
cojestgrane.pl - pismo bezpłatne - nr 271 - rok wydania XXIII
ISSN 1233-0086

R

KONCENTRATOR KULTURY WRZESIEŃ 2016

2        



PROGRAM:

      2016-08-29   09:20:34



         09:20:34



Orient – Okcydent
51. Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans
12 września 19:00

Sa la Głów na KGHM – Na ro do we Fo rum
Mu zy ki, Plac Wolności 1 we Wrocławiu
Jordi Savall – kier. art., fidel, lyra-viol
Lior Elmaleh (Izrael) – śpiew
Gürsoy Dinçer  (Turcja) – śpiew
Katerina Papadopoulou (Grecja) – śpiew
Hespèrion XXI
W pro gramie mu zy ka re li gii mo no te istycz -
nych znad Mo rza Śród ziem ne go

Trwa ją cy już kil ka na ście lat pro jekt
Orient – Okcy dent jest ko lej nym do -
wo dem na to, że mu zy ka mo że być
wspól nym ję zy kiem dla na po zór od -
le głych od sie bie kul tur. Pod czas kon -
cer tu prze śle dzi my czte ry stu le cia
barw nej mu zycz nej hi sto rii re jo nu Mo -
rza Śród ziem ne go, któ ry jest ko leb ką
naj star szych cy wi li za cji i re li gii – ju da -
izmu, chrze ści jań stwa i is la mu.
W nie sa mo wi tej wy pra wie udział
weź mie ze spół Hespèrion XXI, któ ry
po pro wa dzi je den z je go za ło ży cie -
li – Jor di Sa vall. Choć wy ko nu ją mu zy -
kę z daw nych lat, to utoż sa mia ją się
ze współ cze sno ścią i ży ją cy mi w dzi -
siej szej rze czy wi sto ści od bior ca mi.
Ar ty ści po za in spi ra cja mi czer pa ny mi
z bo ga tej hi sto rii mu zy ki od le głych
kon ty nen tów do sko na le od naj du ją się
rów nież w bo ga tym re per tu arze eu ro -
pej skim, po cho dzą cym z róż nych
okre sów hi sto rii. 

KUP BILET na: cojestgrane.pl

Jordi Savall, fot. Molina Visuals

Bilety: VIP – 300/200 zł
I kat.   N 150/U 130 zł
II kat.  N 120/U 100 zł
III kat. N 80/U 60 zł

Bi le ty nie pod le ga ją zwro to wi

Dźwięki mają duszę
51. Międzynarodowy Festiwal
Wratislavia Cantans
18 września 11:00

Sala Główna KGHM - Narodowe Forum
Muzyki, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Antonio Mosca – dyrygent
Małgorzata Podzielny – dyrygent,
przygotowanie chóru
Magdalena Dudek – sopran 
Chór Chło pię cy NFM | Chór Con Brio Szko ły
Mu zycz nej I st. im. G. Ba ce wicz, Wro cław
Or kie stry Szkół Su zu ki: Or che stra Su zu ki di
To ri no (Wło chy) | Con cert Gro up Bel gium
(Bel gia) | Ron do di cel lo (Fran cja) | Ho fer
Sym pho ni ker Su zu ki De part ment (Niem cy)
| Su zu ki Scho ol of Fran furt (Niem cy) |
Nie pu blicz na In no wa cyj na Szko ła Mu zycz -
na I i II st. In sty tut Su zu ki w Gdań sku (Pol -
ska) | Szko ła Mu zycz ny Za ką tek w Ole śni -
cy (Pol ska) | Skrzyp co wa Kra ina z Oła wy
(Pol ska) | Tar no gór ska Szko ła Su zu ki (Pol -
ska) | Gru pa Smy ki w Ło dzi

Shi ni chi Su zu ki był jed nym z tych pe -
da go gów, któ rzy bez gra nic wie rzą
w po tencjał swo ich wy cho wan ków.
Twier dząc, że każ dy czło wiek ro dzi się
uta len to wa ny, opra co wał cie szą cą się
po pu lar no ścią na ca łym świe cie me to -
dę umoż li wia ją cą naj młod szym na ukę
gry na in stru men cie.
Naj młod si spo śród te go rocz nych wy -
ko naw ców przed sta wią nie zwy kle
zróż ni co wa ny re per tu ar – po cząw szy
od ba ro ku, na mu zy ce naj now szej koń -
cząc. Fi na łem kon cer tu bę dzie bo wiem
pra wy ko na nie no we go utwo ru wro -
cław skie go kom po zy to ra i pe da go -
ga – Mi cha ła Mo ca.

KUP BILET na: cojestgrane.pl

Chór Chłopięcy NFM, fot. Łukasz Rajchert

Młodzi Mistrzowie
17 wrze śnia 17:30
Ko ściół św. Sta ni sła wa, Do ro ty i Wa cła wa,
pl. Wol no ści 3, Wro cław
14 września 19:00
Akademia Rycerska, Choj now ska 2, Le gni ca
15 września 19:00

Ko ściół pw. Nie po ka la ne go Po czę cia NMP,
ul. Mic kie wi cza 6B, Mal czy ce
Andrzej Kosendiak – dyrygent
Soliści – uczestnicy 41. Kursu Interpretacji
Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej
Orkiestra Festiwalowa
W programie: 
utwory Marcina Józefa Żebrowskiego

Kon cert jest zwień cze niem lek cji mi -
strzow skich Kur su In ter pre ta cji Mu zy ki
Ora to ryj nej i Kan ta to wej. Kurs jest nie
tyl ko szan są na by cia ak tu al nej wie dzy
z za kre su prak ty ki wy ko naw czej, ale
rów nież oka zją do za pre zen to wa nia
swo ich umie jęt no ści słu cha czom.
Tym ra zem mło dzi śpie wa cy skon cen -
tru ją się na mu zy ce pol skie go ba ro ku.
Wy ko nają m.in. Ma gni fi cat Mar ci na
Jó ze fa Że brow skie go, jed ne go z czo ło -
wych ro dzi mych twór ców XVIII stu le -
cia. O sa mym kom po zy to rze nie wie -
my zbyt wie le, mi mo to je go współ -
pra ca z jed nym z naj bar dziej zna nych
wów czas ze spo łów, ja kim by ła ka pe la
ja sno gór ska, świad czy o tym, że już
za ży cia był ar ty stą ce nio nym.
Ini cja to rem Kur su był pro f.Eu ge niusz
Są sia dek, któ ry opie ko wał się wy da rze -
niem przez nie mal ćwierć wie ku i wciąż
wy kła da pod czas lek cji mi strzow skich.
Pod czas tego to wa rzy szą ce go przez
la ta Wra ti sla vii kur su kształ ci li się wy -
bit ni pol scy ar ty ści, m.in. Piotr Be cza ła
i Alek san dra Ku rzak.

Uczestnicy Kursu Interpretacji (MFWC 2014)

Bilety: VIP 60
I kat. N 40/U 25
II kat. N 35/U 20
III kat. N 30/U 15 zł
Bi le ty nie pod le ga ją zwro to wi

Bi le ty:
Nor mal ny – 40 zł
Ulgo wy – 25 zł
Bi le ty nie pod le ga ją zwro to wi

fot. Ł. Rajchert

KUP BILET na: cojestgrane.pl



Vadim Brodski
Od Vivaldiego do Beatlesów
8 września 19:30

Kościół Garnizonowy p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego, 1-go Maja 45, Jelenia Góra

Ukra iń ski wir tu oz skrzy piec z pol skim
pasz por tem, po to mek zna ko mi te go
Adol fa Brod skie go, pierw sze go wy ko -
naw cy Kon cer tu skrzyp co we go Pio tra
Czaj kow skie go. Zwy cięz ca VII Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su Skrzyp co we go
im. Hen ry ka Wie niaw skie go. 
Jest jed nym z nie licz nych skrzyp ków
w hi sto rii, któ rzy mie li za szczyt za grać
na słyn nym in stru men cie Gu ar ne ri del
Gesù, na le żą cym do Nic colò Pa ga ni -
nie go. Na tym in stru men cie grał pod -
czas to urnée po Wło szech z or kie strą
Sim fo ni ca di Sa vo na w 1998 r.
W Je le niej Gó rze ar ty sta wy stą pi
z 6- oso bo wym ze spo łem.

Chór z gór
Kameralny Chór Nauczycielski
24 września 17:00

KMiL, pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

Chór z gór, za ło żo ny w 2000 r. li czy 20
osób i dzia ła przy Ze spo le Szkół Ogól -
no kształ cą cych w By strzy cy Kłodz kiej.
W 2005 r. zdo by li II miej sce, a w 2006 r.
wy róż nie nie za szcze gól ne brzmie nie
w I Ogól no pol skim Fe sti wa lu Pie śni
Re li gij nych w Su li stro wi cach. W 2009r.
zdo by li III miej sce w Ogól no pol skim
Fe sti wa lu Pie śni Sa kral nej Sta bat Ma -
terw Ła giew ni kach.
W 2014 r. zdo by li na gro dę pu blicz no -
ści pod czas IX Otwar te go Ogól no pol -
skie go Tur nie ju Chó rów o Miecz Ju ran -
da. Wy stę po wa li rów nież w Trut no vie,
Ose ni cach, Wied niu i Dreź nie.
W swo im re per tu arze po sia da ją mu -
zy kę po waż ną, lu do wą, roz ryw ko wą
oraz ko lę dy i pa sto rał ki z róż nych czę -
ści Pol ski i świa ta.

Wstęp wolny!

1215-1219 Wie czo ry lisz tow skie

SO FYA GU LY AK – for te pian
Pro gram: A. Lia dow – 3 utwo ry op. 11 | S. Rach ma ni now – Ele gia es -moll op. 3 nr 1 – Po li szy -
nel op. 3 nr 4 | Czaj kow ski -Plet niew – Su ita kon cer to wa z ba le tu Dzia dek do orze chów,
C. Franck – Pre lu dium, Fu ga i Wa ria cje h -moll op. 18 | G. Fau re – Nok turn Es -dur op. 36 nr 4,
M. Ra vel – La Val se
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

19 IX g. 19:00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, plac Wol no ści 1
21 IX g. 18:00 – Ka to wi ce, No wa Au la Aka de mii Mu zycz nej, ul. Za ci sze 3
22 IX g. 18:00 – Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul. Młyń ska 3
23 IX g. 18:30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
24 IX g. 18:00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, pl. Zam ko wy 1

SO FYA GU LY AK na le ży obec nie do naj wy bit niej szych pia ni stek świa ta.
Po cząt kiem mię dzy na ro do wej ka rie ry
kon cer to wej ar tyst ki był spek ta ku lar ny
suk ces w 2009 roku w na XVI Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym
w Le eds (An glia), gdzie otrzy ma ła I na -
gro dę i Zło ty Me dal Księż nej Ma ry
(zgło si ło się 200 kan dy da tów, przy ję -
to 81 pia ni stek i pia ni stów). Jest pierw -
szą ko bie tą, któ ra osią gnę ła ta kie wy -
róż nie nia w pięć dzie się cio let niej hi sto rii
te go bar dzo re no mo wa ne go kon kur su.
Od te go cza su kon cer tu je z wiel kim po -
wo dze niem na ca łym świe cie. Pro gra -
my jej re ci ta li są czę sto re cen zo wa ne w sa mych su per la ty wach, a jej wy stę py
kon cer to we z czo ło wy mi or kie stra mi są wy chwa la ne przez świa to wą pra sę mu -
zycz ną za nie wia ry god ną pre cy zję i współ pra cę... kunsz tow nie de li kat ną grę...
jed no cze śnie czu łą i wraż li wą (Rach star – Wa shing ton Post).
Wy gra ła też sze reg in nych pre sti żo wych mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni -
stycz nych (m. in. im. F. Bu so nie go we Wło szech, im. W. Ka pel la w USA), Maj Lind
w Hel sin kach, Ti vo li w Ko pen ha dze, Isang Yun w Ko rei Po łu dnio wej. Jest lau re -
at ką Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Mar gu eri te Long w Pa -
ry żu oraz II Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Ferenca Lisz ta we
Wro cła wiu w 2002 roku.
So fya Gu ly ak uro dzi ła się w Ka za niu (Ro sja), tam uczy ła się gry na for te pia nie
w Spe cjal nej Szko le Mu zycz nej u Na ily Kha ki mo vej, tam też ukoń czy ła stu dia
pia ni stycz ne w Pań stwo wym Kon ser wa to rium pod kie run kiem prof. El fiyi Bur -
na she vej. Na stęp nie ukoń czy ła z naj wyż szym wy róż nie niem Eco le Nor ma le de
mu sic de Pa ris Al fred Cor tot. Do sko na li ła też swo je umie jęt no ści pod kie run -
kiem Bo ry sa Pe tru shan skie go w Pia no Aca de my In con tri col Ma estri w Imo li we
Wło szech oraz u Va nes sy La tar ce w Roy al Col le ge of Mu sic w Lon dy nie.
Jej nagranie rosyjskiej muzyki fortepianowej wydane przez Champs Hill Records
oraz płyta z muzyką Brahmsa, wydana przez Piano Classics otrzymały świetne
recenzje w American Record Guide, Diapazon i Guardian.
Jest profesorem Royal College of Music w Londynie i jurorką międzynarodowych
kon kur sów pia ni stycz nych, (wię cej in for ma cji na: www.so fy agu ly ak.com).
Kon cer ty są re ali zo wa ne dzię ki do fi nan so wa niu przez Gmi ny Brzeg, Obor ni ki Ślą skie, Wro cław, 
Wo je wódz two Dol no ślą skie, Cen trum Sztu ki w Oła wie, Brze skie Przed się bior stwo Ener ge ty ki Ciepl -
nej Sp. z o. o., Przed się bior stwo Wo do cią gów i Ka na li za cji w Brze gu Sp. z o.o. oraz Zwią zek Ar ty stów
Wy ko naw ców STO ART.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl



Szwedzko-Polskie
Spotkania Muzyczne
3 września 17:00

KMiL, pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu
Peter Wilgotson (Szwecja) - saksofon
Ryszard Żołędziewski (Polska) - saksofon
Carl Petersson (Szwecja) - fortepian
W programie: C. Debussy; M. Gąsieniec; 
L. Godovsky; E. Grieg; L.E. Larsson; G.Carlid:
E. von Koch

Pe ter Wil gots son, ab sol wen t AM
w Malmö i The Roy al Col le ge of Mu sic
w Szwe cji, a tak że Nor th we stern Uni -
ver si ty Scho ol of Mu sic w USA. Gra
wie le ga tun ków mu zycz nych, od kla -
sy ki przez jazz i pop do mu zy ki ar ty -
stycz nej. Je go głów nym za in te re so -
wa niem jest mu zy ka współ cze sna. 
Ry szard Żo łę dziew ski ukoń czył Kon -
se rva to rium für Mu sik und The ater
Bern w kla sie sak so fo nu prof. Chri -
stia na Ro el lin ge ra. W AM im. K. Li piń -
skie go we Wro cła wiu pod kie r. prof. 
M. Sta chu ry uzy skał sto pień dok to ra,
a na stęp nie prze pro wa dził prze wód
ha bi li ta cyj ny. Gry sak so fo no wej uczył
się rów nież pod kie run kiem tak wy bit -
nych sak so fo ni stów jak John -Edward
Kel ly, Iwan Roth i Mar cus We iss. 
Carl Pe ters son stu dia pia ni stycz ne
ukoń czył w Kró lew skiej Aka de mii Mu -
zycz nej w Ko pen ha dze w kla sie prof.
Jo se Ri be ry. Czte ro krot nie otrzy mał
sty pen dium w ra mach Tel -Hai In ter -
na tio nal Pia no Ma ster Clas ses, gdzie
m. in. stu dio wał w le gen dar nej kla sie
for te pia nu prof. Pni ny Sal zman
w Izra elu. W kra kow skiej AM pod kier.
prof. Ma rio li Cie nia wy uzy skał sto pień
dok to ra sztu ki mu zycz nej. Jest zwy -
cięz cą wie lu kon kur sów, m. in. Isman
Fa mi ly Pri ze w Izra elu.

Wstęp wolny!

Carl Pe ters son

Edyta Geppert
Re ci tal – Kon cert na BIS
18 września 19:00
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia,
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych

21 września 19:30
Legnickie Centrum Kultury, Chojnowska 2
Edy ta Gep pert zna na jest z te go, że
z wiel ką sta ran no ścią bu du je swój re -
per tu ar. Jej pre cy zyj nie wy re ży se ro wa -
ne re ci ta le są rzad ką oka zją usły sze nia

praw dzi wych pe re łek pol skiej pio sen ki li te rac kiej.
Bar dzo wie le pio se nek z re per tu aru Edy ty Gep pert wy trzy ma ło pró bę cza su i sta ło
się ever gre ena mi. Z tych pro stych, me lo dyj nych, ma łych form słow no -mu zycz -
nych ar tyst ka wy do by wa wiel kie emo cje, któ re udzie la ją się pu blicz no ści.
Re ci tal Edy ty Gep pert to zna ko mi ta oka zją do spo tka nia z Jej nie zwy kłym kunsz -
tem in ter pre ta tor skim i z tak rzad ką już dziś umie jęt no ścią bu do wa nia ostro
skon tra sto wa nych na stro jów: pio sen ki li rycz ne zde rzo ne z dra ma tycz ny mi,
a dra ma tycz ne z za baw ny mi.

