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2/3.09.2011, Pt, godz. 00:00
Beowulf/ Benjamin Bagby
Wrocław, Filharmonia Wrocławska, ul. Piłsudskiego 19
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
3.09.2011, Sob, godz.19:00
Wszystkie krańce Ziemi. Organum paryskie
około 1200 roku / The Orlando Consort /
Chóry Śpiewającej Polski
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
3.09.2011, Sob, godz. 21:00
Ludus Danielis / Schola Teatru Węgajty
Wrocław, Kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława,
pl. Wolności 3
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
4.09.2011, Nd, godz. 19:00
Głosy z Sanktuarium „na wyspie”:
śpiewy paryskich eklezjastów (1180–1230) / Sequentia
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
4.09.2011, Nd, godz. 21:00
Brzmi przepysznie: Muzyka i ucztowanie
w średniowiecznej i wczesnorenesansowej Europie /
The Orlando Consort
Wrocław, Piwnica Świdnicka, Rynek-Ratusz 1
Bilety: 250 zł (w cenie średniowieczne biesiadowanie)

4.09.2011, Nd, godz. 19:00
Schola Teatru Węgajty
Ludus Danielis / Schola Teatru Węgajty
Świdnica, Katedra pw. św. Stanisława i Wacława,
pl. Jana Pawła II 1
Wstęp wolny
5.09.2011, Pn, godz. 19:00
Joculatores Dei – Trubadurzy Chrystusa Pana /
Schola Teatru Węgajty
Bardo, Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP, pl. Wolności 5
Bilety: 25, 15 zł
6.09.2011, Wt, godz. 19:00
D. Buxtehude – Membra Jesu Nostri /
Uczestnicy Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej /
Zespół Instrumentów Dawnych / Andrzej Kosendiak
Wrocław, Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej,
ul. Kazimierza Wielkiego 27
Bilety: 20, 10 zł
7.09.2011, Śr, godz. 19:00
Pieśni przemijania / Stile Antico
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
7.09.2011, Śr, godz. 21:30
Rachel Podger – recital skrzypcowy
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł

7.09.2011, Śr, godz. 19:00
D. Buxtehude – Membra Jesu Nostri /
Uczestnicy Kursu Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej /
Zespół Instrumentów Dawnych / Andrzej Kosendiak
Zgorzelec, Miejski Dom Kultury, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny
8.09.2011, Czw, godz. 19:00
H.M. Górecki –„Symfonia pieśni żałosnych” / Ewa Vesin/
Pieter Wispelwey / Chór Filharmonii Wrocławskiej /
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej /
Agnieszka Franków-Żelazny / Jacek Kaspszyk
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł
8.09.2011, Czw, godz. 21:30
Henning Kraggerud – recital skrzypcowy
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł
8.09.2011, Czw, godz. 19:00
Skarby renesansu / Stile Antico
Głogów, Kościół Wniebowzięcia NMP, pl. Kolegiacki 10
Wstęp wolny
8.09.2011, Czw, godz. 19:00
Rachel Podger – recital skrzypcowy
Dzierżoniów, Kościół p.w. Maryi Matki Kościoła,
ul. Świdnicka 20
Wstęp wolny
9.09.2011, Pt, godz. 19:00
K. Penderecki – Symfonia nr 8 „Pieśni przemijania” /
Iwona Hossa / Agnieszka Rehlis / Mariusz Godlewski /
Chór Filharmonii Wrocławskiej /
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej /
Jacek Kaspszyk
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

9.09.2011, Pt, godz. 21:30
Nicholas Daniel – recital (obój, rożek angielski)
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł
9.09.2011, Pt, godz. 19:00
F. Schubert, E. Grieg / Henning Kraggerud /
Orkiestra Festiwalowa
Bolesławiec, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja,
ul. Kościelna 3
Wstęp wolny
9.09.2011, Pt, godz. 19:00
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy
Jelcz-Laskowice, Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
ul. Witosa 47
Bilety: 15 zł
9.09.2011, Pt, godz. 19:00
Chetham’s School of Music Symphonic Brass Ensemble
Polkowice, Kościół Matki Bożej Królowej Polski,
ul. Kard. B. Kominka 1a
Wstęp wolny
10.09.2011, Sob, godz. 19:00
Pieśni pożegnania – muzyka niosąca ukojenie /
Gabrieli Consort / Paul McCreesh
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 80 zł
10.09.2011, Sob, godz. 21:00
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy
Wrocław, Kolegiata Świętego Krzyża i św. Bartłomieja,
pl. Kościelny
Bilety: 150, 100, 60 zł
10.09.2011, Sob, godz. 19:00
Chetham’s School of Music Symphonic Brass Ensemble
Oława, Kościół św. św. Piotra i Pawła, pl. Zamkowy 16
Bilety: 25, 15 zł

10.09.2011, Sob, godz. 19:00
Gustav Leonhardt – recital klawesynowy
Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1
Wstęp wolny
11.09.2011, Nd, godz. 15:00 i 17:00
Gustav Leonhardt – recital klawesynowy
Wrocław, Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6
Bilety: 150, 100, 60 zł
11.09.2011, Nd, godz. 19:00
Pieter Wispelwey – recital wiolonczelowy
Bielawa, Kościół Wniebowzięcia NMP, pl. Wyszyńskiego 1
Bilety: 25, 15 zł
11.09.2011, Nd, godz. 19:00
11 września 2001 in memoriam – R. Vaughan Williams,
H. Howells, S. Barber, E. Elgar / Henning Kraggerud /
Nicholas Daniel / Orkiestra Festiwalowa / Paul McCreesh
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 200, 120, 80, 60 zł

16.09.2011, Pt, godz. 19:00
H.M. Górecki, A. Krzanowski, P. Szymański /
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia /
Anna Szostak
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 150, 120, 80, 60 zł
18.09.2011, Nd, godz. 19:00
F. Mendelssohn-Bartholdy – Eliasz / Rosemary Joshua /
Ann Hallenberg / Robert Murray / Florian Boesch /
Gabrieli Consort & Players
Chór Filharmonii Wrocławskiej / Paul McCreesh
Wrocław, Katedra Polskokatolicka św. Marii Magdaleny,
ul. Szewska 10
Bilety: 250, 150, 120, 80 zł

w w w.wratislaviac antans.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian
w programie.

11.09.2011, Nd, godz. 21:30
11 września 2001 in memoriam – P. Łukaszewski,
J. Rheinberger / Chór Filharmonii Wrocławskiej /
Agnieszka Franków-Żelazny /
Aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu
Wrocław, Plac budowy Narodowego Forum Muzyki,
pl. Wolności
Bilety: 80, 40 zł
SPONSOR GENERALNY:

SPONSORZY BRĄZOWI:

Ewa Michnik zaprasza

WRZESIEŃ 2011
8 cz 1900

don GioVanni

9 pt 1900

opowieści hoffmanna

wolfGanG amadeusz mozart
Jaques offenBach

10 so 1900 król roGer karol szymanowski
11 nd 1700 Borys Godunow modest musorGski
13 wt 1100 sid, wąż, który chciał śpiewać malcolm fox
13 wt 1900 Jezioro łaBędzie piotr czaJkowski
14 śr 1900 traViata Giuseppe Verdi
15 cz 1100 c zerw ony kapturek Jiří pauer
16 pt 1900 halka stanisław moniuszko
17 so 1900 wesele fiGara wolfGanG amadeusz mozart
18 nd 1700 koBieta Bez cienia richard strauss
20 wt 1900 naBucco Giuseppe Verdi
21 śr 1900 raJ utracony krzysztof penderecki
23 pt 1900 romeo i Julia serGiusz prokofiew
24 so 1700 parsifal richard waGner
25 nd 1700 chopin Giacomo orefice
27 wt 1900 matka czarnoskrzydłych snów hanna kulenty

8 września Opera Wrocławska
inauguruje 66. sezon artystyczny
w powojennej historii Wrocławia
i 170. sezon w budynku pięknego
teatru przy Świdnickiej. Godna
przypomnienia jest data 13 listopada 1841 – dzień uroczystego otwarcia Teatru Miejskiego
według projektu Ferdynanda Langhansa. Przed 170 laty
w tym dniu wystawiono dla licznej widowni (ponad 1600
osób) owacyjnie przyjęty spektakl „Egmont” Goethego z muzyką Beethovena, a już niespełna miesiąc po inauguracji,
5 grudnia 1841 roku, odbyła się premiera „Don Giovanniego” W. A. Mozarta (w 50. rocznicę śmierci kompozytora).
Sezon artystyczny 2011/2012 rozpoczynamy 8 września „Don
Giovannim” w reżyserii Mariusza Trelińskiego. W kolejnych
dniach naszej publiczności i także uczestnikom
Europejskiego Kongresu Kultury proponujemy obejrzenie
„Opowieści Hoffmanna” J. Offenbacha, „Króla Rogera”
K. Szymanowskiego i „Borysa Godunowa” M. Musorgskiego.
We wrześniu powracają oczekiwane przez melomanów
„Legendy o Maryi” B. Martinů. Spektakl zrealizowany w koprodukcji z Operą Narodową w Pradze po bardzo dobrym
przyjęciu przez czeską publiczność będziemy mieli możliwość
ponownie prezentować na naszej scenie. Ponadto po wakacyjnej przerwie zapraszamy na spektakle: „Traviata”, „Nabucco”
i „Joanna d’Arc” G. Verdiego, „Cyganeria” G. Pucciniego,
„Wesele Figara” W. A. Mozarta, „Chopin” G. Orfice, „Kobieta
bez cienia” R. Straussa, „Parsifal” R. Wagnera. We wrześniowym repertuarze są również dzieła polskich kompozytorów:
„Halka” S. Moniuszki, „Raj utracony” K. Pendereckiego i „Matka czarnoskrzydłych snów” H. Kulenty.
Miłośnikom sztuki baletowej proponujemy spektakle:
„Jezioro łabędzie” P. Czajkowskiego i „Romeo i Julia” S. Prokofiewa, a najmłodszą widownię zapraszamy do opery
na przedstawienia: „Sid – wąż, który chciał śpiewać”
M. Foxa i „Czerwony kapturek” J. Pauera.
Ewa Michnik
dyrektor naczelny i artystyczny Opery wrocławskiej

28 śr 1900 cyGaneria Giacomo puccini
29 cz 1900 leGendy o maryi BohuslaV martinů
30 pt 1900 Joanna d’arc Giuseppe Verdi
Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

inf o rm ac Ja i re z e rwa c J a B il e t ó w
dział promocji i obsługi widzów:
tel: 71 370 88 80; 71 372 43 57; tel/fax: 71 370 88 81
s p r ze d a ż B il e t ó w
kasa opery, ul. świdnicka 35: pn-so: 12.00-19.00, nd: 11.00-17.00
przerwa 15.15-15.30
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 71 370 88 18
www.o p er a.wr o claw.p l

Budynek Opery Wrocławskiej. Fot. M. Grotowski
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50-028 Kościuszki
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sOfya gulyak – jedna z nowych
gwiazd pianistyki światowej, urodziła się w Kazaniu, gdzie ukończyła
studia pianistyczne w Państwowym
Konserwatorium pod kier. prof. Elfiy
Burnashewej. Następnie ukończyła
z najwyższym wyróżnieniem „Ecole
Normale de Paris de muzyka Alfred
Cortot”. Doskonaliła też swoje
umiejętności pod kierunkiem Borysa Petrushanskiego w Piano Academy „Incontri col Maestri” w Imoli we Włoszech oraz w Royal
College of Music u Vanessy Latarche.
Gulyak, po uzyskaniu w 2002 r. we Wrocławiu II nagrody
na II Międzynarodowym Konkursie Pianstycznym im. F. Liszta, wygrała m. in. liczące się konkursy „Maj Lind” w Helsinkach, im. Busoniego we Włoszech, W. Kapella w uSA; we
wrześniu 2009 r. otrzymała I nagrodę i Złoty Medal Księżnej
Mary na XVI Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Leeds (zgłosiło się 200 kandydatów; przyjęto 81 pianistek
i pianistów). Jest pierwszą kobietą, która osiągnęła takie wyróżnienia w 50-letniej historii tego znanego konkursu.
Koncertowała we wszystkich najbardziej liczących się salach
koncertowych Europy i Ameryki (często z najwybitniejszymi
dyrygentami i najznakomitszymi orkiestrami), jej koncerty
były transmitowane przez 10 europejskich i amerykańskich
radiofonii. Była jurorką międzynarodowych konkursów pianistycznych we Włoszech, Serbii, Francji, Grecji i uSA.

