZór KaBarETOWy
SPOTKaNIa » » »
ZaMCZySKO 2015
spotkanie fanów grozy

UWOLNIj PTaKa eNergetyczN
– MotyWacyJNe sHoW DLa Kobiet
show, podczas którego
uwolnisz pokłady swojej
pozytywnej energii i kreatywności! spotkanie
odbędzie się w niestandardowej formie show
połączonego z mową motywacyjną, muzyką i niespodziankami. będzie to
przestrzeń na odkrycie w sobie tego czegoś, co pozwoli
ci wyfrunąć z klatki.
show prowadzi beata Jurasz – gwiazda radości, trenerka rozwoju osobistego, trenerka odyssey of the
Mind. Pasjonatka motywacji i strategii osiągania celów. Wspiera ludzi w odkrywaniu przez nich ich wewnętrznego potencjału i motywacji.
15 października | Dom Kultury Bakara, ul. różana 4-6,
Wrocław, www.uwolnijptaka.pl
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