Bilet: 85 zł

Ewelina Serafin Quartet
An ti Ty pe
4 września 20:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant
ul. Odrzańska 13 we Wrocławiu

Ewe li na Se ra fin | Piotr Ma tu sik | Ja kub
Miel ca rek | Da mian Nie wiń ski

Fle cist ka, kom po zy tor ka, wo ka list ka.
Ab sol went ka AM im. K. Szy ma now -
skie go w Ka to wi cach. 
Pod czas 51. Fe sti wa lu Jazz Nad Od -
rą, 14 kwiet nia 2015 ro ku mia ła pre -
mie rę de biu tanc ka pły ta An ti Ty pe na -
gra na we wrocławskim stu diu Lesz ka
Moż dże ra, któ ry tę pły tę wy pro du ko -
wał i za grał go ścin nie w utwo rze Spa -
ce in my mind.
Re per tu ar pły ty to au tor skie kom po -
zy cje li der ki Qu ar te tu, któ rych wy ra fi -
no wa ne te ma ty, choć osa dzo ne w jaz -
zo wej tra dy cji, od zna cza ją się wy jąt -
ko wą świe żo ścią i in try gu ją cym sty -
lem. Ewe li na Se ra fin bie rze udział
w róż no rod nych pro jek tach, ja ko fle -
cist ka oraz wo ka list ka. Le szek Moż -
dżer za pro sił ją do udzia łu w na gra niu
pły ty trio Moż dżer Da niels son Fre sco
POL SKA, gdzie wy -
ko na ła so lów kę
w utwo rze Are You
Expe rien ced.

Bilet: 30 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl

Po lish Jazz Show ca se
Eu ro pej ska Kon fe ren cja Jaz zo wa
23 wrze śnia 21: 00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Czer wo na
plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Ma ciej Oba ra Qu ar tet:
Ma ciej Oba ra – sak so fon al to wy 
Do mi nik Wa nia – for te pian 
Max Mu cha – kon tra bas
Max An drze jew ski – per ku sja
Grze gorz Kar nas / Kar nas For mu la:
Grze gorz Kar nas – wo kal 
El chin Shi ri nov – for te pian
Ma riusz Pra sniew ski – kon tra bas 
Se ba stian Fran kie wicz – per ku sja
Mar cin Ma sec ki So lo:
Mar cin Ma sec ki – pia ni no, in stru men ty
kla wi szo we
An na Gadt Qu ar tet:
An na Gadt – wo kal
Łu kasz Oj da na – for te pia no
Ma ciej Gar bow ski – kon tra bas
Krzysz tof Gra dziuk – per ku sja

Po lish Jazz Show ca se to oka zja, by po -
słu chać wy bit nych pol skich ar ty stów,
gdy stro szą piór ka i prę żą mu sku ły ja -
ko re pre zen ta cja na ro do wa przed
mię dzy na ro do wą pu blicz no ścią zło żo -
ną z dy rek to rów eu ro pej skich fe sti wa li
i przed sta wi cie li za gra nicz nych me -
diów. Jak ich usły szą (je śli jesz cze nie
sły sze li), tak ich opi szą i po wie dzą, że
to wła śnie wro cław ska pu blicz ność
do da ła mło dym ar ty stom skrzy deł.

Bilet: 25 zł
Karnet (trzy koncerty): 55 zł



Kwar te t Pa ka me ra
Muzyka z ekranu
20 września 18:30

ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A
Alek san dra Paw łow ska, Do ro ta Pin dur 
– skrzyp ce, Zu zan na Ko zen dra – al tów ka, 
Mo ni ka Łap ka – wio lon cze la

Kwar tet współ two rzą człon ki nie or -
kie stry ka me ral nej Le opol di num, na -
le żą cej obec nie do ści słej czo łów ki or -
kiestr ka me ral nych w Pol sce. In stru -
men ta list ki łą czą ol brzy mią wy obraź -
nię mu zycz ną, wszech stron ność
i otwar tość na róż ne ga tun ki z naj -
wyż szym kunsz tem wy ko naw czym
kształ to wa nym pod okiem naj wy bit -
niej szych ka me ra li stów na świe cie.
Wy ko nu ją za rów no mu zy kę po waż ną,
jak i fil mo wą w au tor skich aran ża -
cjach. Opo wie dzą tak że cie ka we hi -
sto rie do ty czą ce ki na i je go twór ców.

Bilet: 8 zł

Portuguese nights
Portugalsko-polski Festiwal
muzyczny ramach cyklu:
Inter>CAMERATA
29-30 września
Dwa krań ce Eu ro py, dwie róż ne kul tu -
ry, dwa wy jąt ko we wrze śnio we wie -
czo ry w Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry.
Pierw szy wie czór po świę co ny bę dzie
mu zy ce kla sycz nej. Wy stą pi pro fe sor
Aka de mii Mu zycz nej w Por to – wy bit ny
klar ne ci sta, lau re at mię dzy na ro do wych
kon kur sów – An tó nio Sa io te. Za brzmią
utwo ry Ar man da Mo ty, Luísa de Fre -
ita sa Bran co, a tak że mu zy ka pol -
ska – Sin fo niet ta Paw ła Łu ka szew skie -
go. So li ście to wa rzy szyć bę dzie or kie -
stra In ter>CA ME RA TA pod ba tu tą swo -
je go sze fa, Ja na Ja ku ba Bo ku na.
Dru gi wie czór to świę to mu zy ki fa do.
W wy ko na niu por tu gal skie go wo ka li -
sty, João de So usy wraz z je go pol skim
ze spo łem i to wa rzy szą cą im or kie strą,
usły szy my stan dar dy fa do oraz pio -
sen ki z naj now szej pły ty ar ty sty za ty -
tu ło wa nej Lu ta. Al bum po wstał z in -
spi ra cji fa do, mu zy ką lu zo foń ską, pol -
ską, al ter na tyw ną oraz jaz zem. Praw -
dzi wą grat ką kon cer tu bę dzie udział
go ścia spe cjal ne go – Ra fa ela Fra gi,
któ ry za gra na gi ta rze por tu gal skiej.
Organizator: Co ol tu ral ny Wro cław

www.jbrecords.com.pl

Sklep z Ptasimi Piórami – Ryszard Leoszewski
1 września 20:30

Pieśniarze, ul. Szewska 68A we Wrocławiu

Pierw szy kon cert Skle pu z Pta si mi Pió ra mi za po wia dał od ręcz nie wy ma lo wa ny
pla kat w na kła dzie jed ne go eg zem pla rza. De dy ko wa ny był ko le żan kom z Na -
ucza nia Po cząt ko we go WSP w Szcze ci nie i od był sie 8 mar ca 1978 ro ku w klu -
bie uczel nia nym Atut. Wo bec ogrom ne go za in te re so wa nia mie siąc póź niej ze -
spół wy stą pił po raz dru gi, a po tem… za czę ły sie wy jaz dy na fe sti wa le. 
Sklep z Pta si mi Pió ra mi prze kro czył gra ni ce kul tu ry stu denc kiej, sta jąc się wi zy -
tów ką kul tu ral ną Szcze ci na. Naj więk szym wy da rze niem ar ty stycz nym dla Skle -
pu z Pta si mi Pió ra mi był bez wąt pie nia kon cert z fe no me nal nym wo ka li stą jaz -
zo wym – Bob bym McFer ri nem w 2005 ro ku w Szcze ci nie. Sklep z Pta si mi Pió -
ra mi jest ze spo łem po szu ku ją cym i twór czym za rów no w sfe rze mu zycz nej jak
i li te rac kiej. Two rzy i na gry wa no we pio sen ki, pre zen tu je swo je pro gra my w te -
atrach i klu bach ca łej Pol ski. Naj czę ściej moż na go usły szeć w szcze ciń skim Te -
atrze Ka na, ale ostat nio kon cer to wał tak że we fran cu skim Lil le, w Wied niu,
w war szaw skich Te atrze Ma łym i Te atrze na Wo li, po znań skim klu bie Pod Pre -
tek stem, Am ba sa dzie Pol skiej w Ber li nie, stu diu Pol skie go Ra dia Gdańsk
i na słyn nych Biesz czadz kich Anio łach w Ci snej.

URMU LI (Gru zja) Eth no Jazz Fe sti val - Mu zy ka Świa ta
18 wrze śnia 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka, ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu
Nug zar Ka vta ra dze – śpiew, phan du ri, du duk Sha lva Abra ma shvi li – śpiew, chu ni ri Da vid
Ra tia ni – śpiew, chon gu ri -da ba li ba ni Ta maz Ma ma la dze – śpiew, phan du ri -ba ni Ge la Ta ba -
shi dze – śpiew, sa la mu ri

Ze spół Urmu li z Tbi li si to kwin tet mul tiin stru men ta li stów i wo ka li stów. Od po -
nad 20 lat roz sła wia ją kul tu rę mu zycz ną Gru zji, da jąc co ro ku wie le kon cer tów
na ca łym świe cie. Ze spół ma w swym re per tu arze nie zwy kle róż no rod ny re per -
tu ar, za rów no mu zy kę in stru men tal ną jak i po li fo nicz ne pie śni, da to wa ne
na cza sy śre dnio wie cza. Tra dy cyj ne lu do we me lo die aran żo wa ne są przez mu -
zy ków z ze spo łu, z za cho wa niem cech i ma nier ty po wych dla gru ziń skich pie śni
wy ko ny wa nych so lo wo z to wa rzy sze niem tra dy cyj nych gru ziń skich in stru men -
tów jak i pie śni wie lo gło so wych, któ rych struk tu ra jest zróż ni co wa na re gio nal -
nie. Dziś mu zy ka po li fo nicz na jest jed nym z głów nych ele men tów, dzię ki któ re -
mu Gru zja jest roz po zna wal na na ca łym świe cie. A ze spół Urmu li pre zen tu je ca -
łą ga mę bo gac twa mu zy ki gru ziń skiej, jed nej z naj star szych kul tur po gra ni cza
Eu ro py i Azji, któ rej nie prze rwa ne tra dy cje się ga ją ty sią ce lat
wstecz, z uwzględ nie niem tak że współ cze sno ści.
Pod czas kon cer tu od bę dzie się de gu sta cja
zna ko mi tych gru ziń skich win. KUP BILET na: cojestgrane.pl

Bilety: 45/30 zł



Trilok Gurtu New Band
28 września 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Tri lok Gur tu – drums, per cus sion, ta bla,
vo ice, le ader, Jo na than Ih len feld Cu nia do
– bass, Tu lug Tri pan – aco ustic pia no, key -
bo ards, Fre de rick Köster – trum pet

Świa to wej kla sy wir tu oz in stru men -
tów per ku syj nych Tri lok Gur tu z In dii,
wy stą pi we Wro cła wiu z oka zji X -le cia
Eth no Jazz Fe sti val. 
W cią gu swo jej 30 – let niej dzia łal no ści
Tri lok współ pra co wał z wie lo ma ar ty -
sta mi naj wyż szej kla sy. Obec nie jest
jed nym z naj bar dziej wpły wo wych
współ cze snych mu zy ków jaz zo wych.
Świa to wą sła wę przy nio sło mu po łą -
cze nie mu zy ki in dyj skiej z jaz zem. Po -
przez swój uni kal ny ge niusz, któ ry od -
gry wa waż ną ro lę w two rze niu naj lep -
szych dzieł je go mu zycz nych ko le gów
jak John McLau gh lin, Joe Za wi nul, Da ve
Hol land czy Jan Gar ba rek – Tri lok Gur tu
uzy skał po zy cję jed ne go z naj więk -
szych na świe cie in no wa to rów sztu ki. 
Mi mo, że je go po dej ście do gra nia
i kom po no wa nia wy my ka się wszel kim
kla sy fi ka cjom, to jest ono zbu do wa ne
na so lid nym i głę bo kim zro zu mie niu
wie lu świa to wych sty lów. Je go kom po -
zy cje i brzmie nie są uni wer sal ne, oso -
bi ste oraz kre owa ne przez ogrom ną
mi łość do mu zy ki i dys cy pli nę. Każ dy
je go kon cert to mu -
zycz ny spek takl i mi -
stycz ne prze ży cie.

Jeru The Damaja
The Ham mer
18 września 19:00

Klub Bezsenność, ul Ruska  51
Pasaż Niepolda we Wrocławiu

Kon cert re pre zen tan ta GANG STARR
FO UN DA TION, ab so lut ne go kla sy ka
ga tun ku i jed ne go z pio nie rów Ra pu
z Bro okly nu. Je ru The Da ma ja od po -
cząt ku swo jej ka rie ry był moc no zwią -
za ny z gru pą Gang Starr i był czę stym
go ściem na ich pły tach. Je go dwa
pierw sze al bu my w ca ło ści wy pro du -
ko wał sam DJ Pre mier, któ ry z ca łą
pew no ścią jest naj bar dziej wpły wo -
wym pro du cen tem w hi sto rii ra pu. 
Je ru na le żał do le gen dar ne go skła du
Cro oklyn Do dgers po wo ła ne go na po -
trze by so und track'u do fil mu Spi -
ke'a Lee Cloc kers (obok Je ru do skła du
na le że li rów nież: Ma sta Ace, Q -Tip (Tri -
be Cal led Qu est), O. C. czy Buck shot).
Twór czość Je ru moż na za kla sy fi ko wać
do świa do me go ra pu – je go tek sty są
prze peł nio ne prze ka zem wie dzy i po -
zy tyw nych war to ści. Po glą dy Je ru by -
wa ją też kon tro wer syj ne, co do pro wa -
dzi ło do ma łe go „be ef'u” z gru pą The
Fu ge es, któ rych za czep kę w stro nę Je -
ru moż na usły szeć na al bu mie The
Sco re. Wy twór nie De ath Row oraz Bad
Boy rów nież nie by ły za do wo lo ne
z za rzu tów Je ru o ich ko mer cja li za cji.
Od 2007 Je ru miał prze rwę w mu zycz -
nych wy daw nic twach, z wy jąt kiem
na gra ne go w Pol sce utwo ru z Slums
At tack (Pe ja, DJ Decks) i z O. S. T. R.
Pod czas tra sy kon cer to wej, oprócz
star szych kla sy ków, bę dzie moż -
na usły szeć utwo ry pro mu ją ce naj -
now szy al bum 
Je ru – The Ham mer. 

Steak Number Eight
Trasa: Your Soul Deserves 
To Die Twice In 2016
13 września 20:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław

Mu zy cy bę dą pro mo wać swój ostat ni
al bum Ko smo ko ma – sub tel ne post -
-roc ko we mo ty wy prze pla ta ją się tu
z nie zwy kle kli ma tycz nym, głę bo kim
slud ge’owym brzmie niem.
Ste ak Num ber Eight z Bel gii to mu -
zycz na kom bi na cja post me ta lu, slud -
ge’u i brzmień iście post -roc ko wych.
Ja ko swo je głów ne in spi ra cje po da ją
Pe li can, Isis, Sunn O))) czy też Amen rę.
W 2007 ro ku wy gra li lo kal ny, bel gij ski
kon kurs We st ta lent i od te go tak na -
praw dę wszyst ko się za czę ło. W 2008
wy gra li kon kurs Hu mo’s Rock Ral ly,
gdzie ze śred nią wie ku 15,5 lat by li naj -
młod szym ze spo łem
w hi sto rii tej mu zycz -
nej ry wa li za cji.

Bilety: 44 zł

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl

KUP BILET na: cojestgrane.pl

Bi le ty: 49 zł VIP*|35 zł
* W ce nie bi le tu pla kat
z au to gra fem Je ru i wlep ki 

JAAKKO LAITINEN
& VÄÄRÄ RAHA
15 września 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław

Mu zy cy po cho dzą ze wsi In a ri, Sal la
i mia sta Ro va nie mi w La po nii. Głów ny -
mi ele men ta mi ich mu zy ki są wszyst -
kie ro dza je no stal gicz nych i no wo cze -
snych brzmień Ro mów z Bał ka nów, ro -
syj skich ro man sów, a tak że sta re fiń -
skie go tan ga i ży wio ło wa mu zy ka
Hump pa. Usły szy my wo kal, trąb kę, bo -
uzo uki, akor de on, kon tra bas i per ku -
sję. 99% ich pio se nek to wła sne kom -
po zy cje. Ich kon cer ty
zdo by ły w oj czyź nie
sła wę Fin land's wil -
dest li ve act.

Bilety: 30/20 zł

Bilety: 80/40 zł



Polski Dzień Bluesa:
Midnight Blues, The Mohers Band
i Mizia&Mizia Blues Band
17 września 19:00

CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin
Ja cek Tal ko – gi ta ra, Pa weł Waw rzy -
niak – gi ta ra, Ma riusz Wi la now ski – har -
mo nij ka ust na, Ja ro sław Sa niew ski – wo kal
, Krzysz tof Bo row ski – gi ta ra ba so wa, Sta -
ni sław Kraw czyk – per ku sja.

Mid ni ght Blu es two rzą mu zy cy wy wo -
dzą cy się z Lu bi na. For ma cja po wsta ła
w grud niu 2007 r. W swo im re per tu -
arze ze spół tra fia w sze ro kie spek -
trum blu es’a. Więk szość człon ków ze -
spo łu wró ci ła do gra nia po wie lu la -
tach nie obec no ści na sce nie.
Ma ją na kon cie wie le na gród, a wśród
nich Grand Prix: Pu blicz no ści na fe sti -
wa lu Blu es nad Bo brem oraz Grand Prix
Fe sti wa lu: na Ale Ban da w Wał brzy chu,
mię dzy na ro do we go fe sti wa lu Ryb nik
Blu es Fe sti wal, May
Blu es Me eting, We -
twa ter Blu es Fe sti wal.

Bilety: 40 zł

Joss Stone
Water For Your Soul
11 września 20:00

Sala Klubu Biznesowego Stadion Wrocław,
Aleja Śląska 1

Bry tyj ska so ulo wa ar tyst ka za pre zen -
tu je swój siód my al bum stu dyj ny Wa -
ter For Your So ul. 28-let nia solistka
w wie ku 15 lat pod pi sa ła umo wę z po -
waż ną wy twór nią pły to wą i rok póź -
niej wy da ła swój de biu tanc ki al bum. 
Jej pły ty sprze da ły się w na kła dzie po -
nad 14 mi lio nów na ca łym świe cie,
jest zdo byw czy nią pre sti żo wej bry tyj -
skiej na gro dy Brits, by ła no mi no wa -
na do na gro dy Gram my. 
Kon cert obę dzie się w ra mach ob cho -
dów ju bi le uszu Eth no Jazz Fe sti val,
któ ry od 10 lat pre -
zen tu je naj więk sze
świa to we gwiaz dy
jaz zu i world mu sic.