7 wrzEśnia – 30 paździErnika 2011 wrOcław
TEOlOgia w Obrazach
Na wystawie zaprezentowane zostaną ikony pochodzące
ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu, datowane na XVIII-XIX wiek. Wystawiane ikony związane są z Chrystusem,
Bogurodzicą, poszczególnymi świętymi oraz z najważniejszymi świętami cerkiewnymi. Eksponaty te po raz pierwszy prezentowane są na Dolnym Śląsku. Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Etnograficzne, oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wystawę uzupełni wykład poświęcony ikonom, który wygłosi ikonograf,
pracownik Muzeum Ikon w Supraślu, Jan Grigoruk.
Trzy basy prOfundO
V. Miller

15. iX g. 18.00 – TrzEbnica
Klub-„ik” ul. B. Głowackiego 15
16. iX g. 18.30 – ObOrniki śląskiE
Salonik Czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
17. iX g. 18.00 – brzEg
Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
19. iX g. 18.00 – kaTOwicE
Sala Koncertowa Radia Katowice. Koncert realizowany
z Instytucją Promocji i upowszechniania Muzyki SILESIA
20. iX g. 19.00 – wrOcław
Filharmonia, ul. J. Piłsudskiego 19
Koncert realizowany z Filharmonią Wocławską
21. iX g. 17.00 – głOgów
Szkoła Muzyczna im. F. Liszta, ul. Jedności Robotniczej 14
W programie utwory: J. S. Bacha, S. Rachmaninowa
i F. Liszta. Koncerty prowadzi Juliusz Adamowski.

S. Kochetov

967-972 wieczory lisztowskie

RecitalefoRtepianowe
SofYaGUlYaK(Rosja)

M. Kruglov

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

To jedyny na świecie program koncertowy przygotowany specjalnie dla trzech śpiewaków obdarzonych najniższymi głosami – basów profundo. Artyści pochodzący
z Syberii – VLADIMIR MILLER, MIKHAIL KRuGLOV
I SERGEI KOCHETOV pokażą artystyczną błyskotliwość
oraz niezwykłą wirtuozerię, tworząc niepowtarzalny basowy chór. Na fortepianie towarzyszy im Mikhail Buzin.
Program tego jedynego w Polsce koncertu składa się ze
słynnych utworów światowej i rosyjskiej klasyki, rosyjskich utworów ludowych oraz kilku pieśni religijnych.
7 września, godz. 17.00 – WERNISAż
wystawa ikon „Teologia w obrazach”, (do 30.X br.)
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113
Muzeum czynne jest codziennie z wyjątkiem poniedziałków
w godz. 10.00 – 16.00. bilety: normalne 5 zł, ulgowe 3 zł

10 września, godz. 16.00 – KONCERT
„Trzech basów profundo”
Oratorium Marianum, wrocław, pl. uniwersytecki 1

bilety: 45 i 35 zł – OKiS (Rynek-Ratusz 24), Kancelaria Diecezjalna (ul. św. Mikołaja 40) i godzinę przed koncertem
2 października, godz. 18.00 – WyKłAD
„Ikona jako teologia w obrazach”
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113. wstęp wolny!

Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Władz Samorządowych Województwa Dolnośląskiego, Brzegu, Obornik
Śląskich, Trzebnicy, Wrocławia, Fundacji Polska Miedź i Związku
Artystów Wykonawców STOART.
 str. » CO JEST GRANE » wrzesień 2011

Zaprasza Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego.
www.miedzywschodemazachodem.art.pl
www.cojestgrane.pl

Koncert

¡Viva México!
Julieta González, sopran

Ambasada Meksyku w Polsce zaprasza na koncert w wykonaniu:
17 wrzeœnia 2011 r. godzina 17.00
JuLIE
TA
GON
ZALES WROC£AW
– sopran
KLUB
MUZYKI
I LITERATURY,
pl. T. Koœciuszki 9
BARBARA HAWLING – fortepian
MACIEJ POSłuSZNy – gitara
ELENA LISTRAyOVA - skrzypce
Barbara Hawling , fortepian
Maciej Pos³uszny, gitara

Elena Listratova, skrzypce

Wstêp wolny

17 września 2011, o godz. 17.00
klub Muzyki i literatury, pl. kościuszki 9

KRZYSZtofpełech

UStaMilcZĄDUSZaŚpiewa

RECITAL GITAROWy
Artysta jest jednym z najlepszych polskich gitarzystów klasycznych młodego pokolenia. Występował niemalże we
wszystkich krajach Europy i kontynentach świata. Na 21 konkursów krajowych i międzynarodowych, w których
brał udział, został laureatem 16. Jego
dorobek artystyczny, to 16 płyt solowych, nominacja do nagrody Fryderyk 2000 oraz szereg nagrań dla PR
i Telewizji. Podczas recitalu usłyszymy
utwory m.in.: Jana Sebastiana Bacha,
Isaaca Albéniza czy Francisco Tárregi,
a także Jorge’a Morela, wybitnego gitarzysty argentyńskiego.
Koncert cyklu Podróże Po Strunach
im. Marka Długosza, posiadający długoletnią tradycję i różnorodny charakter, wpisuje się w jedną z głównych idei Wrocławskiego Towarzystwa Gitarowego, jaką jest promocja
dolnośląskich gitarzystów.
Bilety: 25/35; www.gitara.wroclaw.pl

RECITAL operetkowo-musicalowy
Pieśni neapolitańskie, muzyka filmowa, najpiękniejsze sceny duety
z „Księżniczki Czardasza”, „Hrabiny
Maricy,” Wesołej wdówki”, „My fair
Lady”. Wystąpią:
JACEK SZyMAŃSKI – Tenor z Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
ELżBIETA M. MACH – sopran
ZOFIA MAZuRKIEWICZ – fortepian

2 września, godz. 19.00
stara giełda, pl. solny 16

Z GitaRĄnaStoKU
łomnica, 9-10 września 2011
Dolnośląski festiwal „Z gitarą na stoku” (Wałbrzych i okolica), to seria
wydarzeń na stoku Góry Słonej w sąsiedztwie łomnickiej Chaty wśród
malowniczych
Gór
Suchych.
Wydarzenie przyciąga tu całe rodziny, aby zatrzymać się na chwilę,
usiąść z gitarą i wspólnie śpiewać.
W roku 2011 festiwal będzie trwać
dwa dni, poszerzony o przegląd wykonawców amatorskich (w tym dzieci i młodzieży), dzięki czemu dobrej
muzyki będzie znacznie więcej. Organizatorem festiwalu jest Centrum
Kultury MBP w Głuszycy i uM Głuszyca. Wstęp wolny, zapraszamy!
6 str. « CO JEST GRANE « wrzesień 2011

16 września, godz. 18.00, bilety 20 zł
ck agOra, ul. serbska 5a

ORKIESTRA KAMERALNA

leopolDinUM
MuZyCZNA
HISTORIA DAWNEGO WROCłAWIA
Pierwszym koncertem zadyryguje
szef Leopoldinum – Ernst Kovacic
natomiast drugim Zbigniew Szufłat.
Wystąpi też LEOOKTET pod kierunkiem Agaty Jeleńskiej, skrzypaczki
Leopoldinum, w roli solistki – Amelia
Maszońska – laureatka konkursu
Młody Paganini 2010.
W programie kompozycje m.in.
Brahmsa, Spohra, Dittersdorfa,
Moszkowskiego i Reinecke – kompozytorów, których kariera artystyczna,
poza tak znanymi ośrodkami muzycznymi jak Berlin, Lipsk czy Wiedeń,
związana była także z Wrocławiem.
Bilety: 30zł, 20zł
23 i 25 września, godz. 19.00
aula leopoldyńska, pl. uniwersytecki 1

WAŁBRZYCH ul. Słowackiego 4

tel. 74 8422893
Dyrektor – JERZY KOSEK

wRZeSieŃ 2011
9.09, godz. 19.00, fs
INAuGuRACJA XXXIV SEZONu ART.
Orkiestra Symfoniczna FS;
Dyrygent: Jerzy Kosek
Soliści: łukasz Długosz (flet)
Agata Kielar – Długosz (flet)
16.09, godz. 19.00
kościół zbawiciela w wałbrzychu
KONCERT KAMERALNy
Orkiestra Kameralna FS;
Dyrygent: Jan Bęben;
Solista: Roman Perucki (organy)
23.09, godz. 19.00, fs
RECITAL SKRZyPCOWy
Anna Osowska (skrzypce)
Dorota Graca – Sztajnic (skrzypce)
Marcin Fleszar (fortepian)
30.09, godz. 19.00
KONCERT LAuREATóW Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
– MłODy PAGANINI
Orkiestra Symfoniczna FS,
Dyrygent: Kacper Birula
Soliści: Justyna Adamczyk (flet); Sara
Dragan (skrzypce); Robert łaguniak
(skrzypce); Katarzyna Górska (skrzypce); Mateusz Michał Makuch (skrzypce); Mateusz Gidaszewski (skrzypce);
Amelia Maszońska (skrzypce)

KonceRt
pRacownipeRKUSJi
Koncert uczestników pracowni perkusji, od 5 lat prowadzonej w Agorze
przez muzyka, perkusistę Dariusza
Schleichera. Ciekawostkę zajęć stanowi fakt, iż większość uczniów to
dziewczęta w wieku 12-17 lat.
Podczas koncertu uczniowie zaprezentują szeroki zakres swoich możliwości artystycznych i umiejętności
technicznych zdobytych w ciągu dotychczasowej nauki. Projekt w ramach Europejskiego Kongresu
Kultury. Wstęp wolny!
9 września, godz. 19.00
ck agOra, ul. serbska 5a
www.ckagora.pl
www.cojestgrane.pl

fot. Bartosz Maz

iv avantaRtfeStival
największe święto sztuki awangardowej odbędzie się we wrocławiu
w dniach 29 września-2 października
oraz 7-8 października, w tym roku
pod hasłem „szwajcaria”
4. edycja AVANT ART FESTIVALu,
to święto artystycznego eklektyzmu, w ramach którego
odbędą się spotkania z muzyką, teatrem i tańcem najwyższej próby. Podczas weekendu szwajcarskiego zaprezentuje się bezapelacyjna czołówka sztuki tego regionu.
Ze swoim oryginalnym performansem wystąpi STEPHANE VECCHIONE – perkusista kultowego zespołu Velma,
grupa szaleńców MIR połączy w jedno wszystkie nurty
lat 80. i 90., Oy zabierze w podroż wehikułem swojego
niezwykłego głosu, DIMLITE wskaże nowe ścieżki współczesnej elektroniki, a kolektyw REVERSE ENGINEERING
odkryje mroczne zakamarki drapieżnego hip-hopu.
Z kolei w swoim performansie SuDDEN INFANT udowodni, że estetyka noise to nie tylko hałas, a CHRISTOPH
HESS, za pomocą samych adapterów, stworzy niesamowite instalacje. Za sprawą tancerki ALEXANDRy
BACHZETZIS i jej tanecznego eseju zobaczymy także
współczesną wizję kobiecości, zaś znani z zeszłorocznej
edycji magicy z grupy MINIMETAL wystąpią tym razem
aż w dwóch odsłonach performatywnych. uzupełnieniem
tej obszernej prezentacji pochodzących ze Szwajcarii artystów, będzie wspólny polsko-szwajcarski projekt taneczno-muzyczny IN BETWEEN: DANCE AND MuSIC
DESTROyER – MAN BORN OuF OF M. A. D. D.
W ramach odsłony międzynarodowej zobaczymy wybitnego artystę i poetę – Davida Tibeta z legendarnej formacji CuRRENT 93, który wraz z członkami Zu
zaprezentuje nowy wspólny projekt o nazwie Zu93. We
Wrocławiu zagra też słynny zespół THE BuG oraz francuski DAT Politics i polski skład 2g. Oprócz tańca, koncertów i instalacji odbędzie się projekcja FILM IST. A GIRL
& A GuN z muzyką na żywo w wykonaniu m.in. słynnego Christiana Fennesza.
Stawiamy na różnorodność, wielogatunkowość i
jesteśmy otwarci na wszystko, co oryginalne – mówi
Kostas Georgakopulos, dyrektor Avant Art Festival.
Patronat honorowy nad festiwalem objął Prezydent Miasta Wrocławia – Rafał Dutkiewicz.
Massimo Pupilloluca Zu93

BaRtoSZpoRcZYKSPRAWCA
SPRAWCA to obraz malowany moim wyobrażeniem jego rysów. Muzyczna i tekstowa materializacja tego czym
on jest i gdzie go dzisiaj widziałem. Może jutro go złapią. Mój sprawca zmienia twarze. Jest kucharzem, dilerem, agitatorem, ojcem, panią za ladą, śmierdzącym
leniem, któremu nie chce się ruszyć z miejsca i zacząć
żyć. Jest wszystkim tym czym się otaczamy, co tworzymy, co niszczymy, w co wierzyć nie potrafimy, czego się
wstydzimy. Nie chcę oceniać go w kategorii złe czy dobre. Przypatruję mu się, czasem głaszczę po głowie, a on
wtedy uśmiecha się do mnie pobłażliwie wyrozumiale,
jak rodzic. Nie trzymam go na łańcuchu. Nie odbieram
głosu. użyczam swojego. (...)
Bartosz Porczyk
20 września, godz. 20.00 bilety: 60zł
sala koncertowa radia wrocław, ul. karkonoska 10

apteKa/MoSKwa/KRYZYS
Koncert trzech kultowych kapel – Moskwa, Apteka, Kryzys (dawniej Brygada Kryzys) – legend polskiego punk
rocka. Będą nowe aranżacje legendarnych kawałków
ale nie zabraknie też utworów premierowych.
23 września, godz. 20.00, ck agOra, ul. serbska 5a

YaSMinlevY

ISLANDZKA GRuPA

ETHNO JAZZ FESTIVAL
Magię oddziaływania i skalę
talentu izraelskiej gwiazdy
world music, łączącej
w swojej twórczości żydowsko-hiszpańskie ladino z andaluzyjskim
flamenco,
porównuje się do najwybitniejszych pieśniarek młodego pokolenia takich jak:
Mariza, Buika czy Lhasa.
bilety: 150-90, 60 zł wejś.