Bilety: 180/150 zł

The Wall Live Orchestra
24 września 20:00

Hala Orbita, ul. Wejherowska 34, Wrocław

Kul to we dzie ło Pink Floyd w wer sji
roc ko wo -sym fo nicz nej. Zu peł nie no -
we, sym fo nicz ne aran ża cje prze bo jo -
wych utwo rów, spek ta ku lar ne efek ty
świetl ne, do sko na łe na gło śnie nie oraz
re je stro wa ne w cza sie rze czy wi stym
vi deo na wiel kim ekra nie – wszyst ko
to skła da się na uni kal ne, mul ti me -
dial ne wi do wi sko
w for mie mo nu men -
tal nej rock ope ry!

Asymmetry Festival
22-24 września

Klub Firlej, ul Grabiszyńska 56
Jesu/Sun Kil Moon, Discharge, Yob,
Nothing, De Staat, Black Cobra, SubRosa,
Slim Cessna's Auto Club,
Swallow The Sun, Conan, Dirge, Dbuk,
Darkher, Izah,
Joe Buck Yourself, Sinistro

Od sze ściu lat Fe sti wal Asym me try jest
prze strze nią eks pe ry men tów. Jego
rdzeń pro gra mo wy sta no wi mu zy ka
prze kra cza ją ca gra ni ce ga tun ków: me -
tal, rock, jazz, elek tro ni ka oraz folk. Mo -
żna zo ba czyć wy łącz nie ar ty stów bez -
kom pro mi so wych, czer pią cych z tra dy -
cji mu zy ki po pu lar nej, sto su ją cych naj -
no wo cze śniej sze kom pi la cje brzmień.
W tym ro ku przed Fir le jem sta nie no -
wa sce na Asym me try – Pal let Sta ge,
na któ rej za pre zen tu ją się wy ko naw cy
trzech eu ro pej skich wy twór ni pły to -
wych: Bo rów ka Mu sic, De no va li Re -
cords i Sub so und Re cords:
Hen ry Da vid's Gun, Las se Ma thies sen,
Ple ase The Tre es, Or son Hent schel, John
Lem ke, Sub he im, Ma cel le ria Mo bi le Di
Mez za not te, Mom bu, Li li Re fra in.

Continental (USA)
21 września 20:00

Sta ra Piw ni ca, ul. Krup ni cza 15, Wro cław
Rick Bar ton i Da ve De Prest – gi ta ra, Ste -
phen – gi ta ra bas., Con nor Col bert – per ku sja

Rick Bar ton, za ło ży ciel i gi ta rzy sta le -
gen dy cel tic punk roc ka – Drop kick Mur -
phys ze swo im so lo wym pro jek tem.
Oso bi ste tek sty Ric ka i je go opo wia da -
nia, spra wi ły, że pły ta jest nie za leż -
na i róż ni się od ty po wej ofer ty roc ko -
wej. Wy ni kiem wspól nej pra cy jest al -
bum oso bli we go, 
ame ry kań skie go rock
and rol la.

Bilety: 20 zł

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl

KUP BILET na: cojestgrane.pl KUP BILET na: cojestgrane.pl

Bilety: 200/150/120/90 zł



Dariusz Kordek
Bo do – Mu si cal
18 września 19:00

CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin

Wy jąt ko wy mu si cal i nie tu zin ko we
spoj rze nie na ży cio rys naj więk szej
gwiaz dy ki na i te atru okre su mię dzy -
wo jen ne go Eu ge niu sza Bo do.
Mu zy ka zna na, ale na no wo za aran żo -
wa na i wy ko na na przez jed ne go z naj -
lep szych ak to rów mu si ca lo wych Da riu -
sza Kord ka. Cho re ogra fia uło żo na przez
Agniesz kę Brań ską na sta le współ pra -
cu ją cą z Te atrem Ro ma bę dą ca głów -
nym cho re ogra fem do se ria lu Bo do.

Bilety: 40/30 zł

Kabaret Hrabi
Cyrkuśniki
14 września 20:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Wspa nia ła oso bo wość sce nicz na Jo an -
ny Ko łacz kow skiej, nie prze cięt ny ak tor
ka ba re to wy ja kim jest Da riusz Ka mys
oraz zdol no ści To ma sza Ma je ra i kom -
po zy cje mu zycz ne Łu ka sza Pietsch'a to
iście wy bu cho wa mie szan ka ja ką jest
ka ba ret Hra bi. Hu mor bez na tar czy wej
pu en ty, sub tel nie skła nia ją cy wi dza
do my śle nia i ana li zy. Kunsz tow nie
przy go to wa ne tek sty, zna ko mi ta gra
ak tor ska. Kabaret Hrabi to esencja wzięta z kilku największych polskich ka ba -
re tów „mło de go po ko le nia”. Od ra zu zwró ci li na sie bie uwa gę pro gra mem „De -
mo”, któ ry był pre zen ta cją ich moż li wo ści. Pu blicz ność ko na ła ze śmie chu. Póź -
niej by ło już tyl ko go rzej – na każ dym ko lej nym spek ta klu od no to wy wa no co raz
wię cej przy pad ków za słab nię cia ze śmie chu. Oprócz te go że ba -
wią, po tra fią tak że skło nić do re flek sji i wy krze sać z wi dza emo -
cje ja kich na pew no się nie spo dzie wa.

Bilety: 60 zł, 50 zł, 40 zł KUP BILET na: cojestgrane.pl

Grzegorz Kordek
Zaklinacz kobiet
8 września 18:00

DK Bakara, ul. Różana 4 we Wrocławiu

In te rak tyw ny, pe łen hu mo ru se ans
ko edu ka cyj ny ty pu One Man Show,
do któ re go sce na riusz pi sze sa mo ży -
cie. Grze gorz Kor dek w lek ki i dow cip -
ny spo sób od po wia da na trud ne co -
dzien ne py ta nia do ty czą ce ko biet,
męż czyzn i związ ku. Zna ny w Pol sce
ja ko wio dą cy eks pert w za kre sie Psy -
cho lo gii Płci dzie li sie wie dzą prze ka -
za ną oso bi ście od Joh na Gray'a, au to -
ra be st sel le ra Męż czyź ni są z Mar sa,
ko bie ty z We nus oraz An ne Mo ir au -
tor ki be st sel le ra Płeć mó zgu.
Dla ko biet to nie po wta rzal na szan sa,
by ktoś in ny w do bit ny i zro zu mia ły
dla męż czy zny spo sób prze ka zał to
wszyst ko, co Ty od dłuż sze go cza su
sta rasz się mu po wie dzieć. Dla męż -
czyzn to pró ba zna le zie nia od po wie -
dzi na od wiecz ne py ta nie: Jak zro zu -
mieć ko bie tę?, oraz oka zja do od by cia
po dró ży w dziw ny
i fa scy nu ją cy świat
ko bie ce go umy słu.

Bilet: 67 zł

Usłyszeć taniec Spek takl
ta necz ny mi strzów ste po wa nia
22 września 20.00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1 we Wrocławiu

Nie zwy kły spek takl róż nych form ste -
po wa nia: fla men co, ste pu ir landz kie go,
ame ry kań skie go, tań ca współ cze sne -
go oraz mu zy ki eth no jaz zo wej gra nej
na ży wo. Barw ne wi do wi sko, w któ rym
ta niec sta no wi in te gral ną część mu zy -
ki, a mu zy ka – tań ca.
Two rzą go, pod kie row nic twem To ma -
sza Bie li, wy bit ni mu zy cy re pre zen tu -
ją cy róż ne kul tu ry mu zycz ne: Mi chał
Cza chow ski, Ewe li na Gry gier, Mał go -
rza ta My cek, An drzej Ko wal ski, Woj -
ciech Bra szak.

Bi le ty: 60/45/25 zł

Mateusz Wójcik, fot. Radosław Pietraga

Bra ma Mu si cal
2, 3 wrze śnia 19:00
Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy, Rynek 39
Mu zycz no -te atral ne przed się wzię cie
gru py Mło dzież Two rzy Mu si cal, tym
ra zem in spi ro wa ne ży ciem i dzie łem
naj wy bit niej sze go twór cy pol skie go re -
ne san su – Ja na Ko cha now skie go.
Mło dzi ar ty ści wy śpie wa ją hi sto rię naj -
więk szej tra ge dii ży cio wej wiel kie go
po ety – śmier ci uko cha nej có recz ki.
Opo wie dzą też, jak po dróż po za świa -
tach do pro wa dzi ła Ko cha now skie go
do zro zu mie nia sen su ludz kie go lo su.

Wstęp wolny!

Ponad Granicami Spotkanie
10 września 18:00

Kamienica, Rynek 25 we Wrocławiu
Po kaz pra cy przy go to wa ny przez mło -
dzież z Pol ski i Ira nu oraz wy sta wa,
pod su mo wu ją ce pro jekt.
Spo tka nie sta no wi mo ment, w któ rym
obie gru py po ro ku od kry wa nia swo ich
kul tur ma ją szan sę spo tkać się oso bi -
ście i wy mie nić in spi ra cja mi. Wspól na
pra ca uła twić ma na wią za nie dia lo gu
i zbu do wa nie otwar tych re la cji. Dzię ki
ta kie mu do świad cze niu uczest ni cy
bę dą w sta nie do strzec po do bień stwa,
a tak że za ak cep to wać i zro zu mieć
róż ni ce, ja kie mię dzy ni mi ist nie ją.
W in sta la cji uczest ni cy pro jek tu wy ko -
rzy sta ją ele men ty spek ta kli przy go to -
wa nych przez obie gru py oraz prac ar -
ty stycz nych, któ re po wsta ły pod czas
po przed nich faz pro jek tu.

Wstęp wol ny!KUP BILET na: cojestgrane.pl



   

60       

   

PRO GRAM JU BI LE USZU PAN TO MI MA PO RU SZA. 60 LAT
18-25 września

TP Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c
18 wrze śnia 2016, godz. 17:00 HY DRO KO SMOS, reż. Kon rad Dwo ra kow ski.
Po przed sta wie niu o godz. 18:00 od bę dą się warsz ta ty dla dzie ci i ich ro dzi ców
19 wrze śnia 2016, godz. 19:00 TRA GICZ NE GRY, reż. Hen ryk To ma szew ski
Pro jek cja ostat nie go przed sta wie nia Hen ry ka To ma szew skie go. Wstęp wol ny!
20 wrze śnia 2016, godz. 19:00 BA TO RY_TRANS, reż. Mar ty na Ma jew ska
21 wrze śnia 2016, godz. 19:00 LE SZEK BZDYL: TO MA SZEW SKI
– PRZY CZY NEK DO RE MIK SU | Per for ming lec tu re. Wstęp wol ny!
22, 23 wrze śnia 2016, godz. 19:00 PUST KA. PU STY NIA. NIC. reż. Le szek Bzdyl
24 wrze śnia 2016, godz. 18:00 TE ATR SWóJ WI DZę KU LI ŚCIE
Pre mie ra pu bli ka cji o Wro cław skim Te atrze Pan to mi my. Wstęp wol ny!
25 wrze śnia 2016, godz. 19:00 BA CHANT KI, reż. Mać ko Pru sak
godz. 17:00 – warsz ta ty przed przed sta wie niem
Bilety: N 25, 30 zł U 15, 20 zł | Kar ne t: 60 zł (przed sta wie nia i wy da rze nia to wa rzy szą ce)
Re zer wa cje tel. 71 – 337 21 03 od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 8:00-15:00

Miasta w ruchu
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16 wrze śnia
Po kaz fi na ło wy: 17 wrze śnia 16:00

Wrocławski Teatr Pantomimy al. Dębowa 16
Dzia ła nia warsz ta to we Wro cław skie go
Te atru Pan to mi my opra co wa ne z oka -
zji ju bi le uszu 60-le cia Te atru.
Do wspól nej pra cy za pro szo ne zo sta ły
te mia sta i te in sty tu cje kul tu ry, z któ -
ry mi Te atr ma szcze gól ne po wią za nia.
Po dob ne edy cje warsz ta tów od by wa ją
się rów nież m.in. w: War sza wie, Gdań -
sku i Kra ko wie.
Głów ną in spi ra cją warsz ta tów jest ko -
lek cja za ba wek ze zbio rów Hen ry ka
To ma szew skie go. Pie czo ło wi cie gro -
ma dzo na przez dłu gie la ta je go ży cia,
zna ko mi cie za aran żo wa na pla stycz -
nie przez sce no gra fa Ka zi mie rza Wi -
śnia ka, od 1995r. znaj du je się w Miej -
skim Mu zeum Za ba wek w Kar pa czu.
Warsz tat skie ro wa ny jest do osób po -
wy żej 16 ro ku ży cia. Ilość osób: 20

Za pi sy: k.kli mek@pan to mi ma.wroc.pl 

Od lewej: Mateusz Kowalski, Agnieszka Dziewa,
Robert Wieczorek

Wróć do formy z Pantomimą
Warsztaty
3 wrze śnia od 10:00

Wroclawski Teatr Pantomimy al. Dębowa 16
Wro cław ski Te atr Pan to mi my otwie ra
sa lę prób i ogród, dla wszyst kich spra -
gnio nych ru chu po wa ka cjach. W ogro -
dzie bę dą na Was cze ka ły: le ża ki, bad -
min ton, mu zy ka, ha mak, huś taw ka dla
dzie ci i in ne nie spo dzian ki, któ re po za -
ję ciach po mo gą się zre lak so wać. Pa -
mię taj cie o wy god nym ubra niu i wo dzie. 

10:00 Stret ching z ele men ta mi mo dern
dan ce – Ana to liy Iva nov – WTP | 11:00
Pan to mi ma – Ja nek Ko cha now ski WTP
12:00 Akro ba ty ka – Ja cek Marks – Eve rest
Art Agen cy | 13:00 Hip -hop – Da niel „Dan”
Kro wic ki – Ma ka va ka va
Licz ba miejsc ogra ni czo na. Wstęp wol ny!
Zgło sze nia: An na Pa luch, a.pa luch@pan -
to mi ma.wroc.pl, tel. 791 997 431
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Mi nia tu ry por tre to we
z ko lek cji Fun da cji
Lanc ko roń skich
Od 23 września
Mu zeum Pa na Ta de usza – Osso li neum
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem Ry nek 6 we
Wro cła wiu
W Za kła dzie Na ro do wym im. Osso liń -
skich 8 lip ca 2016 od by ła się uro czy -
stość pod pi sa nia ak tu da ro wa nia przez
Fun da cję Lanc ko roń skich 43. mi nia tur
por tre to wych.
Zo stał on zło żo ny na prze ło mie
lat 1939-40 ja ko de po zyt wo jen ny
w lwow skim Mu zeum Lu bo mir skich
(sta no wią cym część Za kła du Na ro do -
we go) przez ro dzeń stwo – Ka ro li nę i An -
to nie go Lanc ko roń skich. Po woj nie mi -

nia tu ry, wraz z czę ścią osso liń skich zbio rów, prze wie zio no do Kra ko wa, skąd w la -
tach 50. XX w. prze ka za ne zo sta ły do wro cław skie go ZNiO. 
To uni ka to wa ko lek cja nie wiel kich roz mia rów dzieł sztu ki o wy so kiej kla sie ar ty -
stycz nej i znacz nej war to ści hi sto rycz nej. 
Da ro wa na ko lek cja po cho dzi ze zbio ru Ka ro la Lanc ko roń skie go (1848-1933), wy -
bit ne go pol skie go ary sto kra ty, do stoj ni ka na dwo rze au stro wę gier skim, in te lek -
tu ali sty, ar che olo ga, znaw cy sztu ki, ko lek cjo ne ra i me ce na sa. Je go dzia łal ność
pro pu bli co bo no kon ty nu owa ły dzie ci – An to ni (1882-1965), Ka ro li na (1898-
2002) i Ade laj da Lanc ko roń scy (1905-1980). 
Prze ka za ny do Osso li neum zbiór mi nia tur jest cha rak te ry stycz ny dla ary sto -
kra tycz nej, ro dzin nej ko lek cji. Za wie ra wi ze run ki przod ków oraz po do bi zny zna -
ko mi to ści hi sto rycz nych, nie któ re z nich są au tor stwa wy bit nych ar ty stów: m.in.
Je ana Bap ti sty Isa beya, Au gu sty na Rit ta, Hen ry ka Füge ra. Obej mu je obiek ty re -
pre zen tu ją ce róż no rod ne epo ki i tech ni ki wy ko na nia. Od naj star szej, XVII –wiecz -
nej mi nia tu ry z por tre tem Zyg mun ta III, ma lo wa nej olej no na per ga mi nie; po -
przez XVIII -wiecz ne wi ze run ki ma lo wa ne akwa re lą i gwa szem na ko ścia nej płyt -
ce, opra wia ne w me da lio ny; XIX –wiecz ne ma lo wa ne akwa re lą na pa pie rze lub
wy ko na ne w tech ni ce ema lii na por ce la nie; aż do ma lo wa ne go u schył ku XIX w.
przez Jo han ne sa Ze hna gra fa na pod kła dzie fo to gra ficz nym por tre tu Mar ga re -
the z Lich now skich Lanc ko roń skiej, mat ki Ka ro li ny Lanc ko roń skiej.

Muzeum czynne: wt-nd 10:00-18:00

Spraw dzam!
Wystawa zbiorowa
9 wrze śnia 17:00

Galeria BWA ul. Dłu ga 1, Je le nia Gó ra
Wystawa prezentuje ma lar stwo, ry su -
nek, gra fi kę, rzeź bę, in sta la cje, fo to -
gra fię oraz wi deo gru py mło dych pol -
skich ar ty stów wy wo dzą cych się z Je -
le niej Gó ry i oko lic:

Mał go rza ta Ama ro wicz, Ma rek BROC KI
Bro dow ski, Jo nasz Chle bow ski, San dra
Gał ka, Jo an na Gu da kow ska, Jo an na Jan -
kow ska, Ka mi la Krzy ża niak, Agniesz ka Ja -
go da Kwiat kow ska, Ma ri na Le wan dow ska,
Grze gorz Ło zni kow, Mar ta Ma gie rec ka, Ka -
ja Pa chul ska, We ro ni ka Peł czyń ska, Iwo
Ra chwał, Da mian Re ni szyn, San dra Rze -
szu tek, Agniesz ka Rzoń ca, Mar cin Smo sna,
Sta ni sław Szum ski, Eu ge nia Wa syl czen ko. 

Wy sta wa jest do sko na łą oka zją do ze -
sta wie nia róż no rod nych spoj rzeń
na sztu kę i po staw twór czych. Po -
cząw szy od kry tycz ne go po dej ścia
do rze czy wi sto ści, po no stal gicz ne od -
wo ła nia do prze szło ści.
Za pre zen tu je my wie le in te re su ją cych
roz wią zań for mal nych. Po ka że my
pra ce utrzy ma ne w re ali stycz nym po -
rząd ku, kon cep tu al ną grę form oraz
abs trak cję. Bę dą to wy po wie dzi na le -
żą ce do, trwa ją ce go już od lat 90., zja -
wi ska po zwa la ją ce go na eks pe ry men -
to wa nie, ma ni pu la cje for mal ne, prze -
ni ka nie się dzie dzin i me diów.
Kurator wystawy: Luiza Laskowska
Prof. Pa weł Ja rodz ki pi sze tak: nie ma
w tych wy bra nych dwu dzie stu twór -
cach ani krzty pro win cjo na li zmu. Są
oby ci ze świa tem i ze współ cze sną
sztu ką. Naj pew niej jest to wła śnie za -
słu ga ga le rii, któ ra nie jest ga le rią pro -
win cjo nal ną i nie tyl ko pre zen tu je naj -
waż niej sze osią gnię cia sztu ki pol skiej,
ale też nie sły sza łem, że by dla ja kie -
go kol wiek ar ty sty nie by ło wy jąt ko -
wym za szczy tem za pro sze nie do niej.

Grzegorz Łoznikow, Osąd 2, fotografia, rysunek

Pa weł Wy bor ski Iko no pej za że
16 września 17:15
Ga le ria Ring, Ry nek 12 w Legnicy
Wy sta wa gdań skie go ar ty sty, ab sol -
wen ta so cjo lo gii kul tu ry na Uni wer sy -
te cie Gdań skim (1999), któ ry ma lu je
i ry su je od dzie ciń stwa. W la tach 1993-
1995 po bie rał pry wat ne lek cje u An ny
Kró li kie wicz (pro fe sor gdań skiej ASP).
Od 1998 ro ku re gu lar nie wy sta wia
w kra ju i po za Pol ską. 
Ob ra zy Wy bor skie go oscy lu ją wo kół fa -
scy na cji te ma tem współ cze snej du -
cho wo ści, prze mian re li gij no ści, es te ty -
za cji co dzien nej prak ty ki spo łecz nej i prze mian kon sump cji. 

Carl Hum mel 1805, Czwo ro dzie ci hra bie go An to -
nie go Lanc ko roń skie go, gwasz, kość sło nio wam
ze zbio rów Ka ro li ny Lanc ko roń skiej



Otwarcie Cen trum Hi sto rii Za jezd nia
16 września 16:00

Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Za jezd nia przy ul. Gra bi szyń skiej we Wro cła wiu to nie zwy kłe miej sce. Obiekt
z koń ca XIX wie ku był „świad kiem” skom pli ko wa nej hi sto rii na sze go mia sta.
W trak cie walk o Fe stung Bre slau, po dob nie jak ca łe mia sto, Za jezd nia zo sta ła
znisz czo na. W 1945 ro ku Wro cław stał się pol skim mia stem. Za bu do wa nia za -
jezd ni zo sta ły czę ścio wo od bu do wa ne. Od tam tej po ry słu ży ła ona wro cław -
skim au to bu som. Wła śnie tu w sierp niu 1980 ro ku roz po czął się strajk wspie -
ra ją cy ro bot ni ków Wy brze ża. Tak ro dzi ła się „So li dar ność”, wie lo mi lio no wy, po -
ko jo wy ruch, któ ry sprze ci wiał się ko mu ni stycz nej dyk ta tu rze i w koń cu do pro -
wa dził do jej oba le nia.
W tym miej scu po wsta je Cen trum Hi sto rii Za jezd nia! Je śli w ogó le moż na „opo -
wie dzieć mia sto” opi sać je go hi sto rię, lu dzi, kul tu rę, prze szłość i przy szłość, to
trud no so bie wy obra zić lep szą lo ka li za cję. 
– Chce my za pro sić od wie dza ją cych, aby prze nie śli się w cza sie i prze ży li przy go -
dę. Wy sta wa bę dzie zor ga ni zo wa na jak mia sto – z uli ca mi, dwor cem ko le jo wym,
skle pem mię snym, czy tel nią, kio skiem i la bi ryn tem.
Zej dzie my też do pod zie mia, gdzie opo wie my o opo zy cji an ty ko mu ni stycz -
nej – mó wi dr Woj ciech Ku char ski, za stęp ca
dy rek to ra Ośrod ka „Pa mięć i Przy szłość”.

Ja cek Dziu biń ski
Ukryte lustro
in sta la cja | obiek ty | dźwięk
21 września 18:00

En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 we Wro cławiu 
Wszyst ko – na wet to, co nie do po my -
śle nia – wy da rza się tyl ko dla te go, że
jest moż li we.
Spo glą da jąc przez otwar tą w ten spo sób
szcze li nę na ab so lut, od kry je my w nim
moc do syć groź ną – coś jak by głu che go,
zdol ne go nisz czyć rze czy i świa ty; zdol -
ne go pło dzić nie lo gicz ne po two ry; zdol -
ne go rów nie do brze ni gdy nie przejść
do czy nu; zdol ne go zi ścić każ de ma rze -
nie, lecz tak że każ dy kosz mar.
Qu en tin Me il las so ux, Po skoń czo no ści
Wy myśl ne są for my nie ist nie nia
i jesz cze wy myśl niej sze ukry wa nia
fak tu nie ist nie nia.
Ja cek Dziu biń ski, ma larz, blog ger, pro -
jek tant ksią żek, tłu macz, pi sarz, stre -
etar ter, two rzy też mu zy kę eks pe ry -
men tal ną, wi deo i in sta la cje.



Otwarcie dwóch wystaw TIFF Fe sti val, Ri vers & Ro ads
1 września 18:00

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A we Wrocławiu

Fo und pho tos in De tro it. Wy bór z ar chi wum zdjęć zna le zio nych na uli cach
De tro it w la tach 2009–2010. Licz ne zbrod nie, wy pad ki, po dej rza ni i ofia ry
uchwy co ne głów nie w ubo gich dziel ni cach ja sno wska zu ją, że zdję cia te zo sta ły
wy ko na ne przez po li cję lub in ne wła dze. Wy sta wa to swo ista kro ni ka pod upa -
da ją ce go mia sta.
Munemasa Takahashi Lost & Found 11 mar ca 2011 ro ku o go dzi nie 14:46
ol brzy mie tsu na mi prze to czy ło się przez pół noc ne wy brze że Ja po nii. Nie dłu go
po tem gru pa wo lon ta riu szy za po cząt ko wa ła pro jekt ra to wa nia zdjęć ro dzin -
nych miesz kań ców Yama mo to -cho, by móc od dać je wła ści cie lom. Fo to graf
i wo lon ta riusz Mu ne ma sa Ta ka shi, stwo rzył z nich wy sta wę.

2 wrze śnia – opro wa dza nie au tor skie Mu ne ma sa Ta ka ha shi, godz. 18: 00–18: 45, po ziom 5

Sto pień za leż no ści Wy sta wa zbio ro wa mło dej sztu ki ukra iń skiej
Do 2 paź dzier ni ka Ga le ria Awan gar da BWA Wro cław, ul. Wi ta Stwo sza 32
Sztu kę ukra iń ską we Wro cła wiu bę dzie re pre zen to wać po nad 25 grup ar ty stycz -
nych zza wschod niej gra ni cy: – Punk tem wyj ścia do po wsta nia tej nie zwy kle
cie ka wej, za rów no ar ty stycz nie, jak i so cjo lo gicz nie, wy sta wy sta no wi fe no men
współ pra cy i współ dzia ła nia. Ra zem z ku ra to ra mi zwró ci li śmy uwa gę na za ska -
ku ją co sze ro ko za kro jo ne dzia ła nia w tym za kre sie we współ cze snych śro do wi -
skach ar ty stycz nych na Ukra inie od koń ca lat 90. XX do dzi siaj. Po sta no wi li śmy
przyj rzeć się te mu bli żej – mó wi Mi chał Bie niek, ku ra tor sztuk wi zu al nych Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016.
Wy sta wa Sto pień za leż no ści. Ko lek tyw ne prak ty ki mło dych ukra iń skich ar ty -
stów 2000–2016 po świę co na jest dzia ła niom na czte rech płasz czy znach: współ -
dzia ła niom jed no ra zo wym/krót ko trwa łym, sta łym współ dzia ła niom ko lek tyw -
nym, współ pra com wy ni ka ją cym z kształ to wa nia się śro do wisk ar ty stycz nych
i fe no me nom współ dzia ła nia ze spo łu ja ko ta kie go.
Za pra sza ją Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry Wro cław 2016 i BWA Wro cław. 

Lost & Found

Mar cin Faj fruk Li ving Ro om
TIFF Fe sti val | PRO FI LAB TIFF OPEN
1-16 września

Ga le ria En tro pia
ul. Rzeź ni cza 4 we Wro cławiu 
ku ra tor + ani ma cja: Ma riusz Jod ko

Cykl fo to gra fii Li ving Ro om w war -
stwie do ku men tal nej jest ewi den -
cją 140 pu stych po koi nie ist nie ją ce go
już Ho te lu Asy sten ta jed nej z wro -
cław skich uczel ni. Pu sto sta ny o iden -
tycz nym pla nie ar chi tek to nicz nym po -
zba wio ne me bli i przed mio tów oso -
bstych za cho wa ły jed nak bar dzo cha -
rak te ry stycz ne, per so nal ne pięt no: ko -
lo ry sty kę ścian, po zo sta wio ne wy kła -
dzi ny, wi szą ce lam py. Je śli przyj rzeć
się uważ niej tym po wi do kom (okre -
śle nie ar ty sty), za czy na ją one ema no -
wać swo imi in dy wi du al ny mi hi sto ria -
mi i wcią gać w nar ra cje zwią za ne
z miej scem i je go lo ka to ra mi.
W war stwie wi zu al nej dzie je się du żo.
Każ da klat ka – gdy by po słu żyć się
ana lo go wym okre śle niem – jest uni -
ka to wą kom po zy cją ma lar ską. Na to -
miast upo rząd ko wa ny w geo me trycz -
ną struk tu rę zbiór fo to gra fii two rzy
dy na micz ny rytm ko lo ry stycz nych
trans for ma cji, psy cho de licz ną, trans -
ową pul sa cję. An giel ski ty tuł od sła nia
tu za tem swo je na stęp ne zna cze nie. 
Czę ścią wy sta wy jest pro jek cja ani -
ma cji po klat ko wej wy ko na na na ba zie
ma te ria łu fo to gra ficz ne go oraz stro -
na www.li ving -ro om.com.pl
Mar cin Faj fruk, dy plom z wy róż nie -
niem w pra cow ni gra fi ki warsz ta to wej
na Wy dzia le Sztuk Pięk nych Uni wer -
sy te tu Zie lo no gór skie go w 2003 r. Zaj -
mu je się kla sycz ny mi me dia mi jak i in -
ter me dia mi.

Dro gi mniej uczęsz cza ne TIFF Fe sti val, Ri vers & Ro ads
2-17 września

ga le ria SiC! BWA Wro cław, ul. T. Ko ściusz ki 9/10  
Wy sta wa pre zen tu je  pra ce osiem na stu współ cze snych ar ty stów wy ra ża ją cych
się po przez książ ki fo to gra ficz ne. Obok ksią żek uty tu ło wa nych ar ty stów ta kich
jak Jim Gold berg, Mitch Ep ste in i Ber tien van Ma nen po ka za ne zo sta ną do ko na -
nia młod szych twór ców (Mi ke Bro die, Awo iska van der Mo len i Ri ta Pu ig -Ser ra
Co sta). Pu bli ka cje zna nych i roz po zna wal nych wy daw ców (Ste idl, Mack, Keh rer)
są sia du ją z książ ka mi mniej szych wy daw nictw, ta kim jak Édi tions du LIC, Di sci -
pu la czy Ca l’Isi dret Edi tions.



→ Centrum Kultury „Zamek” 
Figura Matki Boskiej i św. Jana
Nepomucena, pl. Świętojański 1
18.09 | godz. 11.00-18.00
Herbatka z Nepomucenem
→ Dzielnica Czterech Wyznań 
róg ul. św. Antoniego i Kazimierza 
Wielkiego
17.09 | godz. 10.00
Dzielnica Czterech Wyznań 
– spacer
→ Fort Piechoty nr 6 „Polanowice”
ul. Polanowicka
17.09 | godz. 10.00-14.30
Duch i przestrzeń w Polanowicach 
– zwiedzanie fortyfi kacji 
→ Hala Targowa, ul. Świętego Ducha
10.09 | godz. 10.00
Święci na co dzień 
– rajdy miejskie: pieszy i rowerowy 
→ Klub Sympatyków Kolei 
we Wrocławiu, ul. Paczkowska 26
18.09 | godz. 17.00
Kolej – tu duch spotyka się 
z przestrzenią

→ Konwent Bonifratrów
ul. R. Traugutta 57/59 
10.09 | godz. 9.00 i 16.00
zwiedzanie z przewodnikiem
godz. 18.30 
Bonifraterskie arcydzieła, czyli 
o sztuce leczenia nieco przewrot-
nie  – wykład br. Ł. Dmowskiego
11.09 | godz. 11.30 
zwiedzanie kościoła i krypt
→ Muzeum Etnografi czne
ul. R. Traugutta 111/113
10.09 | godz. 16.00–17.30
Synagogi i pomniki żydowskie na 
Dolnym Śląsku 
– wykład T. Włodarczyk
godz. 17.30
Chór Synagogi Pod Białym 
Bocianem – koncert
17.09 | godz. 15.30
Historia jednego kościoła
– prezentacja multimedialna
→ Muzeum Pana Tadeusza 
Rynek 6
10.09 | godz. 12.00 i 16.00
Świat Adama Mickiewicza. 
Literatura i życie 
– zwiedzanie kuratorskie

17.09 | godz. 12.00 i 16.00
W szlacheckim dworze 
– zwiedzanie kuratorskie
godz. 12.00
Typogra. Słowem malowane
→ Muzeum Poczty i Telekomuni-
kacji, ul. Z. Krasińskiego 1
10, 17.09 | godz. 10.00–15.00
11, 18.09 | godz. 11.00–16.00
zwiedzanie wystawy
→ Muzeum Radia Wrocław
ul. Karkonoska 10
10, 11.09 | godz. 12.00-14.00 
zwiedzanie 
→ Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
17.09 | godz. 11.00
Duch historii, modernizm i sztu-
ka aktualna, czyli wczoraj i dziś 
Pawilonu Czterech Kopuł
– wykład Iwony Gołaj
→ pl. Kościelny na Ostrowie 
Tumskim, w razie deszczu hol 
Muzeum Narodowego 
10.09 | godz. 10.00
Legendy Ostrowa Tumskiego 
– zajęcia dla rodzin
→ Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5 
10.09 | godz. 12.00
Romańskie zabytki Ostrowa 
Tumskiego i Wyspy Piaskowej
we Wrocławiu

– prelekcja dr. J. Witkowskiego 
godz. 14.00
Katedra wrocławska – fakty i mity
– wykład dr. D. Galewskiego
→ pl. Teatralny oraz Infopunkt 
Nadodrze
ul. Władysława Łokietka 5/1
10.09 | godz. 12.00–16.00
Zabytkowy tramwaj przeistoczony 
w mobilną galerię sztuki 
Początek kursów na pl. Teatralnym
10–18.09 | godz. 9.00–17.00
wystawa w Infopunkcie Nadodrze
→ Rynek – pręgierz
10.09 | godz. 20.00
Legendy o duchach i zjawiskach 
nadprzyrodzonych 
– wycieczka tematyczna 
→ Społeczne Muzeum Militarne  
ul. Pełczyńska 33
11.09 | godz. 12.00–16.00
Gdzie duch spotyka się z prze-
strzenią – ekspozycja militariów, 
wystawy fotografi czne
→ ul. Świdnicka 28 – dziedziniec 
przed siedzibą TSKŻ, obok Sceny 
Kameralnej Teatru Polskiego 
– miejsce zbiórki
17.09 | godz. 16.00–18.00
Synagogi i pomniki wrocławskich 
Żydów – spacer
→ TVP Wrocław, ul. Karkonoska 8
10, 11, 17, 18.09 | godz. 10.00, 
12.00, 14.00
zwiedzanie TVP Wrocław

Dolny Śląsk

WROCŁAW

Teresa Błądek Malarstwo
Impresje ze świata całego
1-30 września

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57, ul.
Szewska 78 we Wrocławiu

Au tor ka jest człon kiem Dol no ślą skie go
Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Pla sty ków.
Jej naj więk szą pa sją jest ma lar stwo.
Uczest ni czy ła w licz nych ple ne rach
mię dzy na ro do wych. Mia ła wy sta wy
w kra ju i za gra ni cą. Two rzy ob ra zy
olej ne, akry lo we, pa ste lo we, akwa re lo -
we i tu szem o bar dzo róż no rod nej te -
ma ty ce. Wy sta wia ne pra ce są wspo -
mnie nia mi z po dró ży do In dii i USA.