5. koncertów w Polsce!
Założycielem i wokalistą jest
Sva-var Pétur Eysteinsson,
członkowie kapeli to: perkusista Kristján Freyr, grająca
na klawiszach Lóa Hjálmtýsdóttir, gitarzysta Loji
Höskuldsson. Prinspóló to
świetny przykład na muzykę dla muzyki. Z założenia
ma być zabawa. I jest.

25 września, godz. 19.00
synagoga pod białym bocianem, ul. włodkowica 7

22 września, godz. 18.30
Oborniki śląskie – salonik 
Muz, ul. piłsudskiego 13

pRinSpóló

więcej informacji na stronie: www.avantart.pl
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www.cojestgrane.pl

WWW.PANTOMIMA.WROC.PL
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

PREMIERA: 2 września, godz. 19.00
SPEKTAKLE: 3, 4 września, godz. 18.00

inteRDiSciplinaRYfRinGefeStival

piwnicapoDBaRanaMi
leGenDa i RZecZYwiStoŚĆ
Określenie „legendarna” w stosunku do Piwnicy Pod Baranami jest absolutnie prawdziwe. Ta legenda powstająca latami ma swoje rzeczywiste uzasadnienie. Oto
na małej scenie 6 m2 występują same gwiazdy: Czarny
Anioł Polskiej Piosenki Ewa Demarczyk /wówczas już
po sukcesach w paryskiej Olimpii/, znany scenograf
w kraju i poza Krystyna Zachwatowicz, wszechstronnie
utalentowany i demoniczny /aktor, autor, malarz, scenograf, fotografik, scenarzysta, stolarz/ w jednej osobie
– Wiesław Dymny, pierwszy w Polsce Ludowej interpretator pieśni i romansów A. Wertyńskiego – Mieczysław
Święcicki, grafik, aktor filmowy, specjalista od monologów gazetowych Krzysztof Litwin, poeta i kompozytor
wstępującego pokolenia Leszek Długosz, niezwykła pieśniarka Ewa Sadowska, a poza tym Ewa Wiśniewska, Miki Obłoński, a wcześniej aktorka Barbara Nawratowicz,
malarka Danuta Kluzowa, przy fortepianie głośny już Zygmunt Konieczny i idący za nim po sławę Stanisław Radwan i Andrzej Zarycki. Wokół nich artyści malarze
i scenografowie: Kazimierz Wiśniak, Jerzy Skarżyński,
a nad nimi wszystkimi Wielki Mag i Konferansjer niezwykły Inspirator i reżyser PIOTR SKRZyNECKI.
A na sali 120 osób, a może 110. Kupienie biletów na koncert było tak nierealne jak budowa krakowskiego metra.
Grupa stałych przyjaciół krakowskiej inteligencji rodem
z uniwersytetu Jagiellońskiego, Tygodnika Powszechnego, Akademii Sztuk Pięknych, Prawników i Lekarzy zapełniała salę w każdą sobotę przyprowadzając nowych
widzów i przyjaciół. Program niby taki sam jak tydzień temu, a jednak zupełnie inny. Częste wizyty europejskich
artystów i na scenie i na widowni /Jean Louis Barrault,
Marcel Marceau, Steven Spielberg...)
Nie będziemy dalej dopełniać legendy, bo ona dopełnia
się sama. Inna niż w latach 60-tych, odmienna od lat 70tych, wielce różna od 80-tych i całkiem zmieniona
po śmierci Piotra.
Godnym podkreślenia jest fakt, że Piwnica... była i jest
nadal miejscem debiutu wielu obecnie uznanych artystów i kompozytorów (Grzegorz Turnau, Anna Szałapak,
Jacek Wójcicki i inni) oraz tych młodszych jak Dorota
Ślęzak (stypendystka M. Krakowa), Adrian Konarski,
Beata Czernecka czy najmłodsze spośród nich jak
Agata Ślazyk i Kamila Klimczak.
17 i 18, 20 lisTOpada, godz. 19.00
studio radia wrocław, ul. karkonoska 10

bilETy: te. 503-166-129 | www.daga.wroclaw.pl
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cs iMparT ul. Mazowiecka 17 www.impart.art.pl
Wrocław w dniach od 14 września do 7 października br.
będzie gościł pierwszą edycję, wzorowanego na przeglądzie w Edynburgu, festiwalu różnych mediów IFF. W ramach tego międzynarodowego wydarzenia zobaczymy
dokonania twórców z wielu dziedzin sztuki, m.in. performance, muzyki, tańca współczesnego i teatru.
prOgraM TanEczny iff: 2 września, godz 19.00
RootlessRoot Company – Słowacja – Grecja
„Eyes in the Colors of the Rain” – Linda Kapetanea, Jozef
Fruček, Giorgos Frintzila. Supported by: Duncan Dance
Research Center, ElleDanse Bratislava
28 września, godz. 19.00
Magdalena Ptasznik – „exercises for a Hero”
„Billions” – wykonanie: Fernando Belfiore
29 września, godz: 19.00
„Patchwork. Model technologiczny”
Chor. i performance: Agata Siniarska, Marta Ziółek
António Maia – „D. I. y. DIVE IN yOuRSELF”
Performance: Nicolas Roses & Clara Saito

wRocławSKiteatRwSpółcZeSnY
ul, RZEźNICZA 12; tel. 71 35 88 931 (www.wteatrw.pl)
Witold Gombrowicz Trans-aTlanTyk
reż. Jarosław Tumidajski
1, 2, 3, 4.09, godz. 19.00
bilety: 32zł (N), 24zł (u)
akrOpOlis. rEkOnsTrukcja
reż. Michael Marmarinos
6, 7.09, godz. 18.15
bilety: 32zł (N), 24zł (u)
Witkacy pOżEgnaniE jEsiEni
reż. Piotr Sieklucki
8, 9, 10, 11.09, godz. 19.00
bilety: 32zł (N), 24zł (u)
TrakTaT wg ludwiga wittgensteina
reż. Gabriel Gietzky
13, 14, godz. 19.00
bilety: 30zł (N), 20zł (u)
Juliusz Słowacki balladyna
reż. Krystyna Meissner
15, 16, 17, 18, 20.09
godz. 19.15
bilety: 32zł (N), 24zł (u)
klaus dEr grOssE
reż. Maćko Prusak
21, 22, 23, 24, 25.09
godz. 19.00
bilety: 30zł (N), 20zł (u)
www.cojestgrane.pl

pReMieRa
teatRUaDSpectatoReS
10 kwietnia 2010 roku doszło do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski – rządowy samolot,
na którego pokładzie znajdowała się delegacja z najważniejszymi osobami w państwie wraz z Prezydentem RP,
rozbił się na lotnisku w Smoleńsku. Celem ich wizytacji
był udział w uroczystościach upamiętniających mord
na polskich oficerach z czasów II wojny światowej. (...)
Projekt podzielony jest na dwa zadania, jednym z nich jest
realizacja polsko-rosyjskiego spektaklu poświęconego katastrofie smoleńskiej. Format spektaklu został precyzyjnie
określony przez twórców. Całość została podzielona
na cztery 25-minutowe części. Trzy z nich zostaną zrealizowane przez polskich reżyserów (Maciej Masztalski, Krzysztof Kopka, Andrzej Ficowski) z polską obsadą (wyjątek
stanowi część Macieja Masztalskiego, w której wystąpi,
wraz z polskim zespołem, rosyjski aktor Artiom Grigoriew).
Część czwartą zrealizują aktorzy moskiewskiego Teatru Doc
pod przewodnictwem Aleksandra Rodinowa. Całość jest
pomyślana jako syntetyczna wymiana myśli na temat katastrofy, z uwzględnieniem punktu widzenia rosyjskiego, który w Polsce jest praktycznie nieznany.
Krzysztof Kopka w swoim tekście poruszy temat emocji
związanych z katastrofą, zarówno tych złych, jak i dobrych, które na przykład kazały Polakom palić świeczki
na grobach czerwonoarmistów. Andrzej Ficowski próbuje spojrzeć na katastrofę z perspektywy polskiej historii
i legend z nią związanych, jego część jest próbą dotarcia
do genezy narodowych mitów i baśni. Natomiast motywem przewodnim części Macieja Masztalskiego będą rozgrywki polityczne wokół katastrofy.
Spektakl o katastrofie smoleńskiej przygotowany został
wspólnie ze słynnym, moskiewskim Teatrem Doc.
premiera 9 września, godz. 21.30
spektakle – 10 i 11 września
scena w browarze Mieszczańskim, ul. hubska -8

pl. Teatralny 4 – budynek Teatru Lalek
Informacja i rezerwacja biletów tel.: (071) 335 49 10

MICHAEL COONEY

Z RĄCZKI DO RĄCZKI
reż. Wojciech Dąbrowski / Paweł Okoński

Czas trwania: 120 minut + przerwa; Przekład: Elżbieta Woźniak;
Asystent reżysera: Marzena Kopczyńska; Scenografia: Wojciech
Stefaniak; Opracowanie muzyczne: Paweł Okoński; Kostiumy:
Bajka Tworek; Producent: Paweł Okoński
WYSTĘPUJĄ: Eric Swan: Paweł Okoński; Norman Bassett:
Jerzy Mularczyk; Pan Jenkins: Marian Czerski; Sally Chessington: Dorota Wierzbicka-Matarrelli; Linda Swan: Iwona Stankiewicz; Pani Cooper: Emilia Krakowska; Brenda Dixon: Marzena Kopczyńska; Pan Forbright: Radosław Kasiukiewicz;
Dr Chapman: Tomasz Lulek; Wujek George: Edward Kalisz
Sztuka opowiada o Eryku Swanie, który do perfekcji opanował sztukę wyłudzania świadczeń z biura opieki społecznej.
Dzięki pomocy wujka George i Normana Bassetta i cudownie
rozmnożonego do sześcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny ulegającej wszelkim możliwym wypadkom i cierpiącej
na wszelkie przypadłości i choroby – osiąga roczny dochód 25 tysięcy funtów! Zaczynają się jednak kłopoty...

WRZESIEŃ 2011
www.teatrkomedia.com

teatRMUZYcZnYcapitol
(www.teatr-capitol.pl) Mała Scena, ul. Piłsudskiego 72
fEsTiwal MałEj scEny
Mury hEbrOnu – 8 września, godz. 20.00
rzecze budda chinaski – 9 września, godz. 20.00
Mdłość, Mniezłość, Miłość – 10 września, godz. 20.00
dżOb – 24 września, godz. 17.00 i 20.00
25 września, godz. 17.00, Scena Teatru Lalek
bilETy: tel. tel. 71 789 0 51; 71 789 0 52

teatRaRKaul. Mennicza 3 (www.teatrarka.pl)
EdyTa sTEin. w pOśpiEchu dO niEba
11 września, godz. 19.00
iTalia, aMOrE MiO!
Wieczór z kulturą włoską – najsłynniejsze arie operowe
9 września, godz. 19.00
świąTynia. dybuk - legendy żydowskie
10, 23, 30 września, godz. 19.00
www.cojestgrane.pl
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SPRZEDAŻ BILETÓW Kasa Teatru Lalek
wtorek-piątek, godz. 9.00-19.00 oraz 2 godz. przed spektaklem
tel.: 071 335 49 10, 071 344 12 16

OśrOdEk
kulTury i szTuki
we wrocławiu

akTualnOści kulTuralnE Okis

W R ZE S I EN´ 201 1

Dyrektor: Piotr Borkowski
Zastępca dyrektora: Igor Wójcik
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz.10.00-18.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; cik@okis.pl

46.MiĘDZYnaRoDowY
feStiwalwieniawSKieGo

W trakcie Festiwalu zaprezentują się m.
in.: Klassik Modern – Zespół Kameralny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze; Janko Raseta – w ramach koncertu młodych talentów; Krzysztof Jakowicz (skrzypce) oraz zespół
Kameleon Septet z programem pt. Miłośnie i filmowo. Wydarzeniem Festiwalu będzie koncert poświęcony
pamięci Janusza Mencla. (www.okis.pl)
23-25 września br.,
Teatr zdrojowy, ul. kościuszki 19
szczawno-zdrój

BaRBaRaGóRniaK
FOTOGRAFIE
Wystawa odbywa się w ramach III Europejskiego Kongresu Kobiet w Warszawie pod hasłem: Quo vadis Polsko,
quo vadis świecie, quo vadis kobieto?
Będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń Polskiej Prezydencji w unii Europejskiej z udziałem kilku tysięcy
kobiet z kraju i zagranicy.