Czesław Przęzak, czyli zezoowate szczęście
Wystawa z okazji 30 lecia twórczości satyrycznej
3 września 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu

Ar ty sta pla styk, ma larz, ka ry ka tu rzy sta, czło nek Sto wa rzy sze nia Pol skich Ar ty -
stów Ka ry ka tu ry. De biu to wał ry sun kiem pra so wym w 1986 ro ku w nie ist nie ją -
cym już dzi siaj pi śmie sa ty rycz nym Ka ru ze la i rów no cze śnie nie miec kim pi śmie
Eu len spie gel. W bie żą cym ro ku przy pa da 30 le cie je go pra cy ar ty stycz nej. Z tej
oka zji ar ty sta przy go to wał wy sta wę
mo no gra ficz ną, (100 prac) obej mu ją cą
ry su nek sa ty rycz ny i ka ry ka tu rę.
Cze sław Przę zak na le ży od lat do czo -
łów ki pol skich ka ry ka tu rzy stów. Brał
udział w wie lu wy sta wach ry sun ku sa -
ty rycz ne go w kra ju i za gra ni cą. Otrzy -
mał wie le na gród i wy róż nień. Pra ce
Cze sła wa Przę za ka zo sta ły do ce nio ne
w pre sti żo wych kon kur sach jak le gnic ki
Sa ty ry kon, czy kon kurs Na sred din Ho -
dja w Tur cji. Je go pra ce znaj du ją się
w zbio rach Mu zeum Ka ry ka tu ry im.
Ery ka Li piń skie go w War sza wie, w wie -
lu mu ze ach ka ry ka tu ry na świe cie,
a tak że w zbio rach pry wat nych w Au -
strii i An glii oraz oczy wi ście w Pol sce.



PRO GRAM Wy DA RZEń EDU KA CyJ NyCH TO WA RZy SZą CyCH Wy STA WIE
WARSZ TA TY RO DZIN NE – Po ciąg do sztu ki. Ham bur ger Bahn hof . Uczest ni cy po -
znają czo ło wych ar ty stów ber liń skiej ko lek cji, ich in spi ra cje i tech ni ki przez nich
sto so wa ne, a w dru giej czę ści za jęć stwo rzą wła sne dzie ła sztu ki współ cze snej.

Za ję cia dla dzie ci w wie ku 3-5 lat:
4 wrze śnia, godz. 11.00 – Zbie ra my, kle imy, two rzy my! – pro wa dzi Alek san dra Pa ter man
2 paź dzier ni ka, godz. 11.00 – Mia stecz ko jak cia stecz ko! – pro wa dzi Mo ni ka Krysz to fiń ska
6 li sto pa da, godz. 11.00 – Ry su je my, kie dy ma lu je my – pro wa dzi Ali cja Abra mo wicz
4 grud nia, godz. 11.00 – Twa rze nie ma lo wa ne – pro wa dzi Mo ni ka Krysz to fiń ska

15 stycz nia, godz. 11.00 – Wie lo barw ne por tre ty – pro wa dzi Ali cja Abra mo wicz
Za ję cie dla dzie ci w wie ku 6-10 lat, pro wa dzi Be ata Stan kie wicz -Szczer bik:
10 wrze śnia, godz. 11.00 – Jo seph Beuys. Każ dy mo że być ar ty stą
8 paź dzier ni ka, godz. 11.00 – An dy War hol. Wszyst ko jest in spi ra cją

12 li sto pa da, godz. 11.00 – An selm Kie fer. Wy ra ża my emo cje
10 grud nia, godz. 11.00 – Eber hard Ha ve kost. Por tret do wol ny
7 stycz nia, godz. 11.00 – Ke ith Ha ring. Sztu ka uli cy, uli ca sztu ki

Za pi sy w godz. 9-15.00, tel. 71 7127181 | edu ka cja.pa wi lon@mnwr.art.pl |  Wstęp wolny!

CYKL WY KŁA DóW – Gdy pry wat ne sta je się pu blicz ne.
O ko lek cjo ne rach sztu ki współ cze snej | Wstęp wolny!

24 wrze śnia, godz. 16.00 – O sztu ce ko lek cjo no wa nia sztu ki – prow. prof. Re na ta Tań czuk
22 paź dzier ni ka, godz. 16.00 – Osiadł „ką tem u swo ich zbio rów”. O po sta ci i ko lek cji Fe lik sa
„Mang ghi” Ja sień skie go – pro wa dzi Ali cja Abra mo wicz
26 li sto pa da, godz. 16.00 – Ko lek cja Eri cha Ma rxa – pro wa dzi dr Bar ba ra Ba naś
17 grud nia, godz. 16.00 – Od Mu zeum Ma lar stwa Nie przed sta wia ją ce go do ar chi tek to nicz ne go
dzie ła sztu ki. Mu zeum So lo mo na Gug gen he ima w No wym Jor ku – pro w. Alek san dra Pa ter man
28 stycz nia, godz. 16.00 – Peg gy Gug gen he im i jej we nec ka ko lek cja sztu ki – pro w. Iwo na Go łaj

OPRO WA DZA NIA TE MA TYCZ NE PO WY STA WIE STA ŁEJ I CZA SO WEJ
Do czte rech ra zy sztu ka! | Wstęp z bi le tem na wystawę czasową

25 wrze śnia, godz. 11.00 i 16.00 – opro wa dza Ali cja Abra mo wicz 
23 paź dzier ni ka, godz. 11.00 i 16.00 – opro wa dza Iwo na Go łaj
27 li sto pa da, godz. 11.00 i 16.00 – opro wa dza Alek san dra Pa ter man
18 grud nia, godz. 11.00 i 16.00 – opro wa dza Iwo na Go łaj
22 stycz nia, godz. 11.00 i 16.00 – opro wa dza Alek san dra Pa ter man

Opro wa dza nia po wy sta wie cza so wej – W pią tek o pią tej 
W każ dy pią tek do 20 stycz nia 2017 o godz. 17.00 | Wstęp z bi le tem na wystawę czasową

Let nia re zy den cja. Ko lek cja Ma rxa go ścin nie we Wro cła wiu
Do 22 stycz nia 2017

Pa wi lon Czte rech Ko puł, Mu zeum Sztu ki
Współ cze snej Oddział Mu zeum Na ro do we -
go we Wro cła wiu, ul. Wy sta wo wa 1

To jed na z naj waż niej szych wy staw or -
ga ni zo wa nych w ra mach pro gra mu Eu -
ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016.
Ber liń ski Ham bur ger Bahn hof, od dział
tam tej szej Na tio nal ga le rie, na le ży
do gru py naj bar dziej opi nio twór czych
na świe cie mu ze ów sztu ki współ cze -
snej. Pre zen to wa ne są w nim na sta łe
zbio ry nie miec kie go ko lek cjo ne ra Eri cha
Ma rxa. Dzie ła te opusz cza ją sa le Ga le rii
Na ro do wej nie zwy kle rzad ko. Po ka za -
nych zo sta nie oko ło 50 prac, wśród nich
dzie ła tak zna nych ar ty stów jak Jo seph Beuys, An selm Kie fer, Ro bert Rau schen -
berg, Cy Twom bly i An dy War hol. Z ob ra zów War ho la moż na bę dzie zo ba czyć
ucho dzą ce za iko ny współ cze snej sztu ki: Mul ti co lo red Mar lin, Dia mond Dust Sho -
es, Ca mo ufla ge oraz por tre ty Jo se pha Beuy sa i sa me go Eri cha Ma rxa. Nie za brak -
nie rów nież prac pol skich twór ców: Zbi gnie wa Ro gal skie go i Wil hel ma Sa sna la.

Ku ra to rzy: Eu gen Blu me, Ma til da Fe lix, Bar ba ra Ba naś

R. Rau schen berg

Zbi gniew Si ko ra
Metropolis | Ma lar stwo
2 wrze śnia 17:30

Ga le ria Pod Pla fo nem DBP im. Ta de usza
Mi kul skie go we Wro cła wiu, Ry nek 58

W 2010 r. ukoń czył stu dia na Wy dzia le
Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych
w War sza wie w pra cow ni prof. Ja ro sła -
wa Mo dze lew skie go. Uczęsz czał tak że
do Pra cow ni Al ter na tyw ne go Ob ra zo -
wa nia pro wa dzo nej przez prof. Wło dzi -
mie rza Szy mań skie go przy Wy dzia le
Sztu ki Me diów i Sce no gra fii oraz
na spe cja li za cję do Pra cow ni Sztu ki
w Prze strze ni Pu blicz nej kie ro wa nej
przez prof. Mi ro sła wa Du chow skie go.
Od ro ku 2014 pro wa dzi wła sną pra -
cow nię Ma lar stwa, Ry sun ku i Warsz -
ta tu 2D. Od 2015 ro ku roz po czął stu -
dia dok to ranc kie na Uni wer sy te cie im.
Ja na Ko cha now skie go w Kiel cach.
Od 2009 r. współ two rzy Sto wa rzy sze -
nie Ar ty stycz ne Front Sztu ki i dzia ła
w Ka mie ni cy Ar ty stycz nej TA3 na war -
szaw skiej Ocho cie. Je go pra ce znaj du -
ją się w ko lek cji sztu ki współ cze snej
Po lish Art Col lec tion.
Me tro po lis to ko lej na po Cu bes i Zo na
wy sta wa prac Zbi gnie wa Si ko ry, w ra -
mach któ rej ar ty sta pre zen tu je ob ra zy
in spi ro wa ne wiel ki mi blo ko wi ska mi
i naj now szą tech no lo gią. To dwa ob -
sza ry, któ re ostat nio bar dzo in te re su ją
ar ty stę i dla opi sa nia któ rych znaj du je
wspól ny ję zyk pla stycz ny: sza blon
i ma lar stwo akry lo we.
Si ko rę fa scy nu je i onie śmie la świat
naj now szej tech no lo gii. Swo imi ob ra -
za mi da je wy raz tym am bi wa lent nym
od czu ciom i otwie ra dys kurs do ty czą -
cy po wszech nej, cza sem nad mier nej
obec no ści tech no lo gii w ży ciu dzi siej -
sze go czło wie ka.

Wstęp wolny!



Wrzesień
2016

Fot. 1 Bartholomaeus Strobel, Daniel i król Cyrus przed posą-
giem Baala; w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; 
fot. Krzysztof Wilczyński
Fot. 2 Malarstwo dekoracyjne z Petrykiwki, Ukraina © O.O. 
Shpak, with the permission of UNESCO

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław 
wtorek – piątek, niedziela: 10.00 – 17.00 
sobota 10.00 – 18.00

Wystawy stałe:
↦ Sztuka śląska XII – XVI w. 
↦ Sztuka śląska XVI – XIX w. 
↦ Sztuka europejska XV – XX w. 
↦ Sztuka polska XVII – XIX w. 

Wystawy czasowe:
↦ Wrocławska Europa
20 września – 31 grudnia 2016
Będzie to pierwsza w historii muzealnictwa 
wystawa prezentująca mało znaną dziś 
twórczość Bartholomaeusa Strobla (1591 – po 
1647), malarza działającego we Wrocławiu 
w XVII w. i uznawanego za jednego z naj-
wybitniejszych artystów Europy Środkowej. 
Przypomniana zostanie również postać bisku-
pa Karola Ferdynanda Wazy (1613-1655) – 
brata króla Polski Władysława IV, siostrzeńca 
cesarza Ferdynanda II Habsburga, wnuka 
króla Szwecji Jana III Wazy – jako mecenasa 
sztuki. Jego fundacje i darowizny objęły 
kościoły i klasztory w Polsce (Warszawa, 
Wrocław, Płock, Nysa, Wilno). Prezentowane 
na wystawie dzieła będą pochodzić z polskich 
zbiorów muzealnych i kościelnych, a także 
z kolekcji zagranicznych. W katalogu towarzy-
szącym wystawie znajdą się eseje dotyczące 
malarstwa, złotnictwa, kostiumologii, literatury 
i muzyki z czasu wojny trzydziestoletniej.
www.wroclawskaeuropa.pl

↦ Nabytki 2016
13 września – 9 października 2016 
Prezentacja 31 zabytkowych naczyń szkla-
nych zakupionych do zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu w 2016 r. dzięki 
dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Muzeum 
Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113 
50-419 Wrocław
wtorek – środa, piątek – niedziela: 10.00 – 
16.00, czwartek 9.00 – 16.00

Wystawa stała:
↦ Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, toż-
samość

Wystawa czasowa:
↦ Skarby europejskiej kultury trady-
cyjnej
2.09.2016 – 26.02.2017

Panorama 
Racławicka
ul. Purkyniego 11 50-155 Wrocław
poniedziałek – niedziela, 9.00 – 17.00

Wystawa stała:
↦ Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat 1893 
– 1894 upamiętniające 100. rocznicę 
insurekcji kościuszkowskiej 

Wystawy czasowe:
↦ Ekslibrisy kościuszkowskie. 2005 – 
2016 
5 lipca – 18 września 2016

↦ Grunwald 1410. Bohaterowie bitwy. 
Stanisław Eugeniusz Bodes – szkice do 
panoramy bitwy pod Grunwaldem
22 września – 20 listopada 2016

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki 
Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Wtorek, czwartek: 10.00 – 17.00, środa: 9.00 
– 17.00, piątek: 10.00 – 19.00, sobota: 10.00 
– 20.00, niedziela: 10.00 – 18.00

Wystawa stała:
↦ Kolekcja sztuki polskiej II połowy 
XX i XXI wieku

Wystawa czasowa:
↦ Letnia Rezydencja. Kolekcja Marxa 
gościnnie we Wrocławiu
23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017

mnwr.art.pl



André van der Wenden
Lwów, Szczawno-Zdrój, Den-Helder | Malarstwo i fotografia
29 sierp nia – 20 wrze śnia

Za mek Książ w Wał brzy chu, ul. Piastów Śląskich 1

22 wrze śnia – 20 paź dzier ni ka
Dol no ślą ski Urząd Wo je wódz ki, pl. Po wstań ców War sza wy 1 we Wro cła wiu

24 paździer ni ka – 23 li sto pa da
Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43 w Świdnicy

Wy sta wa za wie ra te ma ty zwią za ne z trze ma miej sca mi na świe cie, w któ rych
czu ję się jak w do mu. To jest Den Hel der w Ho lan dii, mia sto, w któ rym się uro -
dzi łem, Szczaw no Zdrój w Pol sce, gdzie miesz kam obec nie i Lwów na Ukra inie,
eu ro pej skie mia sto, gdzie (tak jak we Wied niu i w An twer pii) lu bię prze by wać.

André van der Wenden
Wy sta wa od by wa się w ra mach 25. rocz ni cy To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa
i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich. Ob cho dy Jubileuszu od by wa ją się pod ha -
słem: Kre sy – w spoj rze niu te raź niej szo ści, w ser cach Dol no ślą za ków.
Spe cjal nie na tę wy sta wę ar ty sta przy go to wał, na pod sta wie swo ich fo to gra fii,
kon struk cję przed sta wia ją cą pa no ra mę Ryn ku we Lwo wie.
Po nad to eks po zy cja pre zentu je 35. prac ma lar skich oraz 23. wiel ko for ma to we
fo to gra fie ar chi tek tu ry Lwo wa.

Oda do Aver cam pe’a, 58x70 akryl na płót nie

Uni wer sy tet we Lwo wie, 245x60 fo to gra fia ko dak chro me

Biała Sala, 70x100 akryl na płótnie

Papierowe 2 złote?
Historyczne Banknoty
Od 1-30 wrze śnia

Mu zeum Pa pier nic twa
w Dusz ni kach Zdro ju, ul. Kłodzka 

Wy sta wa pre zen tu je wy bra ne no wo
za ku pio ne bank no ty z ko lek cji Cze sła -
wa Mił cza ka, pry wat ne go ko lek cjo ne ra. W jej skład wcho dzą bank no ty wpro wa -
dzo ne do obie gu w okre sie I woj ny świa to wej przez nie miec kie wła dze Ge ne ral -
ne go Gu ber na tor stwa War szaw skie go, bank no ty mar ko we i zło to we II Rze czy -
po spo li tej oraz bank no ty dru ko wa ne pod czas II woj ny świa to wej na ob sza rze
Ge ne ral nej Gu ber ni przez hi tle row skie go oku pan ta. 
Bank no ty sta no wią spój ną ko lek cję, któ ra do sko na le ob ra zu je hi sto rię pie nią dza
na zie miach pol skich w I po ło wie XX wie ku. Ko lek cja umoż li wia rów nież prze śle -
dze nie zmian w tech ni kach dru kar skich za sto so wa nych w pro ce sie pro duk cji
bank no tów oraz w ich za bez pie cza niu przed fał szer stwem. W prze wa ża ją cej
czę ści są one zna ko wa ne no we go ty pu fi li gra na mi to no wy mi – bie żą cy mi
i umiej sco wio ny mi. W skład ko lek cji wcho dzą wy łącz nie pol skie bank no ty, jed -
nak że po wsta łe w róż nych dru kar niach eu ro pej skich. Cześć z nich wy dru ko wa -
no w An glii, Au strii, Fran cji, Niem czech i na Wę grzech, na to miast bank no ty zło -
to we II Rze czy po spo li tej prze waż nie pro du ko wa ne by ły w kra ju
(War sza wa, Kra ków, Byd goszcz). 