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64
fax: 71 344 28 65

natalia ll
DONATIO · ISTNIENIE I NADZIEJA
ze zbioru OPERA OMNIA
Na wystawie zaprezentowanych zostanie ok. 50 dzieł, w tym prace wielkoformatowe, instalacje i filmy,
podsumowujące cała dotychczasową
twórczość artystki.
wernisaż 18 września, godz. 12.00
wystawa potrwa do 20 listopada br.
Muzeum narodowe w gdańsku, Oddział
sztuki nowoczesnej - pałac Opatów
wmOliwie, ul. Toruńska 1, gdańsk

SZtUKa
annYZaMoRSKieJ
www.annazamorska.com

i GRaŻYnYDeRYnG
www.deryng.art.pl
pt. NOC KSIĘżyCOWA 5
wernisaż 1 września, godz. 18.00
Muzeum śleżańskie im. st. dunajewskiego, ul. św. jakuba 18, sbótka

17-18 września br.
pałac kultury i nauki w warszawie

StaniSławDRóŻDŻ

waDiMJURKiewicZ

iGoRwóJciK

POCZĄTEKONIEC. POJĘCIOKSZTAłTy. POEZJA KONKRETNA.
PRACE Z LAT 1967-2007”
Monograficzna wystawa jest największym dotychczasowym przeglądem
twórczości Stanisława Dróżdża.

WySTAWA MONOGRAFICZNA
Ekspozycja prezentuje kilkadziesiąt
czarno-białych fotografii, przede
wszystkim z lat 50. i 60. Monograficznej
wystawie Wadima Jurkiewicza towarzyszyć będzie album dokumentujący jego
dokonania artystyczne.

MALARSTWO
Jego pluralistyczny i pytający świat
malarski to swoiste zwierciadło rzeczywistości. Rzeczywistości równoległych, wielorakich i przenikających
się enklaw mentalnych i kulturowych.

wernisaż 13 września, godz. 19.00
(do 25.Xi br.) galeria guardini w
berlinie, askanischer platz , berlin

wystawa czynna do 1 października br.
dcf domek romański, pl. bp nankiera 8

wystawa czynna do 3 października br.
galeria dcik-Okis
rynek-ratusz 2, wrocław

wrzEsiEŃ w Od rzE:
rzE · krytycznie o szkolnictwie: kleiber, kozłowski, uścińska, uściński · nasiłowska: umysł literacki a media · wiersze szymborskiej i adonisa · polscy pisarze w niemczech · Olschowsky o brechcie, nowicka o arendt · relacje z fpff w gdyni, Musica Electronica
nova i wrO · klimko-dobrzaniecki o tragedii na utoyi · 8 arkusz: młodzi poeci z lublina.

Teatr PALLADIUM z Warszawy zaprasza:
zȷȻȷeɀzΎSȷɅeȹ
ƢȯnΎƣȯ

ƞƙƪƫƙΎΎΎΎΎΎƪƝƯơƙΎΎΎΎΎΎƣƙƚƙƪƝƬ
z odrobiną ironii

ƣɀɈɇɁɈɂȽȴΎơȰȷɁɈ

ƥȷȱȶȯʉΎƥȷȺȽɅȷȱɈ

ƬȽȻȯɁɈΎƫɂȽȱȹȷȼȵȳɀ

ƝɅȯΎƤȽɀɁȹȯ

ƢɃȺȷɂȯΎƣȽ˃ɃɁɈȳȹ

ƙȺȷȱȸȯΎƜɒȰɀȽɅɁȹȯ

ƨɀȽȲɃȱȳȼɂ˶ΎƤȳɁɈȳȹΎƣɅȷȯɂȹȽɅɁȹȷ

producent: Leszek Kwiatkowski
ƨɀȳȻȷȳɀȯ˶
reżyseria: Piotr Dąbrowski
ƤȷɁɂȽȾȯȲΎ̱̯̰̰
muzyka: Yury Fedorov
choreografia: Julita Kożuszek
scenografia i kostiumy: Małgorzata Filipiak

ƪȳ˃ɇɁȳɀȷȯ˶ΎƨȷȽɂɀΎƜɒȰɀȽɅɁȹȷ
ƥɃɈɇȹȯ˶ΎƱɃɀɇΎƞȳȲȽɀȽɄ
ƛȶȽɀȳȽȵɀȯ˛ȯ˶ΎƢɃȺȷɂȯΎƣȽ˃ɃɁɈȳȹ
ƫȱȳȼȽȵɀȯ˛ȯ̐ƣȽɁɂȷɃȻɇ˶ΎƥȯʉȵȽɀɈȯɂȯΎƞȷȺȷȾȷȯȹ

sPekTAkLe PrzeDPreMIeroWe

PAŹDzIerNIk 2011
14.10, 1730 i 2000 – WroCłAW – studio PrW
15.10, 1700 – TrzeBNICA – ośrodek kultury
16.10, 1700 – DzIerżoNIóW – ośrodek kultury
17.10, 1730 – ŚWIDNICA – ośrodek kultury
22.10, 1700 – WIeLUń – Dom kultury

LIsToPAD 2011
20.11, 1700 – szprotawa – Dom kultury
21.11, 1730 – szczawno zdrój – Teatr zdrojowy
25.11, 1730 – Namysłów – ośrodek kultury
26.11, 1700 – Jelenia Góra – Centrum kultury
27.11, 1600 – kudowa zdrój – Teatr zdrojowy
28.11, 1730 – Brzeg – Centrum kultury

producent: Leszek Kwiatkowski
reżyseria: Piotr Dąbrowski
aranżacje: Mariusz Telicki
choreografia: Wojciech Blaszko
przygotowanie wokalne: Mikołaj Hertel
scenografia i kostiumy: Małgorzata Żukrowska

sPekTAkLe PrzeDPreMIeroWe

WrzesIeń 2011
19.09, 1730 – szczawno zdrój – Teatr zdrojowy
20.09, 1730 – szprotawa – Dom kultury
21.09, 1730 – Trzebnica – ośrodek kultury
22.09, 1730 – Dzierżoniow – ośrodek kultury
23.09, 1730 – Brzeg – Centrum kultury
24.09, 1700 – Jelenia Góra – Centrum kultury
25.09, 1600 – kudowa zdrój – Teatr zdrojowy
26.09, 1730 – Świdnica – ośrodek kultury
29.09, 1730 – Namysłów – ośrodek kultury
30.09, 1730 – Prudnik – ośrodek kultury

PAŹDzIerNIk 2011
20.10, 1730 – Nowa ruda – M.o.k.

zamówienia zbiorowe, informacje, rezerwacje pod numerem: 503-166-129
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ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO
MUZEUM ETNOGRAFICZNE XO7UDXJXWWD:URFãDZ

WHO=$35$6=$2':725.8'21,('=,(/,RGGR

'2/12ģ/ć=$&<3$0,Čý.8/785$72į6$02ģý
:\VWDZDSRND]XMHKLVWRULčUHJLRQXEXU]OLZHSURFHV\VSRãHF]QHLQDURGRZRĤFLRZH]SHU
VSHNW\Z\ORVyZOXG]NLFK3RGHMPXMHSUREOHPHWQRORJLLGROQRĤOĈVNLHMMDNLPMHVWNRQIURQWDFMD
NXOWXU\OXGQRĤFLPLHV]NDMĈFHMQDW\FKWHUHQDFKSU]HG,,ZRMQĈ]NXOWXUĈOXGQRĤFLSU]\E\ãHMSR
]DNRęF]HQLXZRMQ\=]HVWDZXOLF]Q\FK]DE\WNyZLIRWRJUDÀLLOXVWUXMĈF\FKV]WXNčU]HPLRVãR
Z\SRVDİHQLHPLHV]NDęUROQLFWZRWUDQVSRUWLNRPXQLNDFMčZ\ãDQLDVLčREUD];,;ZLHF]QHM
ZVLSR]RVWDMĈFHMZEOLVNLFK]ZLĈ]NDFK]PLDVWHPLRWZDUWHMQDHXURSHMVNLHG]LHG]LFWZRNXOWX
URZH:VSyãF]HVQHG]LHMHUHJLRQXGRSRZLDGDMĈSURMHNFMHÀOPRZHGRNXPHQW\IRWRJUDÀH
RUD]U]HF]\SU]\ZLH]LRQHSU]H]SRZRMHQQ\FKRVDGQLNyZ

PANORAMA RACŁAWICKA XO3XUN\QLHJR:URFãDZ
WHOID[=$35$6=$&2'=,(11,(RGGR

'=,(â2-67<.,,:.266$.$]ODWXSDPLčWQLDMĈFHURF]QLFč,QVXUHNFML.R
ĤFLXV]NRZVNLHM8GRVWčSQLRQHZH:URFãDZLXZUZVSHFMDOQLHVNRQVUWUXRZDQHMGRW\FK
FHOyZURWXQG]LH:LHONLHPDORZLGãRZIRUPLHKLSHUERORLG\G]LčNL]DVWRVRZDQLXV]F]HJyOQ\FK
]DELHJyZPDODUVNLFK VSHFMDOQDSHUVSHNW\ZD LWHFKQLF]Q\FK RĤZLHWOHQLHV]WXF]Q\WHUHQ 
SU]HQRVLZLG]DZLQQĈU]HF]\ZLVWRĤþLF]DV

:5=(6,(ē2011
Nowa galeria: POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

/Poddasze Muzeum Narodowego we Wrocławiu/
2WZDUFLHZU]HĤQLD – SRGF]DV(XURSHMVNLHJR.RQJUHVX.XOWXU\
'OD]ZLHG]DMĈF\FKF]\QQHRGZU]HĤQLD
'QLRWZDUWHZU]HĤQLD
Z\NãDG\]ZLHG]DQLH]SU]HZRGQLNLHP

2U\JLQDOQHZQčWU]DGDZQHJRVWU\FKX0X]HXP
1DURGRZHJRZH:URFãDZLXVWDQĈVLčPLHMVFHP
SUH]HQWDFMLQDMZLčNV]HMZNUDMXNROHNFMLSROVNLHM
V]WXNLZVSyãF]HVQHM(NVSR]\FMDUR]SRF]QLHVLč
RG:LWNDFHJRD]DNRęF]\SUDFDPL.R]\U\%DãNL
L$OWKDPHUD2]GREĈQRZHMJDOHULLEčG]LHXQLNDOQ\
ZĤZLHFLH]ELyUG]LHã0DJGDOHQ\$EDNDQRZLF]
0X]HXPSRVLDGDMHGHQ]QDMZLčNV]\FKLQDM
EDUG]LHM UHSUH]HQWDW\ZQ\FK ]ELRUyZ V]WXNL
;; L SRF]ĈWNyZ ;;, ZLHNX OLF]\ RQ SRQDG
 W\VLčF\ HNVSRQDWyZ L REHMPXMH ZV]\VWNLH
G\VF\SOLQ\ DUW\VW\F]QH RG PDODUVWZD JUDÀNL
L U\VXQNX U]HĮE\ V]NãD FHUDPLNL IRWRJUDILL
Dİ GR HQYLURQPHQW L SURMHNWyZ NRQFHSWX
DOQ\FK'RWHMSRU\NROHNFMDPRJãDE\þSRND
]\ZDQDW\ONRZQLHZLHONLPIUDJPHQFLH']LčNL
DGDSWDFMLVWU\FKX0X]HXPX]\VNDãRGRGDWNRZH
W\VPòNZDGUDWRZ\FKQRZRF]HVQHMQLH]Z\NOH
SLčNQHMLRU\JLQDOQHMSRZLHU]FKQLZ\VWDZLHQQLF]HM

'QLRWZDUWHJDOHULL
3ROVNLHMV]WXNLZVSyãF]HVQHM
ZU]HĤQLD
:VWčSZROQ\

ZU]HĤQLD
1DMZ\ELWQLHMVLSROVF\DUW\ĤFL;;L;;,Z,ZRQD
*RãDM
6]WXNDQLHSU]HGVWDZLDMĈFD%DUEDUD3U]HUZD
1XUWPHWDIRU\F]Q\ZV]WXFHZVSyãF]HVQHM
-DGZLJD-DVLęVND6DGXUD
ZU]HĤQLD
L:VSyãF]HVQHV]NãRLFHUDPLND%DUEDUD
%DQDĤ
2EUD]F]ãRZLHNDZV]WXFHZVSyãF]HVQHM
6ãDZRPLU2UW\O
7ZRU]\ZRZSROVNLHMV]WXFHZVSyãF]HVQHM
*U]HJRU]:RMWXUVNL