AKT
Zbiorowa wystawa fotografii
9 września 18:00

Apropos, Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Da riusz Go et ze, Ja nusz Ja re men,
Ma rek Kam fo row ski, Ro bert Knaź,
Bo gu sław Na boż ny, Mar cin Pe pliń ski,
Nor bert Waw rzy niak

Wy sta wa prac kil ku au to rów. Są to fo -
to gra fi cy z róż nych stron kra ju m.in.:
Je le niej Gó ry, Wał brzy cha, Ja worz na,
War sza wy, Ko sza li na oraz Wro cła wia.
Te ma tem prac bę dzie AKT – ko bie cy,
wy ko na ny w opar ciu o stu dium ży we -
go mo de la/ek, w oto cze niu za sta nym
i na tu ral nym.
Au to rzy za pre zen tu ją swój spo sób
po strze ga nia cia ła ja ko for my i tre ści.
Pra ce wy ko na ne zo sta ły pod czas ple -
ne ru w Sie dli sku Ar te w Dzi wi szo wie
(czer wiec 2016).

Wstęp wol ny!



Dźwiękowy Wrocław
Warsztaty z field-recordingu
z Marcinem Dymiterem
w ramach Eco Expan ded Ci ty
8 września 18:00

Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław

Co sły chać we Wro cła wiu? Ja kie dźwię ki
to wa rzy szą co dzien ne mu ży ciu mia -
sta? Bez płat ne warsz ta ty z field -re cor din gu, pro wa dzo ne przez Mar ci na Dy mi -
te ra spra wią, że uważ niej wsłu cha my się w dźwię ki Wro cła wia.
Spo tka nie jest otwar te dla wszyst kich, nie za leż nie od te go czy bę dą brać udział
w ko lej nych eta pach. Uczest ni cy spo tka nia, chęt ni do kon ty nu acji dzia łań
z dźwię kiem, otrzy ma ją ma te ria ły i tek sty, któ re po zwo lą im przy go to wać się
do czę ści warsz ta to wej.
21 wrze śnia o 16.00 – pierw sza se rii dzia łań i ćwi czeń z za kre su kształ ce nia słu -
chu. 22 i 23 wrze śnia – spa ce ry dźwię ko we (so und walks) ma ją ce na ce lu pozna -
nie au dios fe ry Wro cła wia. Z po wsta łych pod czas warsz ta tów na grań zo sta ną
przy go to wa ne ścież ki dźwię ko we, któ re bę dą udo stęp nio ne w sie ci.
Spo tka nie i warsz ta ty są czę ścią Eco Expan ded Ci ty – pro jek tu Cen trum Sztu ki
WRO w ra mach pro gra mu Mia sto przy szło ści – la bo ra to rium Wro cław – Eu ro -
pej ska Sto li ca Kul tu ry 2016.

Zgłoszenia: kre is@wro cen ter.pl (ty tuł ma ila: DŹWIĘ KI, a w tre ści: imię, na zwi sko, wiek oraz
kontaktowy nr telefonu). Udział jest bez płat ny!

Stanisław Dróżdż
Ścieżki tekstu
6 września 17:00

Klub Proza. Wrocławski Dom Literatury,
Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu

Pod czas in au gu ra cji wy da rze nia za -
pre zen to wa ne zo sta ną czę ści pro jek -
tu zre ali zo wa ne w prze strze ni pu -
blicz nej Wro cła wia i od bę dzie się pro -
mo cja to mu po etyc kie go Sta ni sła wa
Dróż dża pt. PO ZA SŁOW NE ŚRóD -
SŁóW MIę DZY SŁO WIA. O godz. 19.00
roz pocz nie się kon cert pt. Esej na głos
i kon tra bas Przed/za. Teo lo gia przy -
im ków Sta ni sła wa Dróż dża. 
Pro jekt pt. Sta ni sław Dróżdż. Ścież ki
tek stu jest jed ną z pro po zy cji pro gra -
mu sztuk wi zu al nych Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016 i bę dzie
re ali zo wa ny we Wro cła wiu od wrze -
śnia do grud nia 2016 ro ku.
Ce lem te go sze ro ko za kro jo ne go
przed się wzię cia jest przy bli że nie
miesz kań com Wro cła wia twór czo ści
te go wy bit ne go ar ty sty, twór cy po ezji
kon kret nej. Na pro jekt skła da się eks -
po zy cja utwo rów wi zu al nych oraz tek -
stów po etyc kich w prze strze ni pu -
blicz nej mia sta. Zo sta ną one za pre -
zen to wa ne w for mie mu ra li na ścia -
nach szczy to wych wy bra nych bu dyn -
ków oraz na no śni kach re kla mo -
wych przy stan ków komunikacji.
W ra mach pro jek tu po wsta nie tak że
ma pa -prze wod nik po hi sto rycz nych
i współ cze snych miej scach Wro cła wia
zwią za nych z nur tem kon kre ty stycz -
nym i twór czo ścią S. Dróż dża. We
wro cław skich szko łach re ali zo wa ne
bę dą dzia ła nia edu ka cyj ne, któ re przy -
bli żą naj młod szym wro cła wia nom
syl wet kę oraz twór czość artysty.

TIFF Fe sti val Ri vers and Ro ads
1–11 września 2016
Otwarcie 1 wrze śnia 18:00

Cen trum Fe sti wa lo we, ul. Ru ska 46 (po dwór ko)
Wro cław ski fe sti wal fo to gra fii uzna wa ny jest za jed no z trzech naj waż niej szych
te go ty pu wy da rzeń w Pol sce. W tym ro ku od bę dzie się pod ha słem Ri vers and
Ro ads i skon cen tro wa ny bę dzie na te ma ty ce po dró ży.
Dzie sięć in ten syw nych dni fe sti wa lo wych sta no wić bę dzie nie zwy kłą, fo to gra -
ficz ną wy pra wę – od bę dą się wy sta wy, po ka zy slaj dów, de ba ty, warsz ta ty i spo -
tka nia z ar ty sta mi i ku ra to ra mi.
Trzon Fe sti wa lu sta no wią trzy cy kle te ma tycz ne na wią zu ją ce do ha sła Ri vers
and Ro ads – pierw szy z nich po świę co ny jest naj bar dziej kla sycz ne mu uję ciu,
czy li fo to gra fom, któ rzy two rzą, bę dąc w dro dze, dru gi od no si się do wy obra żo -
nej, me ta fo rycz nej pe re gry na cji, a ostat nia część ma zwią zek z fo to gra fa mi -emi -
gran ta mi re je stru ją cy mi swo je no we oto cze nie.
Wy sta wy bę dzie moż na oglą dać w Ga le riach BWA Wro cław, Mu zeum Współ cze -
snym Wro cław, In fo Punk cie Bar ba ra, Art Ma in Sta tion by Mia, Ga le rii En tro pia,
IP Stu dio, Ga le rii Miej sce przy Miej scu, Ga le rii Tęt no, Ga le rii OKO.
Fe sti wal w ra mach Pro gra mu Sztuk Wi zu al nych ESK Wro cław 2016

Peł ny har mo no gram do stęp ny jest na www.tiff.wroc.pl



Aleksandra Słowik
Prezentacja książki
pt. Czuwanie przy zwłokach
15 września 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki
10 we Wrocławiu
Prowadzenie: Urszula Małgorzata Benka |
Fotografie: Rafał Babczyński

Alek san dra Sło wik. Uro dzo na w Gdań -
sku i przez więk szą część ży cia zwią -
za na z Trój mia stem. Tam też ukoń czy -
ła stu dia uni wer sy tec kie. Obec nie
miesz ka w Po zna niu. Jest au tor ką
czte rech to mi ków po etyc kich. Pierw sze
trzy – Jed no czę ścio wy wierzch ni strój
ko bie cy (2010), Ko lej ność stron (2011),
Sa kwo jaż Pe ne lo py (2012) zo sta ły opu -
bli ko wa ne przez Za ułek Wy daw ni czy
Po mył ka ze Szcze ci na. Czwar ty – Po -
mię dzy kwar ta ła mi śpie szył się i zwle -
kał (2013) uka zał się na kła dem Ofi cy ny
Wy daw ni czej Łoś Graf z War sza wy.
Wier sze po et ki za miesz cza ne są rów -
nież w kra jo wej pra sie li te rac kiej (Wy -
spa, ele Wa tor, Mi go ta nia).
Ur szu la Mał go rza ta Ben ka, wro cła -
wian ka, po et ka, pro za ik, tłu macz ka li -
te ra tu ry fran cu skiej i an giel skiej.
Ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską na UWr.,
stu dio wa ła tak że psy cho lo gię. W 1993
r. uzy ska ła ty tuł dok to ra za pra cę pt.
„Cha ry zma wła da nia, świę ty mord.
Ana li za sym bo li ki i se man ty ki mi tycz -
nej w twór czo ści Hen ry ka Sien kie wi -
cza.” De biu to wa ła w 1975 r. pod pseu -
do ni mem Kra siń ska na ła mach cza so -
pi sma stu denc kie go „Sig ma” ja ko pro -
za ik. Na le ży do Sto wa rzy sze nia Pi sa -
rzy Pol skich Od dział we Wro cła wiu.
To mi ki po ezji: Chro no mea, Dziw -
na roz kosz, Nic, O, Per wer syj ne dziew -
czyn ki, Ta ma ła Ta bu, Kie lich Or fe usza. 
Ra fał Ba czyń ski. In te re su je go czło -
wiek, je go emo cje i naj głę biej skry wa -
ne prze ży cia. Fo to gra fia i fo to mon taż,
to spo sób ar ty stycz nej wy po wie dzi,
je go spo sób wi dze nia świa ta i lu dzi.
Brał udział w wie lu wy sta wach, zaj -
mu je się też kom po no wa niem mu zy ki
do ru cho mych ob ra zów i ilu stro wa -
niem tek stów li te rac kich. O so bie mó -
wi: „Cią gle szu kam swo je go ję zy ka
i swo je go miej sca na zie mi, pew nie tak
już bę dzie do koń ca.”

Wstęp wolny!

Jac ek Gu to ro w
Ży cie w roz pro szo nym świe tle
Wcze sną je sie nią ofer ta Wy daw nic twa Osso li -
neum po sze rzy się o zbiór ese jów Jac ka Gu to ro -
wa Ży cie w roz pro szo nym świe tle.
Gu to row to po eta, tłu macz, kry tyk li te rac ki, au tor
wie lu ksią żek oraz szki ców i ese jów pu bli ko wa -
nych na ła mach Od ry, Li te ra tu ry na Świe cie czy
Prze glą du Po li tycz ne go. Roz licz ne ta len ty, roz le -
głość za in te re so wań i pra co wi tość sta wia ją Gu -
to ro wa w rzę dzie naj cie kaw szych uczest ni ków
pol skie go ży cia li te rac kie go ostat nich dwóch de -
kad. Je go naj now sza książ ka uka że się w se rii
Sztu ka Czy ta nia. Po zy cje ze bra ne pod tym szyl dem łą czą wie dzę o li te ra tu rze,
sztu ce czy kul tu rze z wy ra zi stym i nie po wta rzal nym sty lem.

Sakralna sztuka ludowa ziemi kłodzkiej
Prelekcja w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
10 września 17:00

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko

Te ma tem pre lek cji bę dzie ma ła ar chi tek tu ra sa kral na, któ ra jest cha rak te ry -
stycz nym ele men tem kra jo bra zu zie mi kłodz kiej. Słu cha cze po zna ją naj po pu lar -
niej sze wi ze run ki świę tych, tech ni ki, w ja kich zo sta ły wy ko na ne (gra fi ka, ma lar -
stwo na szkle, rzeź ba), miej sca ich wy stę po wa nia oraz ro dza je krzy ży i ka pli -
czek przy droż nych. Wy kład po pro wa dzi An na Fran czu kow ska.
Pre lek cji to wa rzy szy  oko licz no ścio wa wy sta wa fo to gra fii To ma sza Gmer ka.

Uroczystości upamiętniające 77. rocznicę
agresji Niemiec na Polskę
4 września 11:45

Muzeum Gross-Rosen, ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica

Urząd Miej ski w Strze go miu, Zwią zek Har cer stwa Rze czy po spo li tej oraz Mu -
zeum Gross -Ro sen w Ro goź ni cy za pra sza ją na uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 77.
rocz ni cę agre sji Nie miec na Pol skę, or ga ni zo wa ne pod ho no ro wym pa tro na tem
Mar szał ka Wo je wódz twa Dol no ślą skie go Ce za re go Przy byl skie go i Bi sku pa
Świd nic kie go Je go Eks ce len cji ks. prof. Igna ce go De ca. 
Uro czy sto ści od bę dą się 4 wrze śnia 2016 ro ku, o godz. 12.00 na te re nie Mu -
zeum Gross -Ro sen w Ro goź ni cy.W pro gra mie uro czy sto ści: 
– Wy stą pie nia oko licz no ścio we; Uro czy sta Po lo wa Msza Świę ta, ce le bro wa na
przez bi sku pa po moc ni cze go die ce zji świd nic kiej ks. dr. Ada ma Ba ła bu cha;
Zło że nie wień ców i wią za nek kwia tów; Zwie dza nie wy staw.

Zbiór ka uczest ni ków na pla cu przed Mu zeum o godz. 11.45

Sa li se Fa iva ilo z Kró le stwa Ton ga
13 wrze śnia 18.00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu. Wstęp wol ny!

Czy mo że być za ką tek bar dziej od le gły od Pol ski niż Kró le stwo Ton ga na Po łu -
dnio wym Pa cy fi ku? Nie, już nie moż ne. Za wy spa mi Kró le stwa Ton ga zie mia za -
wra ca, wsta je dzień któ re go jesz cze na świe cie nie ma – Ju tro. Stam tąd też słon -
ce wy sła ło pierw szy swój pro mień w no we Mil le nium. Ton ga po ło żo ne jest na
czub ku pod wod nej 4,5 ki lo me tro wej gó ry, w po bli żu pęk nię cia w sko ru pie ziem -
skiej głę bo kie go na 11 km, a cy klo ny i hu ra ga ny nie oszczę dza ją te go Kró le stwa.
Od ro ku na Uni wer sy te cie Wro cław skim stu diu je pierw szy i je dy ny Ton gij czyk,
Sa li se Fa iva ilo. Ma 24 la ta. Jest mu zy kiem, wir tu ozem gi ta ry. Obec nie tak że
uczeń PSM II st. na Pod wa lu. Spo tka nie pro wa dzie: Mał go rza ta Dzie więc ka.
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Dzie ci na da
IV Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Te atrów dla Dzie ci 
21-25 wrze śnia 2016

Impart, ul. Mazowiecka 17
In fo punk t Barbara, ul. Świdnicka
Plener

Od by wa ją cy się od 2013 ro ku we Wro -
cła wiu fe sti wal to je dy ne na ta ką ska lę,
skie ro wa ne do naj młod szych, wy da -
rze nie te atral ne w mie ście, w któ rym
miesz ka po nad 90 ty się cy dzie ci. To
tak że wspa nia ła oka zja dla mło dych
wi dzów do ze tknię cia się z mię dzy na -
ro do wym te atrem na naj wyż szym, ar -
ty stycz nym po zio mie.
Pod czas pię ciu dni naj więk sze go świę -
ta sztu ki dla dzie ci we Wro cła wiu od -
bę dą się spek ta kle lal ko we, ru cho we,
mu zycz ne, te atru for my oraz im pro wi -
za cji. W tym ro ku w Eur pej skiej Sto li cy
Kul tu ry Wro cław 2016 go ścić bę dą te -
atry z Ku by (Te atr El Mi rón Cu ba no), Nie miec (3 Ha sen Oben, Pa pier the ater), Ho -
lan dii (We rvel wind En sam ble, De Stil te), Au strii (Ka rin Schäfer Fi gu ren The ater),
Sło wa cji (Ha li gar da) oraz Pol ski (Te atr Ani ma cji z Po zna nia, Te atr Lal ki i Ak to ra
z Łom ży, Te atr Ato fri, Kli ni ka La lek).
Spek ta kle odbywać się będą na sce nach Biu ra Fe sti wa lo we go IM PART 2016,
w in fo punk cie BAR BA RA oraz w ple ne rze. W programie festiwalu znajdują się
także te atral ne wi zy ty w szpi ta lach i ho spi cjach oraz Tar gi Do bry De sign dla
dzie ci, a także warsz ta ty te atral ne i sce no gra ficz ne za koń czo ne wspól nym przy -
go to wy wa niem spek ta klu ple ne ro we go.
W środę 21 września na Placu Sol nym odbędzie się Wiel kie Otwar cie Fe sti wa -
lu. Będzie to  wi do wi sko ple ne ro we pt. Cyrk Bez Prze mo cy podczas, którego
wystąpi TE ATR KLI NI KA LA LEK, Or kie stra Gra al i Te atr Oce lot.

Te atr Kli ni ka La lek, Cyrk bez Prze mo cy

La bo ra to rium
Sza lo nych Na ukow ców
Na uko we show dla dzie ci
5 li sto pa da 16:00

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław
im. J. Kacz mar ka, ul. Kar ko no ska 10

La bo ra to rium Sza lo nych Na ukow ców
stwo rzo ne zo sta ło w 2010 ro ku i bar -
dzo szyb ko zy ska ło sła wę na ca łym
świe cie. W tym ro ku to nie zwy kłe wi -
do wi sko po raz pierw szy do trze do Pol -
ski! Po my sło daw cą na uko we go show
de dy ko wa ne go dzie ciom jest na uczy -
ciel che mii i re ży ser. Sce na riusz opar to
na hu mo rze, de mon stra cji spek ta ku -
lar nych eks pe ry men tów oraz przy -
stęp nym ob ja śnia niu trud nych za gad -
nień ota cza ją ce go świa ta. Pro gram łą -
czy w so bie wi do wi sko we do świad cze -
nia z róż nych dzie dzin na uki. Fi zy ka,
che mia, po li me ry, cie kły azot i cew ki Te -
sli przed sta wio ne w tak za chwy ca ją cy
spo sób, oka za ły się in te re su ją ce nie
tyl ko dla dzie ci, ale i dla do ro słych.