(XURSHMVNLH 'QL ']LHG]LFWZD Z 3ROVFH 
'ROQ\őOĉVN


ZZZHGGSO
ZZZPQZURFODZSO
ZZZPX]HXPHWQRJUDÀF]QHSO

M5

DID

â.
DS
LFD

(XURSHMVNLH'QL']LHG]LFWZD

3DWURQDWKRQRURZ\

:VSyOQHG]LDâDQLH5DG\(XURS\L.RPLVML(XURSHMVNLHM

0LQLVWHU
.XOWXU\L']LHG]LFWZD
1DURGRZHJR

2JyOQRSROVNLNRRUG\QDWRU(''

'ROQRŒOĉVNLNRRUG\QDWRU(''
3DtURQL PHdLalQL

SUR

DaGaRaMa. powRótDo pRZYSZłoŚci
FuTuRySTyCZNE PROJEKTy JANA GłuSZAKA
Poeta i filozof, wizjoner architektury, marzyciel i idealista. Na swoich rysunkach „wyczarowywał” futurystyczne wyobrażenia miast przyszłości, inspirowane
kształtami zaobserwowanymi w naturze i wynalazkami technologicznymi początku lat 60-siątych XX w.
Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Kultury we Wrocławiu.
wystawa czynna do 11 września 2011 r.

aRchiteKtURa
inStYtUtów i KliniKMeDYcZnYch
dwusTulEciE MEdycyny uniwErsyTEckiEj
wE wrOcławiu 1811-2011
Jak zmieniał się przez ponad 100 lat kompleks dawnych budynków Akademii Medycznej we Wrocławiu? Jak zmieniała
się architektura i funkcje zabytkowych obiektów? Jak wyglądały XIX-wieczne narzędzia chirurgiczne? Na wszystkie te pytania odpowiada wystawa w Muzeum Architektury,
poświęcona zespołowi budynków instytutów i klinik dawnego
Wydziału Medycznego, usytuowanego przy ul. Tytusa Chałubińskiego. Ta wyjątkowa realizacja architektoniczna i urbanistyczna, planowana jako swego rodzaju pomnik postępu
medycyny, powstała w ostatnim ćwierćwieczu XIX i pierwszym dziesięcioleciu XX wieku. Do dziś zachowana właściwie
w niezmienionym stanie jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych tego typu założeń w Europie.
wystawa czynna do 27 listopada 2011

galEria jEdnEgO prOjEkTu
Muzeum wojska polskiego w obrębie cytadeli
warszawskiej. pracownia wXca
Miasta – jak ludzie – miewają zawiłe biografie. Budowane z sukcesów i porażek, niespodziewanych
i ekscytujących zwrotów, nierzadko z traumatycznych wydarzeń. Dla tożsamości miejsca-miasta
istotne są tętniące życiem centralne place i ulice, historyczne lub nowe ikony, ale również pozostające
poza mainstreamem enklawy: zatopione w przeszłości, spowite patyną lub listowiem. Szukając dla
tych miejsc nowych ról i nowoczesnej formy warto
wziąć pod uwagę również ich niebanalną historię.

WARSZTATy EDuKACyJNE DLA DZIECI
Podczas wrześniowego spotkania w ramach cyklu zajęć edukacyjnych „Zapoluj na lwa!” pracownik wrocławskiego ZOO
opowie dzieciom o zwyczajach lwów, tych żyjących na wolności i tych mieszkających w Ogrodzie Zoologicznym. Następnie dzieci same zaprojektują idealny wybieg dla lwa.
Nad spójnością działań młodych projektantów będzie czuwał
architekt. Zapisy obowiązkowe: edukacja@ma.wroc.pl
lub (71) 344 82 79 wew. 33. Wstęp wolny.

wystawa czynna do 11 września 2011 r.

25 września 2011, godz. 11.00

ZapolUJna lwa!

BoŻeMłYnYKrzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim.
wystawa czynna do 11 września 2011 r.

www.ma.wroc.pl

entRopiaSZtUKicZ. 2
kolejne podejście do nieregularnego
ujęcia przemian w sztuce z ominięciem
wszelkich jej podziałów i uwzględnieniem zasad termodynamiki.
INSTALACJA | OBIEKTy | DźWIĘK
| MALARSTWO | FILM
| ROZSZERZONA PRZESTRZEŃ
EKSPOZyCyJNA
Entropia to jak wiadomo pojęcie opisujące zjawiska i procesy nieokiełznane, zaskakujące i anarchiczne.
W zastosowaniu do sztuki może dawać przybliżoną orientację nt. stanu
jej nieuporządkowania, odejścia
od konwencji i przyzwyczajeń czyli
otwartości i gotowości do koincydencji, a także przenikania się z innymi
dziedzinami życia. W tym kontekście
Entropia Sztuki jest wyrazem poszukiwania alternatywnego modelu percepcji, odmiennych punktów widzenia, słyszenia, asocjacji.
To postawa związana nie tylko z tworzeniem sztuki, ale również z jej odbiorem, funkcjonowaniem jako części codziennego życia, to zaprzeczenie
„sztuczności” sztuki. To także autorefleksja galerii, miejsca gdzie przedstawia się dzieła artystów, pracuje i tworzy sytuacje kontaktu z widzem.
Entropia /z greckiego / to również „obrót” „zwrócenie się”.
„Entropijny” punkt widzenia pozwala zobaczyć nie tylko destrukcję/dekonstrukcję przedmiotu, ale odsłania jego ukryte właściwości, naturę, formę.
Zbliża to w tym punkcie Entropię Sztuki do japońskiej koncepcji estetycznej
wabi-sabi kierującej uwagę na piękno niedoskonałości kształtów i bytów będących w ciągłym procesie transformacji, powstawania i zaniku.
Wystawa „Entropia Sztuki cz. 2” łączy różne światy i media, prace różnych artystów wykonane in situ i specjalnie w tym celu oraz takie, które powstały
wcześniej np. jako interwencje w przestrzeń galerii bądź stanowiące część jej
kolekcji. To także obiekty gotowe, „ready-made”, przypadkowo znalezione
i zaakceptowane oraz prace i projekty terenowe, fizycznie istniejące w innych
miejscach prezentowane tu w postaci linków i dokumentacji. W tym projekcie przestrzenie ekspozycyjne i tzw. zaplecza wzajemnie się przenikają co jest
naturalną konsekwencją faktycznego stanu rzeczy. Jest przy tym zachowany
wybór możliwości i opcji zwiedzania. Przekraczanie tych przestrzeni odbywa
się zgodnie z decyzją np. przez tajemniczy Wizjer Lokalny.
Po ok. 2 latach intuicyjnych podejść i prób | projekty „Wizja lokalna 1-3”,
„Entropia Sztuki cz. 1” | jest to także najpełniejsza artykulacja idei przeistoczenia galerii w dzieło, a w każdym razie ukierunkowane spojrzenie na jej
przestrzeń, historię i funkcję.
ARTyŚCI: Maciej Bączyk, Tadeusz Sawa Borysławski, Krystian Truth Czaplicki, Jacek Dziubiński, Marcin Harlender, Andrzej Jarodzki, Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Marcin Mierzicki, Jan Mioduszewski, Dominik Podsiadły, Andrzej
Rerak, Paweł Romańczuk, Tomasz Sikorski, Piotr Skiba, Lech Twardowski
oraz prace z kolekcji Entropii Sztuki | interwencje | ekspozycja stała:
Julita Gielzak, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Małgorzata Kazimierczak,
Jerzy Kosałka, Magda Migacz, Robert Mutt, Wojciech Puś, Kama Sokolnicka.
KuRATORZy: Alicja & Mariusz Jodko
Otwarcie 6 września, godz. 18.00 (do 23. iX)
galeria EnTrOpia, ul. rzeźnicza . www.entropia.art.pl, tel. 71 3 63
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JUBileUSZ 90-lecia
MUZeUMpocZtY
i teleKoMUniKacJi
ul. krasińskiego 1
KALENDARIuM WyDARZEŃ
od 2 września do 3 paździenika, rynek

WySTAWA „Muzeum Poczty i Telekomunikacji – 90 lat”
3 września, godz. 11.00-16.00

PODRóż DyLIżANSEM Wrocław-Galowice (Park J. Słowackiego, Rynek,
Park Południowy, Galowice)
10-11; 16-17 września

„Detefon – kamieniem milowym
w radiofonizacji Polski” w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa 2011
(„Kamienie milowe”)
19, 21 września, 10-11.00; 12.30-13.30

WARSZTATy „Bezpieczeństwo w Internecie” przygotowane przez Telekomunikację Polską S.A. w ramach
XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
2 września, godz. 11.00-16.00

FESTIWAL LISTóW – największe
warsztaty muzealne we Wrocławiu
25 września, godz. 12.00; 13.00

WyKłADy pracowników Muzeum
Mineralogicznego we Wrocławiu:
„Agaty z Gór Kaczawskich oraz „Meteoryty w świecie kamieni pięknych”
30 września, godz. 11.00

OTWARCIE WySTAWy pt. „Filateliści
– Wrocławianie i ich kolekcje w zbiorach
Muzeum Poczty i Telekomunikacji”
Zaprezentowane zostaną fragmenty
filatelistycznych zbiorów trzech wrocławskich kolekcjonerów: Macieja
Miszczaka, Adama Więcka i Tadeusza
Nowego. Listy z okresu XVII-XIX w.
a także listy ze stemplami poczty
w Breslau czy przesyłki dokumentujące sposoby przewozu poczty.

MovinGStoRieS
do 18 września br.,
centrum sztuki wrO, ul. widok 7

JanUSZwolniaK
W KRAINIE WOLNOŚCI | Fotografie
Zdjęcia dokumentują działalność
NSZZ „Solidarność” oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów 30 lat temu
we Wrocławiu. Wstęp wolny!
do 23 września br.
(pn-pt, 10-18.00, so, 12-18.00)
klub Muzyki i literatury, pl. kościuszki 9
www.cojestgrane.pl

JUliacURYłoRZECZyWISTOŚć MAGICZNA
„Nie rozumiem po co ograniczać się
w sztuce tylko do rzeczywistości, mamy ją na codzień”.
Te słowa Julii Curyło stanowią puentę
podsumowującą prace z wystawy w Galerii Sztuki w Legnicy. Obok perfekcyjnej, drobiazgowej techniki malarskiej
łączy je jedno – każda z prac artystki to
ingerencja świata wyobraźni w niezwykle precyzyjnie zobrazowaną rzeczywi- Baranki Boże, olej/płótno, 280x187, 2009
stość. Curyło czerpie z dziedzictwa surrealistów oraz hiperrealistów. Prowadzi
pędzel z niezwykłą dokładnością, dzięki czemu jej obrazy często sprawiają wrażenie kolaży fotograficznych, w których elementy rzeczywistości sąsiadują ze sobą w zaskakujący sposób. Na wystawie zaprezentowane zostaną obrazy oraz
instalacje, a także obiekty, które stanowiły inspirację do powstania prac.
julia curyło jest absolwentką warszawskiej ASP, pracowni profesora Leona
Tarasewicza. Kuratorka: Ewa Sułek.

honoRataReBiSZ-weRSZleR
STRuKTuRy PRZESZTRZENNE
Artystka ukończyła studia w ASP we
Wrocławiu, dyplom 1999 r. Członek
Związku Artystów Plastyków Oddział
we Wrocławiu. Autorka wystaw indywidualnych, uczestniczka wystaw
zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka nagród i wyróżnień. Wykonuje prace z włókien naturalnych, które
pozyskuje z przetworzonej przyrody.
wernisaż 12 września, godz. 13.00
(do 22.X) www.galeria.md.pl
galeria Tkacka na jatkach
ul. stare jatki 19-23

MichałGĄtaReK

aJnahłaSKoMANDALA | Malarstwo
Otwarcie wystawy wzbogaci pokaz slajdów pt. TROPEM MANDALI.
ajna hłasko pochodzi z Sopotu. Wydział Malarstwa ukończyła na Akademii
Wrocławskiej u profesora Konrada Jarockiego pod innym imieniem i nazwiskiem. Jest malarką symboliczną łączącą estetykę wschodu i zachodu, a forma
mandali jest dobrą do tego dla niej płaszczyzną, choć nie jedyną. Ma za sobą
wiele wystaw zbiorowych i dużo indywidualnych. Wystawiała m. in. w galerii
Władysława Hasiora na jego osobiste zaproszenie, w Londynie, w Birmingham,
w Coventry, w Spocie i Warszawie. jej prace zdobią wiele miejsc rozwoju duchowego związanego z jogą. (www.just-hlasko.prv.pl)

MuNDOFOBIA | Malarstwo
Pierwsza indywidualna wystawa prac
zeszłorocznego absolwenta wrocławskiej ASP. „Mundofobia to niepokojąca, futurystyczna wizja świata
i zagubionej w nim jednostki pełnej
fobii i lęków, której ziemska obecność staje się coraz mniej oczywista.
W pełnych odniesień do otaczającej
nas rzeczywistości pracach artysta
posługuje się wyrazistą, ekspresyjną
figuracją, w których zawsze obecna
jest myśl o człowieku i jego współczesnej kondycji. www.arttrakt.pl

17 września, godz. 18.00 (do 17.X)
księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia nalanda – plac kościuszki 12

wernisaż 6 września, godz. 19.00
arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1

wernisaż 2 września, godz. 18.00 galeria sztuki w legnicy, pl. katedralny 1, lEgnica

www.cojestgrane.pl
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wenecja

sztokholm

eURopanafotoGRafiachStefanaaRcZYŃSKieGo

elŻBietateRliKowSKa

Nawiązując do Polskiej Prezydencji w Radzie unii Europejskiej, Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na wystawę fotografii przedstawiających europejskie miasta i miasteczka utrwalone w obiektywie Stefana Arczyńskiego.
Na wystawie we wrocławskim Ratuszu pokazanych zostanie 100 zdjęć, na których Stefan Arczyński zapisał wygląd i klimat Europy sprzed lat. Dlatego wystawa jest jedną z niewielu okazji by zobaczyć i poczuć atmosferę Włoch
z lat 50. XX wieku czy Austrii z lat 70. XX wieku. Nie zabraknie na nich również
krajobrazów Polski oraz 13 innych europejskich Państw. Wśród utrwalonych
widoków są słynne zabytki architektury, charakterystyczne pejzaże, a także zwyczajne chwile z codziennego życia mieszkańców europejskich metropolii, miasteczek i wiosek. Zdjęcia powstawały na przestrzeni niemal 70 lat.
Wystawa jest także okazją do świętowania 95 urodzin fotografa.

WCZORAJSZy WIECZóR…
Mało osób zdaje sobie z tego sprawę,
że Elżbieta Terlikowska nazywana przez przyjaciół od czasów studiów
Lalką, podpisała się ponad sto razy jako autorka kostiumów i najczęściej
także scenografii nie tylko w polskich
teatrach. Oprawiała plastycznie „Tango” Mrożka” na scenie w Strasbourgu, ale też projektowa kostiumy
i scenografię dla teatrów w Berlinie,
Hannoverze, Rzymie czy Istambule.
Malarstwo studiowała pod kierunkiem jednego z najwybitniejszych
polskich malarzy, profesora Józefa
Hałasa ale nigdy nie popadła w epigonizm i nie próbowała naśladować
swojego Mistrza i Mistrz też tego
od niej nie wymagał.
Te jej „obrazy” miały coraz więcej fastryg, doszywek, ozdób i najróżniejszych niekonwencjonalnych elementów, (...) nie przypominały niczego,
co już było. Zresztą wszystkie te elementy znajdziecie Państwo i na tej
wystawie. Bo to jest właśnie świat
Lalki. (...) W to co robi, obojętnie, czy
to jest kolejna wystawa, czy kolejna
premiera wkłada całą swoją duszę.
Nigdy nie odkryłem, ile tych dusz Lalka ma… (...)
Krzysztof Kucharski (czerwiec 2011)
Ile dusz jest w jednej Lalce
(wybrane fragmenty)

wystawa czynna od 7 września do 2 października br.
Muzeum Miejskie wrocławia, stary ratusz, wrocław

w KRĘGUMłoDeJfiGURacJi

woJciechKielaR

Wystawa stanowi próbę uchwycenia
aktualnych zjawisk artystycznych, oscylujących wokół pokrewnego klucza stylistycznego, które zbliżają się wyrazem
do ekspresyjnego figuratywizmu. Grupa artystów z całej Polski poprzez swoje realizacje dowodzi, że poszukiwania
zapoczątkowane m.in. przez Teresę Pągowską są nadal żywe i kontynuowane
przez młode pokolenie.

WORKSHOP. Telewizor ma ekran
W malarstwie Kielara zabawa formą
i medium są nierozłącznymi elementami. Ogromne formaty miesza z malarskimi impresjami, a ekspresyjne
pociągnięcia pędzla zestawia z żartami słownymi. Swoje prace wykonuje
z dbałością o detal, przypominając, że
można widzieć rzeczy inaczej.

od 10 września do 3 października br.
galeria platon, ul. krupnicza 13

wernisaż 8 września, godz. 19.00
ck agOra, ul. serbska 5a,

wernisaż 2 września, godz. 17.00
wystawa czynna do 7 października br.
galeria Miejska, ul. kiełbaśnicza 28
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DlaDZieci i DlaDoRoSłYch
WySTAWA O ZABAWIE
Prace prezentowane na wystawie podejmują temat zabawy i gry, zjawisk
bez których nie można sobie wyobrazić ludzkiej wspólnoty.
żeby się bawić nie trzeba nic umieć
ani wiedzieć. To zabawa stwarza warunki w których możliwe jest doskonalenie kompetencji i umiejętności
(fizycznych, społecznych, politycznych), wreszcie akumulacja wiedzy.
W zabawie opieramy się wyobcowaniu a zarazem zyskujemy osobistą
wolność. Gdy ustalimy reguły, zabawa
może przekształcić się w grę. W grze
motywy się zacierają i często zamiast
się bawić chcemy już tylko wygrać.
Rywalizacja wytwarza potrzebę bycia
najlepszym. Częścią wystawy będą
spotkania, wykłady i warsztaty dla
dzieci i dorosłych. (www.bwa.wroc.pl)
wernisaż 7 wrzesnia, w godz. 7-9.00
bwa awangarda, ul. wita stwosza 32

BoŻenaMilewSKa

fEsTiwal szTuki włókna
XXXVIII Międzynarodowe Sympozjum

waRSZtattwóRcZY
KowaRY
12-25 września 2011
Zapraszamy na wystawy i spotkania
z artystami we Wrocławiu, Kamiennej
Górze, Jeleniej Górze, Kowarach.
Festiwal jest dolnośląskim wydarzeniem artystycznym, obejmującym
wszystkie działania twórcze odbywające się podczas dwutygodniowego
pobytu artystów na Sympozjum. Wystawy prezentujące tkaninę artystyczną, oraz spotkania autorskie z lokalną
społecznością objęły swym zasięgiem
muzea i galerie w wielu miastach
w kraju i za granicą.
WySTAWA GłóWNA pt. MóJ ŚWIAT
Wernisażowi towarzyszy ekskluzywny pokaz mody Aleksandry Gisges-Daleckiej i Liliany Borowskiej pt.
Współczesna wojowniczka.
wernisaż 17 września, godz. 17.00
Muzeum Tkactwa, pl. wolności 11
kaMiEnna góra

MALOWANIE NA JEDWABIu

aGataBiałoSZewSKa

KaRKonoSZe

KONCERT MIS I GONGóW TyBETAŃSKICH

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze oraz Karkonoski Oddzieł
ZPAF zapraszaja na wystwę, na której swoje fotografie zaprezentują: Janina Hobgarska, Jan Kotlarski, Marek
Liksztet, Tomasz Mielech, Janusz
Moniatowicz, Tomasz Olszewski, Jerzy Wiklendt, Wojciech Zawadzki.

Zapraszamy na wernisaż prac Bożeny Milewskiej, połączony z warsztatami malowania na jedwabiu oraz
z niezwykłym koncertem na Misach
i Gongach Tybetańskich. W. wolny!
25 września, godz. 17.00
wk formaty, ul. samborska 35

toMaSZlaZaR
BEZ ODPOWIEDZI Fotografie
W ramach wystawy pokazane zostaną 22 czarno-białe fotografie powstałe w Polsce oraz za granicą na przestrzeni ostatnich 3 lat. Wykorzystując
swoje zamiłowanie do obserwacji i komunikacji z ludźmi, Tomasz Lazar,
za pomocą aparatu fotograficznego,
stara się odkryć i przedstawić nam
momenty i chwile, wyłowione z otaczającego nas biegu wydarzeń.
Tomasz lazar, fotograf niezależny,
członek ZPAF. Laureat konkursów fotograficznych w Polsce i za granicą (m.in.
Sony World Photography Award, International Photography Award, BZWBK
Press Photo). www.tomaszlazar.pl
wernisaż 13 września, godz. 18.00
firlej, ul. grabiszyńska 56
www.cojestgrane.pl

3 września, godz. 16.30
bwa zamek książ, ul. piastów śląskich 1

antoniŻaBSKi
PROJEKTy KOSTIuMóW TEATRALNyCH

Prezentowany zestaw 40 akwareli pochodzi z kolekcji Anny i Bogusława Girinów. O twórcy wiadomo niewiele,
urodził się 1909 r, był uczniem Władysława Jarockiego i Karola Frycza, krakowską ASP ukończył 1947. Wystawiał
w Krakowie, Wrocławiu, Anglii i dawnym ZSRR. Kostium, który projektował
Antoni żabski przywołuje najlepsze tradycje teatru włoskiego, znakomicie
podkreślając cechy charakterystyczne
kreowanych postaci. Wstęp wolny!
wernisaż 1 września, godz. 17.00
codziennie w godz. 10-17, oprócz sobót
galeria pod atlantami, rynek 9
wałbrzych

salOnik TrzEch Muz, ul. ZAWALNA 7
Grupa Tkacka BABIE LATO
TKANINA ARTySTyCZNA
BABIE LATO to grupa zaprzyjaźnionych tkaczek, które rozpoczęły działalność
w Państwowym Ognisku
Plastycznym we Wrocławiu
w latach 80. Oprócz przyjaźni łączy je tkanina artystyczna, a odróżnia styl, faktura
i różnorodność użytych materiałów. Główna tkanina,
którą wykonują, to gobeliny
Z. Werblicka
tworzone poprzez precyzyjne wykonanie nawiązujące do arrasów. Tkaniny grupy podziwiane są w wielu krajach całego świata. Na niniejszej
wystawie znajdą się m.in. prace wykonane metodą filcowania. Grupę tworzą: Małgorzata Antoniak, Władysława
łazowy, urszula Mazurek, Eugenia Smakowska, Zofia
Werblicka, Elżbieta Zatoka, Leokadia żerdecka.
wernisaż, 5 września, godz. 18.00
wystawa czynna do 28. iX, pn-pt, w godz. 16-20.00

LARySA NIEWIŃSKA
Wieczór autorski pt. DOJRZAłOŚć I NIEWINNOŚć
urodziła się 1939 r. w Penzie (ZSRR). Po wojnie przyjechała wraz z rodziną do Wrocławia. Absolwentka Wydz. Architektury Politechniki Wrocławskiej.
poniedziałek, 19 września 2011, godz. 18.00

SALONIKOWE WARSZTATy LITERACKIE
poniedziałki – 12, 26 września, godz. 18.00

cieŃ
MoJeGoDZiecKa
autor: P. F. Thomése
seria: Przez Rzekę
premiera: 7 września 2011
przekład: Alicja Oczko
„Kobietę, która pochowała
męża, nazywa się wdową,
mężczyznę, który stracił żonę – wdowcem. Dziecko
bez rodziców jest sierotą.
A jak nazwać ojca i matkę,
którym zmarło dziecko?”
„Wyjaśniono nam, jak prosto to wszystko przebiega. Jeśli ta opowieść składa się ze zdań trudnych, bolesnych
i niemożliwych do przyjęcia, to zdanie jest najtrudniejszym, najboleśniejszym i najniemożliwszym do przyjęcia
z nich wszystkich. Bo język nie jest w stanie podążyć
za doświadczeniem, które przebiega „tak prosto”: dzieci
po prostu czasem umierają. Dlaczego język nie próbuje
umrzeć razem z nimi? Gdy wraz z dzieckiem umiera
wszystko dookoła, język nadal próbuje wyjaśniać, „jak
prosto to wszystko przebiega”. Dzieci po prostu czasem
umierają. Język po prostu próbuje to opowiedzieć. Literatura nie byłaby literaturą bez takich książek”.
Justyna Bargielska
P. F. THOMéSE (ur. 1958) jest pisarzem, autorem powieści i opowiadań, za swą debiutancką książkę Zuiland
otrzymał w 1991 roku nagrodę AKO Literatuurprijs, najważniejsze holenderskie wyróżnienie literackie.
wydawnictwo czarnE

RZeKipolSKiWySTAWA FOTOGRAFII
Fotografie promują atrakcyjne przyrodniczo zakątki Polski, m. in: rozlewiska Biebrzy i Warty, zakola rzeki Bug,
piękno Sanu, urok Noteci oraz królowę polskich rzek
– Wisłę. Ekspozycja stanowi część kampanii społecznej „Nie
pływam w śmieciach”, która porusza problem zanieczyszczenia polskich rzek. Wstęp wolny!
6-28 września br., ck zamek, pl. świętojański 1

JanBRZechwai JUliantUwiM
SPOTKANIE W ŚWIECIE BAJEK 9 – 11 września 2011
W programie: projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa”,
spektakle teatralne oparte na utworach Brzechwy i Tuwima, spotkania z artystami: Anną Seniuk i Wiktorem Zborowskim oraz z popularnym wrocławskim pisarzem
i publicystą, autorem książek dla dzieci – Mariuszem
urbankiem. Podczas trzech dni trwania imprezy Centrum
Kultury Wrocław – Zachód, dzięki specjalnie zaaranżowanej scenografii, przemieni się w kolorowy i baśniowy świat
znany z wierszy Brzechwy i Tuwima. (www.ckwz.art.pl)
ck wrocław-zachód, ul. chociebuska -6
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O dwa krOki sTąd
1992-2011
Jesienią Biuro Literackie
wyda wiersze zebrane Tadeusza Pióry. W Dożynkowym
tomie znajdą się utwory
z: Domu bez kantów; Okęcia; Wierszy okolicznościowych; Syntetyczności; Woli
i ochoty; Pieśni miłosnych;
oraz Abecadła.
biurO liTErackiE

grOch i kapusTa.
pOłudniOwy wschód
Elżbieta dzikowska
Najlepsza podróżnicza książka roku – Nagroda Bursztynowego Motyla. Południowy
wschód to ziemia magiczna.
Niepowtarzalny urok Bieszczadów nie tylko złoto-czerwoną jesienią, ale nawet zimą,
bo tu zawsze śnieg i słońce.
rOsikOn prEss
www.cojestgrane.pl

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws

K R A J O BR A Z I A R CHIT EKTUR A
Akware l e B ar b ar y Łukasz ewic z

Fot. Jacek Szydłowski

15 września – 6 października, Galeria pod Plafonem
Artystka ukończyła Wydział Architektury Wnętrz
PWSP we Wrocławiu. Zrealizowała m.in. wyposażenie Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu, wnętrze biurowca i hal fabrycznych zakładów Archimedes.
Jej obrazy znajdują się w Muzeum Architektury we
Wrocławiu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą (Włochy, Niemcy, USA, Australia).
Wernisaż 15 września, godz. 17.30

B Z W B K P R E S S F O TO 2 0 1 1
1-14 września, Galeria pod Plafonem, parter
To jeden z najbardziej prestiżowych konkursów fotografii prasowej organizowanych w Polsce. Wspierają
go swoimi markami Bank Zachodni WBK oraz dziennik Rzeczpospolita. Tym razem wzięło w nim
udział 393 autorów (rekord!) – zawodowych fotoreporterów i freelancerów z całej Polski. Powyżej zdjęcie
roku 2011 – wykonane przez Jacka Szydłowskiego
w Wilkowie podczas sprzątania po powodzi w 2010 r.
Wernisaż 1 września, godz. 18.00

Fot. K. Tajanowicz-Tymura

D O M Z O D Z YS KU – WA R S Z TA T Y
Cy kl Inspi rac ja – ek spe r ym e nt – z abawa
Zajęcia dla gimnazjalistów poprowadzi Aleksandra
Hrycyk. Zapisy do 14 września (tel. 71 33-52-217).
17 września, godz. 11.00, Biblioteka 7 Kontynentów

EU R OP E J SK I D Z I E Ń J Ę Z YKÓW
D Z I E C I J E D N E G O B OG A
12-25 września, Galeria Podróżnika, parter
Wystawa zdjęć i prac z tegorocznych warsztatów realizowanych w ramach projektu „Dzieciaki” przez Fundację „Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech
Wyznań”. Powyżej: uczestnicy warsztatów podczas
spotkania w synagodze.

III LITERACKI SPACER PO WROCŁ AWIU
16 września, godz. 16.00
Od Domku Miedziorytnika do Café Fahrig. Trasa wiedzie przez miejsca związane, m.in. z T. Różewiczem,
W. Cohnem, K. z Tańskich Hoffmanową, M. Dąbrowską, Kornami. Zbiórka w holu Biblioteki o g. 16.00.

Impreza współorganizowana z Alliance Française
i Österreich Institut. Tego dnia w Bibliotece odbywać się będą warsztaty językowe, zabawy lingwistyczne, finał konkursu.
26 września, godz. 9.00-18.00
DY S K U S Y J N Y K LU B M U Z Y K I I F I L M U
Ci ne ma Pa ra dis o, re ż . Giu sep p e Tornator e
14 września, godz. 16.00, Czytelnia, II piętro
AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA
„Jak dbać o bezpieczeństwo”, spotkanie z policjantem
21 września, godz. 16.00, Czytelnia, II piętro
B I B L I O T E C Z N A A K A D E M I A M A LU C H A
D źwi ę c zą ce ws p omni e ni e lata – dla dzie c i do 4 l at
22 września, godz. 17.00, Biblioteka 7 Kontynentów

W A R S Z T A T Y

z a p r a

T E A

b e z p ≥ aTEt ATR
n e DLA TRZECH GENERACJI
Budowanie współpracy i więzid mię
l a dzyd po
z ko
i le
e nio
c i wej,z inte
r -o d z i
gracja, a przede wszystkim doz bra,
e stwór
z k cza
Û ≥ zaba
p wa,
o d s tot a w o w
główne cele projektu.
MUZeUMpowoZówGalowice
Warsztaty dla całych rodzin (dzieci, rodzice i dziadkowie)
w sobotę 3 września, z wrocławskiego rynku wyruszy oraz B osób
Í d z i e m star
y s p o szych,
t y k a Ê s i Í sa
r a mot
z w t nych
y g o d n i u od
o d by
w r wać
z e ú n i a się
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n ia w
w s każ
i e d z -i b i e W r o c ≥ a
(u l. K u ü n ic z a 2 9 a ). W t r a k c ie s p o t k a Ò p r z y g o t u je m y s p e k t a k l, k t Û r y z o s t a n ie p o k
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pocztylionów, wykładów na temat podróżowania dyliżanZ RODZIN WIELODZIETNyCH
sem i stroju, oraz zwiedzanie Muzeum Powozów Galowice. „Nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko ta-

ZapRaSZana waRSZtatYteatRalne

3 września, godz. 12.00 – wrocławski rynek
godz. 16.00 Muzeum powozów – galowice

kie, którym nigdy nie umożliwiono kontaktu ze sztuką”.
WCTD zaprasza na bezpłatne warsztaty teatralne dla
dzieci o mniejszych szansach z rodzin wielodzietnych
eDUKacJaw MUZeUM
(2+3 i jeszcze więcej), w wieku szkolnym i gimnazjalnym
Muzeum narodwe, pol. powstańców warszawy 5
11 września, godz. 12.00 – Zwiedzamy galerię na stry- (7-16 lat). Warsztaty odbywać się będą od września
do grudnia br, cykl zakończy pokaz przygotowanych
chu, zajęcia dla dzieci z cyklu Z rodziną do Muzeum.
spektakli na profesjonalnej scenie WCTD.
WyKłADy I ZAJĘCIA W RAMACH FESTIWALu NAuKI
pierwsze warsztaty:
17 września, godz. 12.00 – O złocie, zabawa plastyczna
grupa ze szkoły podstawowej – 20 września, godz. 18.25
18 września , godz. 12.00 – Struś, któremu skradziono
grupa gimnazjalna – 23 września o godzinie 16.30
jajo, czyli o zwierzętach w sztuce i na podwórku
WARSZTATy ARTySTyCZNE
UniweRSYtetŚwiataWRZESIEŃ
DLA DZIECI I MłODZIEży (od 1 do 18 lat)
Trwają już zapisy na nowy semestr warsztatów artystycz3 września (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
nych. Profesjonalna kadra WCTD poprowadzi dzieci przez
KRóL MACIuŚ I Miejsce: Muzeum Narodowe
fascynujący świat teatru, plastyki, muzyki, ruchu.
3 września (sobota), godz. 11.15 (6-10 lat)
FAKTy I MITy O ZłOCIE JAPONII: Muzeum Narodowe
Informacji udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
10 września (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
ľAnna Zasada – tel. 71 341 71 02, kom. 662 034 338.
PO NITCE DO KłĘBKA czyli WĘDRóWKA PO KRAINIE Biuro WCTD, ul. Kuźnicza 29a.
FANTAZJI. Miejsce: Muzeum Architektury
Więcej info: www.wctd.wroclaw.pl
10 września (sobota), godz. 11.15 (6-10 lat)
304 STOPNIE NAD MIASTEM. O KATASTROFACH Z WIE- MłoDZieŻowYDoMKUltURY–KRZYKi
NOWOCZESNA EDuKACJA ARTySTyCZNA
ży ŚW. ELżBIETy. Zbiórka: przy wieży koś. św. Elżbiety
Zapraszamy do udziału w zajęciach MDK Wrocław-Krzy17 września (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
PRZyGODy MuZEALNyCH ELFóW. Muzeum Narodowe ki skoncentrowanych w obrębie pracowni: PLASTyCZNEJ: ceramika i szkło; malarstwo; grafika – w tym linoryt,
17 września (sobota), godz. 11.15 (6-10 lat)
MuZEALNA SZKOłA DETEKTyWóW. Muzeum Narodowe drzeworyt, grafika komputerowa; interplastyka; rysunek.
MuZyCZNEJ: wokalne; instrumentalne – w tym nauka
2 września (sobota), godz. 11.00 (3-5 lat)
CO TO JEST? MuZEALNE EKSPERyMENTy DLA NAJ- gry na gitarze, flecie; instrumentach klawiszowych, instrumentach perkusyjnych. TANECZNEJ: taniec: nowoMłODSZyCH. Miejsce: Muzeum Narodowe
współczesny,
klasyczny,
flamenco;
2 września, godz. 11.00 (6-10), godz. 12.30 (11-15) czesny,
POSZuKIWACZE TAJEMNIC KOŚCIOłA ŚW. MARII umuzykalnienie; rytmika. TEATRALNEJ: w tym też teatr
lalek, a także: fotograficznej; szachowej; komputerowej;
MAGDALENy I MOSTKu CZAROWNIC
dziennikarskiej (w tym też warsztaty literackie).
Zbiórka: na placu przy kościele.
Rezerwacja: tel. 511 132 287. 1 godz. – 10 zł/dziecko zapisy: Dział organizacji imprez MDK-Krzyki
+ 5 zł bilet wstępu do Muzeum. Rodzice – wstęp wolny! tel. 71 337 07 60, 71 725 95 63, www.mdk-krzyki.pl
2 str. » CO JEST GRANE » wrzesień 2011
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DolnoŚlĄSKifeStiwalnaUKi

nalanDawewRZeŚniUWyBRANE ZDARZENIA

wrocław – 16-21 września
legnica, zgorzelec – 22-23 września
głogów – 3- października br.
jelenia góra, bystrzyca kłodzka – 6-7 października
wałbrzych – 7-28 października
ząbkowice śl. – dzierżoniów – 18-27 października
W programie tegorocznych wydarzeń Festiwalu Nauki
osobny panel dotyczy wrocławskiej Akademii Medycznej.
Obchodzimy bowiem dwustulecie medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu, warto więc poznać historię miejsc,
w których rodziły się chlubne idee trudnej sztuki lekarskiej.
program festiwalu: www.festiwal.wroc.pl

fEsTiwal pOTraw z dyni – 1-30 wrzEśnia
1, 15, 29 września, godz. – GONGI i MISy TyBETAŔŃSKIE
Koncert i uzdrawianie dźwiękami w wyk. A. Białoszewskiej.
Koszt 30 zł, zapisy tel. 696 350 815 oraz www.nalanda.pl
6, 13, 20, 27 września, godz. 18.00 – JOGA KuNDALINI
Z KAPIELĄ W GONGACH. Redukcja stresu, kumulacja energii, równoważenie ciała i umysłu. Prowadzi: Tomasz Świąder – certyfikowany nauczyciel Jogi Kundalini.
Cena 1 zajęć: 30 zł; Karnet 4 zajęcia: 95 zł; Pierwsze zajęcia
gratis! Rezerwacja: tel: 793 306 237 oraz www.nalanda.pl
7, 1, 28 września, godz. 18.00-20.00
MEDyTACJE DyNAMICZNE Z ELEMENTAMI TANTRy
Prowadzi Beata Vetulani, konieczna rezerwacja:
tel. 513 173 934, koszt 25 zł, info: www, nalanda. pl
8 września, godz. 18.00-21.00 – STARHAWK – WyKłAD
13 września, godz. 18.00 – KABBALAH – Wykład wprowadzający w tematykę Kabbalah i rozmowa z prowadzącym.
Wstęp wolny! www.kabbalah.com. Info: www.nalanda.pl
5, 19 września, godz. 18-20.00 – RyTuAły TyBETAŃSKIE
Prowadzi: Arkady Kościuch, rezerwacja: tel. 696 350 815
Info: www.nalanda.pl, Koszt 20 zł
12 września, godz. 18.00 – HIMALAJSKIE IMPRESJE
Podróżnik łukasz WALL pokaże slajdy i opwie o swoich wyprawch do HIMALAJSKICH KRóLESTW: Tybet, Nepal, Bhutan, Ladakh... www.wyprawy.info.pl. Wstęp wolny!
17 września, godz. 18.00 – WERNISAż
Ajna Hłasko MANDALA | Malarstwo. Wstęp wolny!
2 września, godz. 9.00-21.00 i 25 września, godz. 9.0018.00, – WARSZTAT ODKRyWANIA ŚWIADOMOŚCI DuSZy.
Dwudniowy intensywny trening. Prowadzi: Przemysław Igiel,
podąża duchową ścieżką od czasu, gdy w wieku 14 lat doświadczył spontanicznego i głębokiego przeżycia mistycznego. Jest kompozytorem, pisarzem, twórcą Warsztatów
Odkrywania Świadomości Duszy, metody uwalniania Pól
Emocji, Treningu uzdrawiania Duchowego oraz współtwórcą
Stowarzyszenia Rozwoju Sztuki i Kultury Duchowej „Etheria”
a także duetu „Heart of Heaven”, w którym wraz z Ewą Szymczak tworzy intuicyjną muzykę uzdrawiającą. Koszt: 350 zł,
zapisy tel. 696 350 815; www.przemyslawigiel.blogspot.com
26 września, g. 18.30 – TANTRA I SZAMANIZM W FILMIE
Projekca filmu i rozmowa. Info www.nalanda.pl
30 września, godz. 18.00-21.00
HO'OPONOPONO I MAPy RELACJI – wykład prowadzi
Martyn carruthers – twórca systemu Soulwork Systemic
Solutions. Fizyk jądrowy, trener Colleagu Ericksonowskiego,
terapeuta. uczeń kahunów hawajskich m.in. Papy Henry
– jednego z najbardziej szanowanych uzdrowicieli hawajskich, uznanego za kahuna nui. Info/zapisy: www.nalanda.pl
(www. manawa. com. pl/wykladowcy/martyn-carruthers)
zapOwiEdzi – 1, 2 października – WARSZTAT
TANTRyCZNy – Sztuka Dotykania – AlayaTantra
Cykl 3 spotkań: 1-2. X, 5-6. XI, 2-4. XII; alayatantra.com.pl
Tel. 607 386 444. Info: www.nalanda.pl

a loGofoRhUManRiGhtS
Globalne głosowanie online na LOGO PRAW CZłOWIEKA
do 17 września można wybierać spośród 10 najlepszych
projektów! Każdy może zagłosować na swojego faworyta
pod: www.humanrightslogo.net.
15.375 propozycji logo ze 190 krajów – to wynik etapu
nadsyłania projektów w globalnym konkursie online.
uczestniczyli w nim ludzie z całego świata, nadsyłając
swoje propozycje i oceniając pomysły innych.
Ludzie na całym świecie proszeni są o wzięcie udziału
w głosowaniu na najlepsze ich zdaniem logo, a tym samym
wcielenie w życie podstawowej idei tego konkursu: stworzenie logo praw człowieka „przez ludzi dla ludzi”.
Zwycięski projekt zaprezentowany zostanie 23 września br
w nowym jorku – równolegle do odbywających się obrad
Zgromadzenia Ogólnego ONZ. prezentację będzie można śledzić na żywo przez internet.

StaRhawK
PISARKA, AKTyWISTKA, DZIAłACZKA DuCHOWA
8 września godz. 18.00-21.00. koszt: 25 zł
księgarnio-kawiarnia nalanda. pl. kościuszki 12, wrocław

wykład: MATKA ZIEMIA W CZASACH PRZEMIANy
Duchowość, Natura, Permakultura i Eko-społeczności
9 września, godz. 19.00, góra ślęża. wstęp wolny!
spotkanie: NOWE ROZWIĄZANIA NA NOWE CZASy
9-11 września 2011

warsztat: PIĄTy ŚWIĘTy żyWIOł
Poznamy moc naszego Ducha, czyli Piątego Świętego żywiołu; Sięgniemy po duchowe korzenie naszych przodków.
Odkryjemy magię żywiołów czczonych na Ślęży; Przypomnimy sobie pradawne rytuały; Poznamy zasady harmonijnego współdziałania w grupach i społecznościach.
Miejsce: Pensjonat Mieszko i Jagienka, Przełęcz Tąpadła
pomiędzy Ślężą i Radunią.
info i rejestracja: www.meloway.pl, tel. 793-034-777

alteRGoDZina
AuDyCJA SPOłECZNIE ZAANGAżOWANA
W każdą środę o godz. 21.00 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu LuZ, we Wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w internecie:
www.radioluz.pwr.wroc.pl
www.cojestgrane.pl

księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia nalanda, plac kościuszki 12
info: tel. 696 350 815; www.nalanda.pl
wrzesień 2011 « CO JEST GRANE « str. 25

hiMalaJSKie
iMpReSJe
Spotkanie i multimedialny
pokaz slajdów z wypraw
do HIMALAJSKICH KRóLESTW podróżnika łukasza WALLA: Tybet, Nepal,
Bhutan, Ladakh...
łukasz wall – nauczyciel
akademicki, pilot wycieczek
oraz organizator wypraw.
Współtwórca i współorganizator Spotkań Podróżników we Wrocławiu, autor audycji radiowych, artykułów
prasowych, wystaw fotografii z podróży.
„Staram się uprawiać turystykę świadomego odkrywania
świata. Wybór miejsca nie jest podyktowany modą. To
wynika z mojej fantazji, wyobraźni. Tak samo cieszę się
na wyjazd do odległego zakątka świata, jak i do Babiogórskiego Parku Narodowego czy w Karkonosze. Bezwzględnie stosuję zasadę poszanowania dla innych kultur
i religii, tego samego wymagam od osób, które podróżują wraz ze mną. Istnieje we mnie coś nieokreślonego, co
mnie gna, wciąż do przodu. Hans Christian Andersen mawiał, że kto podróżuje, ten dwa razy żyje. I ja przyznaję
mu rację!” (www.wyprawy.info.pl)

SZKocJaw oBieKtYwiecz. 1
Prelekcja multimedialna: Szkocja to kraj nie tylko Williama Wallace i whisky, to również przepiękne krajobrazy
i zabytki, folklor i tradycje. Wszystkich miłośników podróży i historii w podróż do jednego z najbardziej czarujących krajów Europy zaprasza Wojtek Osypiuk.
Spotkanie-prezentacja z cyklu „Cztery strony świata”
1 września, godz. 18.00
klub śląskiego Okręgu wojskowego, ul. pretficza 2

aKaDeMiatURYStYKi
KRaJoZnawStwa i eKoloGii

WyCIECZKI WE WRZEŚNIu
3.09 (sobota) spotkanie godz. 10.00 pętla autobusów
E i 146 (Bartoszowice) – przew. Artur Domański. SPACER
NAD ODRĄ: Bartoszowice, Wyspa Opatowicka, Sępolno;
10.09 (sobota) spotkanie godz. 10.00 przy wejściu głównym (przy armatach) na Cmentarz Oficerów AR – przewodnik Violetta Szczepańska. POłuDNIOWyM TRAKTEM
12 września, godz. 18.00, nalanda – plac kościuszki 12
na trasie: Cmentarz Oficerów Armii Radzieckiej, budynki
RTV, zajezdnia tramwajowa, Park Południowy;
tRZYKoRonY
17.09 (sobota) – Weekend w okolicach Wrocławia – WyPIENIŃSKI RAJD NA ZAKOŃCZENIE
CIECZKA NA TRASIE: Rogów Sobócki – Sobótka – BędLATA I V ZLOT PODRóżNIKóW
kowice – Świdnica. Przewodnik Damian Kanclerski
17-18 września 2011
info i zgłoszenia: Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie
Trasa poprowadzona jest najsłynniej- Śląskiego Okręgu Wojskowego, ul. Pretficza 24,
szym i najbardziej widokowym szlakiem: Tel. 71 765 37 39; www.owpttksow.pl
z Restauracji Parkowej, ul. Główna 25
w Szczawnicy, przez przeprawę promową na Dunajcu, Sokolą Percią: przez Sokolicę, Czertezik, Czerteż na Bajków
Groń; – przez Zamkową Górę, Ostry
Wierch i Kosarzyska na szczyt Trzech
Koron. Dalej Przełęcz Szopka, a następnie – w dół przez Wąwóz Szopczański
do schroniska Trzy Korony w Sromowcach.
wewRZeŚniUoDRĄpopłYnĄSMoKi!
Rajd i Zlot dostępny jest dla wszystkich osób uprawiających turystykę oraz szanujących przyrodę i zasady panu- 17 września na wrocławskiej Wyspie Bielarskiej odbędą
jące na szlakach. Jedynym warunkiem jest rejestracja się wyścigi smoczych łodzi, czyli TuMSKI CuP 2011.
na forum Klubu Podróżników Śródziemie, a to po to by Zmaganiom zawodników towarzyszyć będą koncerty,
dyskutować, omawiać i komentować sprawy związane nie konkursy, gry i zabawy dla całej rodziny.
tylko z tym Rajdem i Zlotem ale także aby umawiać się Najważniejszym punktem imprezy będzie pokazowy pojedynek MOS-u Wrocław, zwycięzcy zeszłorocznych regat,
wspólnie na przyjazd z różnych rejonów kraju.
Trasa Rajdu dla uprawiających Nordic Walking oraz trasa z drużyną medalistów olimpijskich z Pekinu, pod przerowerowa, a także pełna informacja znajduje się na stro- wodnictwem Pawła Rańdy.
17 września, od godz. 12.00, wyspa bielarska
nie imprezy: http://www.klubpodroznikow.com.
® Nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr. poczt. 1007, 50950 Wrocław 68. Redaktor naczelny: Grażyna Migniewicz, tel. 666 878 930, grazyna.migniewicz@cjg.pl internet: www.cojestgrane.pl, redakcja@cojestgrane.pl. Druk – Print. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za powierzony materiał, zmiany w kalendarium, treść ogłoszeń i reklam. Zastrzegamy
sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Sprawy sporne rozpatrywane są przez Sąd właściwy dla wydawcy.

DolnoŚlĄSKiecentRUMfilMowe(Dcf)
ZAPRASZA WE WRZEŚNIu NA FILMy

Dyrektor Andrzej Białas

O północy w paryżu

flamenco, flamenco

w lepszym świecie

jaskinia
zapomnianych snów 3d

parking królów

nawet deszcz

dolnośląskie centrum filmowe(dcf)
dawne kino Warszawa, ul. piłsudskiego 6a

ZJaZD
Film autorstwa uczestników zajęć filmowych w Agorze.
Gangsterska komedia omyłek oparta na dwuznaczności
i niedopowiedzeniu fabuły oraz postaci. Premiera jest
efektem całorocznej pracy, podczas której uczestnicy
warsztatów mieli okazję poznać w pigułce teorię i praktykę sztuki filmowej. Po zakończeniu projekcji odbędzie się
spotkanie organizacyjne z Arturem Pilarczykiem z możliwością zapisów na nowy rok kulturalny. Wstęp wolny!
7 września, godz.19.00, ck agOra, ul. serbska 5a

eDYcJaJeSieŃ 2011
 września –  grudnia 2011
wszystkie niedziele, zawsze o 12.30. wstęp wolny!
Wraz z nowym rokiem szkolnym do edukacyjnego programu Centrum Sztuki WRO wracają Poranki Filmowe
– coniedzielne projekcje filmów animowanych dla młodych widzów, ale kierowane do wszystkich miłośników
animacji. W programie poranków znajdują się bowiem
wybrane perełki polskiej i światowej animacji, filmy zarówno najsłynniejszych, jak i początkujących twórców, filmy pojedyncze i odcinki najciekawszych serii, najnowsze
animacje wybrane z programu europejskich festiwali,
a także tytuły odnalezione w archiwach i w pełni zasługujące na przypomnienie. Niektóre Poranki są połączone
z oprowadzaniem po aktualnych wystawach Centrum
Sztuki WRO. Jako pierwsze zobaczyć będzie można filmy
ukraińskich twórców w cyklu pokazów Made in ukraine.
 września, godz. 12.30, cs wrO, ul. widok 7

Projekt Dolnośląskie Centrum Filmowe (przebudowa kina „Warszawa” we Wrocławiu), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

ODRA-FILM we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl
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