KUP BILET na: cojestgrane.pl

Kup bilet  dla dziecka
1 września 12:00

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,
Kuźnicza 29a we Wrocławiu

Kup bi let dla po trze bu ją ce go dziec ka
przez stro nę www WCTD lub w biu rze
Cen trum. Za ku pio ny bi let otrzy ma
dziec ko zgło szo ne przez pla ców ki
współ pra cu ją ce z WCTD (ośrod ki wy -
cho waw cze, świe tli ce, do my dziec ka).

Info: 71 341 80 02 | 661 136 434 
www.centrumtworczosci.pl

Elementarze z całego Świata
23 wrze śnia – 12 paź dzier ni ka

Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na
we Wrocławiu, Ry nek 58, par ter

Sto kil ka dzie siąt ele men ta rzy z róż nych
stron świa ta, wśród nich ksią żecz ki
w tak eg zo tycz nych je zy kach jak su ahi li,
hin di, he braj ski, ja poń ski, chiń ski, a na -
wet w ję zy ku jed ne go z in diań skich ple -
mion, ży ją cych w ama zoń skiej dżun gli.
Wy sta wa pre zen tu je także re pro duk cje
znaj du ją cych się w nich ilu stro wa nych
czy ta nek wraz z tłu ma cze nia mi. Bez po -
śred ni kon takt z ele men ta rza mi po zwa -
la do strzec bo gac two kul tu ro we, tra dy -
cje, oby cza je, prze mia ny hi sto ryczne, a
nawet sy tu ację spo łecz ną i po li tycz ną
po szcze gól nych kra jów. Zbiór wy po ży czo no z Mu zeum Oświa ty im. prof. Ma ria -
na Fal skie go w Kuź ni cy Gra bow skiej. Ko lek cja zo sta ła ofia ro wa na te mu mu zeum
przez eme ry to wa ną na uczy ciel kę, któ ra przez la ta ko lek cjo no wa ła ele men ta rze.

Wstęp wol ny!

Bilety: Parter 50/40 zł
Balkon 30/25zł
Grupowe pod tel.:
531 511 500
www.pankoncert.pl





WYSTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
ZBIGNIEW SIKORA METROPOLIS
17:30 Galeria Pod Plafonem

3 WRZEŚNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

SZWEDZKO-POLSKIE 
SPOTKANIA MUZYCZNE
17:00 Klub Muzyki i Literatury
RA FAŁ MAJ ZNER – TE NOR
JE RZY OWCZARZ – FOR TE PIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
SYMFONIA PAMIęCI
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
SARSA & PECTUS
20:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
BRAMA – MU SI CAL
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RADIO ARMAGEDDON
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

FILMY » » »
DZIEń KOBIET
20:00 Muzeum Współczesne Wrocław
ALICIA SVIGALS & MARILYN LERNER
21:00 Synagoga pod Białym Bocianem

WYSTAWY » » »
ORFEUSZ - ODSŁONIęCIE POMNIKA
12:00 pl. Wolności
CZESŁAW PRZęZAK
czyli zezoowate szczęście
18:00 Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » »
WRÓć DO FORMY Z PANTOMIMą
10:00 Wrocławski Teatr Pantomimy
KURS HO'OPONOPONO WEDŁUG
MORRNAH SIMEONY
10:00-18:00 Pro Humane
ITPLANET E-SPORTS MASTER 2016
10:00-21:00 CK Muza, Lubin 
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
TANECZNA SOBOTA
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

WYCIECZKI » » »
SANK TU ARIUM MA RIA
ŚNIEŻNA IGLICZ NA, WO DO SPAD
WILCZ KI, RU INY ZAM KU SZCZER BA,
DŁU GO PO LE ZDRÓJ
info: 609 941 775 BOT Podróżnik
CHRZąSTAWA WIELKA
info: 608 253 770, PTTK Polanka

DLA DZIECI » » »
OPOWIEDZ MI BAJKę
warsztaty improwizacji
10:00, 12:00 PSM im. F. Chopina, Kłodzko
15:00 Ośrodek Kultury, Międzylesie

4 WRZEŚNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

DZIEWIąTA BEETHOVENA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
EWELINA SERAFIN QUARTET
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
KAYAH
21:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych

1 WRZEŚNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

MICHAŁ LORENC 
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
SKLEP Z PTASIMI PIÓRAMI
20:30 Klub Pieśniarze

SPEKTAKLE » » »
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Captiol

WYSTAWY » » »
MUNEMASA TAKAHASHI
Lost & Found
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
FOUND PHOTOS IN DETROIT
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
ONI NAM ZA TO ZAPŁACą. CZęŚć
DRUGA. LWÓW- KIJÓW 1980-2000
16:30 Galeria Awangarda BWA
MAŁGORZATA 
DZIEDUSZYCKA-ZIEMILSKA 
Tysiąc wiatrów w biegu
18:00 Klub Muzyki i Literatury

2 WRZEŚNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

MAJA LUDWICZAK & FRIENDS
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Captiol
BRAMA – MU SI CAL
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RADIO ARMAGEDDON
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl KUP BILET na: cojestgrane.pl



DYNASTIA BACHÓW 
– 150 LAT TRADYCJI MOTETOWEJ
19:00 Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,
Środa Śląska

SPEKTAKLE » » »
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ŻYCIE TWORZY ŻARTY
20:00 Klub Stary Klasztor - Sala Gotycka

WYSTAWY » » »
STANISŁAW DRÓŻDŻ
Ścieżki tekstu
17:00 Klub Proza

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Captiol
MAŁY TEATR POD KOLUMNAMI
warsztaty teatralne
16:15 Klub Pod Kolumnami

7 WRZEŚNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

DYNASTIA BACHÓW 
– 150 LAT TRADYCJI MOTETOWEJ
19:00 Kolegiata Świętego Krzyża 
i św. Bartłomieja
SONATY MOZARTA 
NA PIANOFORTE I SKRZYPCE
19:00 Ratusz, Rynek, Brzeg
KAYAH & GORAN BREGOVIC
WEDDING AND FUNERAL BAND
20:00 Hala Orbita
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
RADIO ARMAGEDDON
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
LEON GETZ  (1896-1971): GRAFIKA
18:00 Galeria Ring, Legnica

SPOTKANIA » » »
UROCZYSTOŚCI UPAMIęTNIAJąCE 
77. ROCZNICę AGRESJI 
NIEMIEC NA POLSKę
11:45 Muzeum Gross-Rosen, Rogoźnica
ITPLANET E-SPORTS MASTER 2016
10:00-21:00 CK Muza, Lubin

DLA DZIECI » » »
ZBIERAMY, KLEIMY, TWORZYMY!
11:00 Pawilon CZterech Kopuł
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

5 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

CHÓR CHŁOPIęCY NFM
18:00 Oratorium Marianum UW
W KRÓLESTWIE MIŁOŚCI I DUSZY
20:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY SAMBY BRAZYLIJSKIEJ
19:00 Klub Pod Kolumnami
WARSZTATY PLASTYCZNE 
DLA SENIORÓW SENIORADA
11:00 W tonacji serca

6 WRZEŚNIA WTOREK
KONCERTY » » »

MOZART IMPROWIZUJąCY
19:00 NFM, Sala Czerwona
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SPEKTAKLE » » »
ZAKLINACZ KOBIET
18:00 Dom Kultury BAKARA
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
JAK ROZMAWIAć 
Z CHŁOPEM JEŁOPEM
20:00 Dom Kultury BAKARA

WYSTAWY » » »
ZOFIA WERBLICKA
GOBELINY  i OBRAZY  
17:00 Klub – Ga le ria Sztuki DSAP

SPOTKANIA » » »
DŹWIęKOWY WROCŁAW 
– WARSZTATY Z FIELD-RECORDINGU 
18:00 Centrum Sztuki WRO

9 WRZEŚNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

AFFETTI MUSICALI
19:00 Bazylika NNMP w Bardzie
I TY MUSISZ CIERPIEć
19:00 Kościół pw. MBNP w Bolesławcu
RÓŻNE SMAKI MUZYKI: TAFELMUSIK
19:00 Centrum Sztuki, Oława
ET LUX
19:00 Kolegiata Świętego Krzyża 
i św. Bartłomieja

SPEKTAKLE » » »
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
ŚLąSKA SCENA STAND-UP
20:00 Klub Stary Klasztor - Sala Gotycka

WYSTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
AKT – FOTOGRAFIA
18:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPOTKANIA » » »
SUBKULTURA GRAFFITI JAKO
DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY
17:30 Galeria Awangarda BWA

10 WRZEŚNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

TERESA WERNER
16:00 Scena im. Grzegorzewskiego
CHÓR SYNAGOGI 
POD BIAŁYM BOCIANEM
17:30 Muzeum Etnograficzne
ENIGMA FORTUNA
18:00  NFM, Sala Kameralna
FINAŁ KONKURSU NEURO MUSIC
19:00 Klub Firlej
MUZYKA PINK FLOYD 
W BLASKU KSIęŻYCA
19:00 JCK Sala Widowiskowa, Jelenia Góra
RÓŻNE SMAKI MUZYKI: TAFELMUSIK
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
PRZYGODY
21:00 Oratorium Marianum UW

SPEKTAKLE » » »
PONAD GRANICAMI
18:00 IG Kamienica Rynek 25
Y 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
KOLACJA NA CZTERY RęCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPEKTAKLE » » »
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
TEGO WRZEŚNIA DWA RAZY KRWIą
ZAKWITŁY POLSKIE WRZOSY
17:00 Klub Muzyki i Literatury

8 WRZEŚNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

AFFETTI MUSICALI
19:00 Sala Wielka Ratusza
VADIM BRODSKI
Od Vivaldiego do Beatlesów
19:30 Kościół Garnizonowy, Jelenia Góra
SONATY MOZARTA 
NA PIANOFORTE I SKRZYPCE
21:30 NFM, Sala Czerwona

KUP BILET na: cojestgrane.pl
W ramach cyklu Inter>CAMERATA 
w Europejskiej Stolicy Kultury obędzie 
sie portugalsko-polski festiwal mu-
zyczny ‘Portuguese nights’.

Pierwszy wieczór poświęcony będzie 
muzyce klasycznej. Wystąpi wybitny 
klarnecista, laureat międzynarodo-
wych konkursów – António Saiote. 
Soliście towarzyszyć będzie orkiestra 
Inter>CAMERATA pod batutą swojego 
szefa, Jana Jakuba Bokuna.

Drugi wieczór to święto muzyki fado. 
W wykonaniu portugalskiego woka-
listy, João de Sousy usłyszymy stan-
dardy fado oraz piosenki z najnowszej 
płyty artysty zatytułowanej Luta.  Praw-
dziwą gratką koncertu będzie udział 
gościa specjalnego – Rafaela Fragi, 
który zagra na gitarze portugalskiej.

Szczegóły na www.jbrecords.com.pl

21 września 20:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław



WYSTAWY » » »
ZA BYT KO WY TRAM WAJ PRZE ISTO -
CZO NY W MO BIL NĄ GA LE RIĘ SZTU KI
12:00-16:00 początek kursów pl. Teatralny
ŚWIAT ADAMA MICKIEWICZA.
LITERATURA I ŻYCIE - oprowadzanie
12:00 i 16:00 Muzeum Pana Tadeusza
LAMUZ
LATAJąCE MUZEUM WSPÓŁCZESNE
16:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
RO MAŃSKIE ZA BYT KI OSTRO WA
TUM SKIE GO I WY SPY PIA SKO WEJ
12:00 Muzeum Narodowe
KATEDRA WROCŁAWSKA 
– FAKTY I MITY
16:00 Muzeum Narodowe
SYNAGOGI I POMNIKI ŻYDOWSKIE
NA DOLNYM ŚLĄSKU
16:00 Muzeum Etnograficzne
SAKRALNA SZTUKA LUDOWA ZIEMI
KŁODZKIEJ - PRELEKCJA 
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
BONIFRATERSKIE ARCYDZIEŁA
o sztu ce le cze nia nie co prze wrot nie
18:30 Konwent Bonifratrów, Traugutta 57/59
FIESTA LATYNOSKA 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

WYCIECZKI » » »
ŚWIĘCI NA CO DZIEŃ
rajdy miejskie: pieszy i rowerowy
10:00 Hala Targowa, ul. Świętego Ducha
LEGENDY O DUCHACH I ZJAWISKACH
NADPRZYRODZONYCH
20:00 Ry nek – Pręgierz
CYSTERSKIM SZLAKIEM
info: 71 34 38 331, PTTK O/Wrocław

BęD KO WI CE – PRZE ŁęCZ TąPADŁA
info: 608 253 770, PTTK Polanka

DLA DZIECI » » »
JOSEPH BEUYS. 
KAŻDY MOŻE BYć ARTYSTą
11:00 Pawilon CZterech Kopuł
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 WRZEŚNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

I TY MUSISZ CIERPIEć
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
RÓŻNE SMAKI MUZYKI
19:00  NFM, Sala Czerwona/Czarna
ENIGMA FORTUNA
19:30 kościół pw. Wniebowzięcia NMP w
Bielawie
JOSS STONE
20:00 Klub Eter
WATER FOR YOUR SOUL
20:00 Klub Biznesowy Stadion Wrocław

SPEKTAKLE » » »
Z TWOJą CÓRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
Y 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
IN TRO – TE ATR DADA VON BZDüLöW 
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

DLA DZIECI » » »
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZRÓB SOBIE TEATR 
11:00 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

Jam Session 7 września 20:30
Manana Cafe, Św.Mikołaja 8-10, Wrocław



14 WRZEŚNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

MŁODZI MISTRZOWIE
19:00 Akademia Rycerska, Legnica
IMPROVVISANDO
19:00 Oratorium Marianum UW
DUCH BUŁGARSKIEJ PIEŚNI
19:30 Kościół NS NMP, Siechnice
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CYRKUŚNIKI - KABARET HRABI
20:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław

DLA DZIECI » » »
COŚ NA ZąB
9:00 11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

15 WRZEŚNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

JEGO KRÓLEWSKA MOŚć MOZART
19:00 Kościół św. Marii Magdaleny
MŁODZI MISTRZOWIE
19:00 Kościół pw. NP NMP, Malczyce
DUCH BUŁGARSKIEJ PIEŚNI
19:00 Kościół MB Częstochowskiej, Syców
OJCOWIE I SYNOWIE
19:30 Kościół pw. Apostołów Piotra 
i Pawła w Krotoszynie
JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
W WOL NYM ZWIąZ KU: PRZE NIE SIE -
NIеWSPÓL NO TY W AR CHI WUM 
I WE WSPÓL NO Tę
16:30 Galeria Awangarda BWA
ALEKSANDRA SŁOWIK 
Czuwanie przy zwłokach
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
COŚ NA ZąB
9:00 11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

16 WRZEŚNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

OJCOWIE I SYNOWIE
19:00 NFM, Sala Czerwona
SOFYA GULYAK
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
DUCH BUŁGARSKIEJ PIEŚNI
19:00 Kolegiata p.w. NMP w Głogowie
MŁODZI MISTRZOWIE
19:00 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i
św. Jakuba Starszego, Kamieniec Wroc.

SPEKTAKLE » » »
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
PERSOWIE AJSCHLOSA: CHÓR
20:00 IG Scena na Grobli
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA
Wystawa: Wrocław 1945 – 2016
od 16:00 Centrum Historii Zajezdnia

12 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ORIENT – OKCYDENT
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

13 WRZEŚNIA WTOREK
KONCERTY » » »

SALISE FAIVAILO 
Z KRÓLESTWA TONGA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
KONCERT CHÓRU SYNAGOGALNEGO 
19:00 Synagoga Pod Białym Bocianem 
TAJEMNICZE GŁOSY
19:00 Kolegiata Świętego Krzyża 
i św. Bartłomieja
IMPROVVISANDO
19:30 Kościół Matki Boskiej Różańcowej
oo. Franciszkanów w Kłodzku
STEAK NUMBER EIGHT 
20:00 Klub Firlej

SPEKTAKLE » » »
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
ANTYKABARET
20:00 Klub Stary Klasztor

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Captiol
MAŁY TEATR POD KOLUMNAMI
warsztaty teatralne
16:15 Klub Pod Kolumnami

29 września 19:00 – Sta ry Klasz tor

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
F E R E N C  L I S Z T S O C I E T Y I N  P O L A N D

50-028 Wrocław, pl Tadeusza Kościuszki 10,   tel./fax (+48) 71 351 9735
tel (+48) 600 39 36 34       http://www.liszt.art.pl       e-mail:tifl@poczta.fm

RAFRAFAŁ MAJZNERAŁ MAJZNER -- tenor

JERZYJERZY OWCZARZ OWCZARZ -- fortepian
słowo o muzyce – JJuuliusz liusz AdamowskiAdamowski

T i F L
 WIECZORY LISZTOWSKIE (1214 koncert TiFL) 

Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
pl. Zamkowy 1

Inauguracja sezonu koncertowego 2016/2017
KONCERT POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

MACIEJA STEFAŃSKIEGO

W programie utwory B. Smetany, A. Dvořáka, F. Chopina, M. Karłowicza, L. Janáčka, S. Moniuszki 

– sobota, 3 września 2016, godz. 18.00

Koncert sfinansowany przez Powiat Brzeski



W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
PAWEŁ WYBORSKI: IKONOPEJZAŻE
17:15 Galeria Ring w Legnicy
ŚWIEŻA KREW 
LAUREACI Z LAT 2011-15
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
SEWERYN JAńSKI: MALARSTWO
18:00 Galeria Sztuki w Legnicy
SEWERYN BASIAK – JASKINIA
19:00 CK Kalina, Lądek Zdrój

SPOTKANIA » » »
KOBIETY W ŻYCIU
I TWÓRCZOŚCI WITKACEGO
18:00 CK Zamek

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
COŚ NA ZąB
17:30 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

17 WRZEŚNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

MŁODZI MISTRZOWIE
17:30 Kościół św. Stanisława, 
Doroty i Wacława
WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MIDNIGHT BLUES, THE MOHERS
BAND I MIZIA&MIZIA BLUES BAND
19:00 CK Muza, Lubin
OJCOWIE I SYNOWIE
19:00 Kościół Pokoju w Świdnicy
TRZEBA MIEć CIA ŁO – RE CI TAL
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
BIBER – MISSA SALISBURGENSIS
20:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
IMIę
17:00 i 20:00 ATM Scena na Bielanach
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
W SZLACHECKIM DWORZE 
- oprowadzanie kuratorskie
12:00 i 16:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPOTKANIA » » »
DUCH HI STO RII, MO DER NIZM I SZTU -
KA AK TU AL NA, CZY LI WCZO RAJ I DZIŚ
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
HISTORIA JEDNEGO KOŚCIOŁA
15:30 Muzeum Etnograficzne
WOJCIECH WENCEL – EPIGONIA
17:00 Klub Muzyki i Literatury

WYCIECZKI » » »
DZIELNICA CZTERECH WYZNAŃ
10:00 róg św. Antoniego i Kazmierza Wlk.
FORT PIECHOTY NR 6 POLANOWICE
10:00-14:30 ul. Polanowicka
GEOPARK MUŻAKOWA
info: 609 941 775 BOT Podróżnik
SZLAKIEM DOBREJ WODY I PIWA
info: 71 34 38 331, PTTK O/Wrocław
GNIE CHO WI CE – KRO BIE LO WI CE
info: 608 253 770, PTTK Polanka

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL!
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 WRZEŚNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

DŹWIęKI MAJą DUSZę
11:00 NFM Sala Główna KGHM
PASJA WG ŚW. MATEUSZA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
BODO – MUSICAL 
19:00 CK Muza, Lubin
TRZEBA MIEć CIA ŁO – RE CI TAL
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
EDYTA GEPPERT
19:00 Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, Wałbrzych
JERU THE DAMAJA 
19:00 Klub Bezsenność
URMULI (GRUZJA)
20:00 Klub Stary Klasztor - Sala Gotycka

SPEKTAKLE » » »
HYDROKOSMOS
17:00 Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

FILMY » » »
THE LOVE THAT MOVES THE SUN
28:00 IG Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
HERBATKA Z NEPOMUCENEM
11:00-18:00 CK Zamek
KOLEJ – TU DUCH SPOTYKA SIĘ
Z PRZESTRZENIą
17:00 Klub Symp. Kolei, Paczkowska 26

WYCIECZKI » » »
DOLNOŚLąSKIE BORY I ZAMKI
info: 71 34 38 331, PTTK O/Wrocław

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

KUP BILET na: cojestgrane.pl

8 wrze śnia 18:00
DK BA KA RA, Ró żA NA 4, WRO CŁAW



WIECZÓR POETYCKO MUZYCZNY
M.E. Sy ska – po ezja i pro wa dze nie; M.
Ko wal czyk, B.P. Rzy man – śpiew; J. Za -
wadz ki, K. Gar cza rek – akom pa nia ment
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Captiol
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAŁY TEATR POD KOLUMNAMI
warsztaty teatralne
16:15 Klub Pod Kolumnami

21 WRZEŚNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

OD PIAF DO VILLAS
16:00 Klub "Pod Dzwonnicą"
EDYTA GEPPERT 
19:30 Legnickie Centrum Kultury, Legnica
CONTINENTAL (USA)
20:00 Klub Stara Piwnica
ARIEL RAMIREZ 
& DOMINIKA BIAŁOSTOCKA
20:00 Klub Stary Klasztor
AKI TAKASE & YUI KAWAGUCHI
20:30 NFM Sala Czerwona
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
LESZEK BZDYL: TOMASZEWSKI
PRZYCZYNEK DO REMIKSU
19:00 Scena na Świebodzkim
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
JACEK DZIUBIńSKI UKRYTE LUSTRO
18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » »
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
URI-URA (KU BA)
10:30 Impart, Scena Kameralna

22 WRZEŚNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

SOFYA GU LY AK – RECITAL
18:00 Centrum Sztuki, Oława
GENESIS
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
JUBILEUSZ JANA ŚLęKA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
USŁYSZEć TANIEC 
20:00 Klub Stary Klasztor
POLISH JAZZ SHOWCASE
21:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
NA SNU KRAWęDZI 
17:00 Salonik artystyczny u Daphne
WIELKI SZLAK HIMALAJSKI
18:30 CK Zamek

DLA DZIECI » » »
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 WRZEŚNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

SOFYA GU LY AK – RECITAL
19:00 NFM, Sala Czerwona
STOPIEń ZALEŻNOŚCI wystawa
zbiorowa młodej sztuki ukraińskiej
19:00 Galeria Awangarda BWA

FILMY » » »
TRAGICZNE GRY
reż. Henryk Tomaszewski
19:00 Scena na Świebodzkim

SPOTKANIA » » »
WYKŁAD KONRADA IMIELI 
W RAMACH DOLNOŚLąSKIEGO
FESTIWALU NAUKI 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz
CZYTANIE: OBCY
19:00 Scena Kameralna

20 WRZEŚNIA WTOREK
KONCERTY » » »

MUZYKA Z EKRANU
18:30 ODT Swiatowid

SPEKTAKLE » » »
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

SPOTKANIA » » »
TOTALNY AUDIO PERFORMANCE
16:00 Galeria Awangarda BWA
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

Od 22 wrze śnia – Urząd Wo je wódz ki,
pl. Po wstań ców War sza wy 1 we Wro cła wiu



24 WRZEŚNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

CHÓR Z GÓR
17:00 Klub Muzyki i Literatury
SOFYA GU LY AK – RECITAL
19:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
3 X MAGNIFICAT
18:00 Kościół pw. Marii Magdaleny
JIDIŠ VE TŘECH!
19:50 Synagoga pod Białym Bocianem
THE WALL LIVE ORCHESTRA
20:00 Hala Orbita
POLISH JAZZ SHOWCASE
21:00 NFM, Sala Czerwona/Czarna

SPEKTAKLE » » »
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PSIU NIO – TE ATR BEZ SCENY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
TARGI MODY AUTORSKIEJ I DESIGNU
FASHION MEETING POP UP STORE
11:00-19:00 Browar Mieszczański
O SZTUCE 
KOLEKCJONOWANIA SZTUKI
16:00 Pawilon CZterech Kopuł
TEATR SWÓJ WIDZę KULIŚCIE
18:00 Scena na Świebodzkim

WYCIECZKI » » »
ŚLąSK: ZABRZE, TARNOWSKIE GÓRY,

RADZIONKÓW, PIEKARY ŚLąSKIE
info: 609 941 775 BOT Podróżnik
CZESKI RAJ
info: 71 34 38 331, PTTK O/Wrocław
NIEOPODAL WROCŁAWIA
info: 71 34 38 331, PTTK O/Wrocław
LE ŚNI CA – JAR NOŁ TÓW
info: 608 253 770, PTTK Polanka

DLA DZIECI » » »
SCHRITT FUR SCHRITT (DE)
10:30 17:30 Impart, Scena Kameralna
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAGICZNY SKLEP
12:00 16:00 Impart, Scena Teatralna
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIKT NIC NIE WIE
16:30 Impart, Autograf

25 WRZEŚNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

GDZIE MIESZKA MUZYKA ? 
10:30 Filharmonia Dolnośląska
OGNISTA SYMFONIA RYTMÓW
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
CHE MALAMBO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
POMOC DOMOWA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
GWIAZDA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
BACHANTKI
19:00 Scena na Świebodzkim

TWIRL (NL)
9:00 13:30 17:30  Impart, Scena Kameralna
PICTURES AT AN EXHIBITION (AT)
10:00 12:00 Impart, Scena Teatralna

23 WRZEŚNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

SOFYA GU LY AK – RECITAL
18:00 Salonik Trzech Muz, Oborniki Śl.
MARIA PESZEK 
19:00 CK Muza, Lubin
INAUGURACJA 53. SEZONU
ARTYSTYCZNEGO 2016/2017
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
POLISH JAZZ SHOWCASE
21:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
DLA JU LII – TE ATR BEZ SCENY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » »
PAN SATIE
9:00 17:00 Impart, Scena Kameralna
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
THE CARDBOARD RESIDERS (NL)
10:30 18:00 Impart, Scena Teatralna



27 WRZEŚNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Captiol
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAŁY TEATR POD KOLUMNAMI
warsztaty teatralne
16:15 Klub Pod Kolumnami

28 WRZEŚNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

TRILOK GURTU NEW BAND
20:00 Klub Stary Klasztor - Sala Gotycka
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » »
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
9:00 11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
OCH, EMIL!
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

29 WRZEŚNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

MISCHA MAISKY
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
DLA IRENY JAGIEŁKI

KONCERT CHARYTATYWNY 
Kormorany, Latające Odchody,
Kaman Kłosowicz i W. Konikiewicz,
R.Brylewski, Zamenhoff, Papadram, 
19:00 Stary Klasztor
SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA
20:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI » » »
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
9:00 11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

30 WRZEŚNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

CZTERY PORY ROKU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
WAGLEWSKI FISZ EMADE
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

SPEKTAKLE » » »
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ŚWIńSTWO
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
POMOC DOMOWA  
 20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
SPRAWDZAM!
wernisaż wystawy zbiorowej
17:00 Galeria BWA, Jelenia Góra
W PIąTEK O PIąTEJ
oprowadzanie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

DARMOWE
WARSZTATY 
DLA DZIECI

www.kidsdesignspace.pl

CIEMNO. JASNO. CIEń
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
DO CZTERECH RAZY SZTUKA!
oprowadzanie tematyczne
11:00 16:00 Pawilon Czterech Kopuł
PREKARIAT WE WSPÓŁCZESNEJ
FABRYCE oprowadzanie po wystawie
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
TARGI MODY AUTORSKIEJ I DESIGNU
FASHION MEETING POP UP STORE
10:00-18:00 Browar Mieszczański
ZBIO RO WE PRAK TY KI W UKRA Iń -
SKIEJ SZTU CE ME DIÓW. DRU GA PO -
ŁO WA LAT 90. I LA TA 2000
16:00 Ga le ria Awan gar da BWA
JERZY WOCH
Spo tka łem wio snę je sie nią, czy li mi -
łość po sześć dzie siąt ce
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
HöHLEN GESCHICHTE (DE)
10:30 14:30 17:30 Impart, Scena Kameralna
DZYń
11:00 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
DOBRY DESIGN DLA DZIECI
11:00-18:00 Barbara
LUSTRZANA CHMURA
12:00 16:00 Impart, Scena Teatralna
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIK NIC NIE WIE
16:30 Barbara

KUP BILET na: cojestgrane.pl



WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

3 WRZEŚNIA
Sank tu arium Ma ria Śnież na Iglicz na

| Mię dzy gó rze Wo do spad Wilcz ki
| Ru iny zam ku Szczer ba

| Dłu go po le Zdrój

17 WRZEŚNIA
• GEOPARK MUŻAKOWA

| Nochten (Niemcy)
| Łużycki Park Głazów Narzutowych

24-25 WRZEŚNIA
• ŚLąSK

Zabrze | Tar now skie Gó ry
| Ra dzion ków | Pie ka ry Ślą skie

14-15-16 PAź DZIER NI KA
• PRA GA – Kró lew skie zam ki:

Kri vo klat | Ko no pi ste

11-12-13 LI STO PA DA
• BER LIN KLA SYCZ NY

Ce ci lien hof | Char lot ten burg 

IN FO I ZA PI SY:
tel. 609 941 775 – BOT Po dróż nik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl,
www.bot po dro znik.pl

Dolnośląska Giełda Fonograficzna
3 września 13:00-15:00

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul Grabiszyńska 56 we Wrocławiu

W cy klicz nych spo tka niach mi ło śni ków mu zy ki za pi sa nej na ana lo go wych i cy -
fro wych no śni kach bę dzie moż na uczest ni czyć w każ dą pierw szą so bo tę mie -
sią ca w Klu bie Fir lej przy ul. Gra bi szyń skiej 56 w godz. od 13: 00 do 15: 00.
Oprócz te go, od października br. drugie, comiesięczne spotkanie gieł dy od by wać
się będzie także, w roz ma itych miej scach we Wro cła wiu.
Na gieł dzie jest za wsze spo ro płyt z kla sy ki roc ka, po pu, fol ku, so ulu i jaz zu. Nie
rzad ko zda rza ją się wi ny lo we ra ry ta sy! Gieł da Fo no gra ficz na jest do sko na łą
oka zją, aby uzu peł nić swo ją ko lek cję płyt, na być tro chę no wych na grań, sprze -
dać lub po wy mie niać się krąż ka mi, zna leźć ory gi nal ny pre zent czy po pro stu
spo ty kać się i po roz ma wiać w przy ja znej at mos fe rze.

Wstęp wol ny!

VII Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w Scrab ble
XII Mi strzo stwa Wro cła wia
24 i 25 wrze śnia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, stołówka bud. D
Już po raz dwu na sty do Wro cła wia zja dą się naj lep si scrab bli ści z ca łej Pol ski.
Przez dwa dni naj wy bit niej si mi ło śni cy gier słow nych z kra jo we go po dwór ka bę -
dą się mie rzyć w tur nie ju, któ re go staw ką jest Mi strzo stwo Wro cła wia oraz Aka -
de mic kie Mi strzo stwo Pol ski. Pa tro nat Ho no ro wy nad za wo da mi ob ję li Wo je wo -
da Dol no ślą ski Pa weł Hre niak i Rek tor UE JM prof. dr hab. An drzej Ka le ta. 
Udział w tur nie ju zgło si li m.in. Mi łosz Wrza łek (obroń ca ty tu łu), Da riusz Kosz (2-
krot ny Mistrz Pol ski) czy Krzysz tof Ob rem ski (2- krot ny zdo byw ca Pu cha ru Pol ski).
Tur niej jest or ga ni zo wa ny przez In for ma cję Kul tu ral no -Spor to wą Stu den tów,
dzia ła ją cą przy Uni wer sy te cie Eko no micz nym we Wro cła wiu, a tak że Wro cław -
ski Klub Scrab ble „Sió dem ka”, sto wa rzy sze nie od lat zaj mu ją ce się po pu la ry za -
cją za baw ję zy ko wych wśród wro cła wian i miesz kań ców Dol ne go Ślą ska. 

Info:  gp2016.scrab ble.wroc law.pl

Scrab ble
Gra słow na, po le ga ją ca na ukła da niu
krzy żów ki z li ter wy lo so wa nych z wo -
recz ka. Zwy kle prze zna czo na jest
dla 2-4 gra czy, na to miast w wer sji tur -
nie jo wej za wsze gra się je den na jed -
ne go, a czas roz gry wa nia par tii ogra ni -
czo ny jest do 20 mi nut na każ de go za -
wod ni ka. Dzię ki pew nej lo so wo ści gry,
już na wet nie zbyt do świad czo ny gracz
mo że po wal czyć o zwy cię stwo z uty tu -
ło wa nym mi strzem. War to tu wspo -
mnieć, że oso by chcą ce spró bo wać
swo ich sił po raz pierw szy mo gą wziąć
udział w tur nie ju na peł nych pra wach,
i to zu peł nie za dar mo.



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne
Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD

Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da -
rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek -
stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez
Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

adresy do kalendarium Co Jest Grane
ATM Scena na Bielanach ul. Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Akademia Rycerska Chojnowska 2, Legnica
Barbara ul. Świdnicka 8c, Wrocław
Bazylika NNMP w Bardzie Plac Wolności 5, Bardo
Browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
Centrum Sztuki Młyńska 3, Oława
CK Kalina Świerczewskiego 25, Lądek Zdrój
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
Sala Klubu Biznesowego Stadion Wrocław al. Śląska 1, Wrocław
CK Muza, Lubin Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia Wysockiego 29, Wałbrzych
Centrum Sztuki WRO Widok 7, Wrocław
Dom Kultury Bakara Różana 4, Wrocław
Filharmonia Dolnośląska ul. Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Galeria Awangarda BWA ul. Wita Stwosza 32, Wrocław
Galeria BWA ul. Długa 1, Jelenia Góra
Galeria Entropia ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Pod Plafonem Rynek 58, Wrocław
Galeria Ring Rynek 12, Legnica
Hala Orbita ul. Wejherowska 34, Wrocław
Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
JCK Sala Widowiskowa Bankowa 28/30, Jelenia Góra
Klub A`propos Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Pod Dzwonnicą Bardzka 2/4, Wrocław
Klub – Galeria Sztuki DSAP pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub Bezsenność ul Ruska  51 Pasaż Niepolda, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pieśniarze ul. Szewska 68 A, Wrocław
Klub Proza. Wrocławski Dom Literatury. Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Stara Piwnica Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda Plac Kościuszki 12, Wrocław
Legnickie Centrum Kultury Chojnowska 2, Legnica
Manana Cafe Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57 Szewska,  78, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Gross-Rosen ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Muzeum Narodowe pl. Powstańców Warszawy, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza Rynek 6, Wrocław
Muzeum Poczty i Telekomunikacji ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław PL. STRZEGOMSKI 2A, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki (NFM) Plac Wolności 1, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Oratorium Marianum UW pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł ul. Wystawowa 1, Wrocław
Pro Humane Świętego Wincentego 41/4, Wrocław
Przestrzeń Artystyczno-Kreatywna Plac Kościuszki 12, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław im. J. Kaczmarka ul. Karkonoska 10, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne ul. Ulanowskiego 22A, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego na Grobli 30/32, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem Włodkowica 7, Wrocław
Teatr Muzyczny Capitol J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Zdrojowy Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
Vertigo Jazz Club & Restaurant ul. Odrzańska 13, Wrocław
W tonacji serca ul. Ptasia 32, Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4, Wrocław
Wrocławski Teatr Pantomimy al. Dębowa 16, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny pl. Rzeźnicza 12, Wrocław
Zamek Piastów Śląskich pl. Zamkowy 1, Brzeg
Zajezdnia MPK ul. Grabiszyńska 184, Wrocław

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.600 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 96.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 430.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 2. 1 00.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics

reklama@cojestgrane.pl

REKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto






