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kurs przeznaczony jest dla młodych pianistów oraz dla pe-
dagogów. Profesorami kursu będą: wybitny rosyjski pia-
nista i pedagog Aleksiej Orłowiecki z sankt Petersburga
(profesor wszystkich dotychczasowych kursów tiFL
od 1993 r.) oraz Boris Petrushansky, od 1991 r. profesor
Accademia Pianistica „incontri col Maestro” in imola we
włoszech, (artysta o znacznej europejskiej renomie).
Wykłady teoretyczne wygłoszą: juliusz Adamowski (gra a vi-
sta i funkcjonowanie fortepianu) i dr Maurycy kin (technika
nagrań, akustyka sal koncertowych oraz percepcja dźwięku).
zaplanowane jest ok. 100 godzin otwartych zajęć oraz 5 kon-
certów. uczestnicy mają zapewnione bardzo komfortowe wa-
runki do codziennej wielogodzinnej pracy. zajęcia odbywać
się będą w klubie Muzyki i Literatury i w Filharmonii wro-
cławskiej, dla indywidualnych ćwiczeń udostępnione zostaną
sale szkoły Muzycznej i stopnia im. Grażyny Bacewicz. sale
koncertów kursu wyróżniają się profesjonalnymi warunkami
w zakresie instrumentarium i akustyki, jak i estetyką wnętrz.
Do tegorocznej edycji wpłynął nadkomplet zgłoszeń kandyda-
tów z 7 krajów. Do udziału w kursie została zakwalifikowana
maksymalnie możliwa ilość uczestników, czyli 24 pianistek
i pianistów. są wśród nich laureaci wielu nagród na krajo-
wych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Aleksiej OrłOWiecki (rosja) – laureat międzynarodo-
wych konkursów pianistycznych, absolwent (1984 r.) i wykła-
dowca konserwatorium Petersburskiego (do 1996 r.). studia
pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija sokołowa, któ-
rego następnie został asystentem. studiował również kompo-
zycję oraz dyrygenturę operową i symfoniczną (u j. Falika i i.
A. Mussina). jest laureatem ii Międzynarodowego konkursu
Pianistycznego im. F. Liszta w utrechcie w holandii i Vii Mię-
dzynarodowego konkursu Pianistycznego im. josé iturbiego
w walencji w hiszpanii.
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną (pianistyczną
i dyrygencką). jego obszerny repertuar obejmuje utwory
od okresu baroku do współczesności. w 1991 r. nagrał
w holandii na fortepianie erard z epoki Liszta dwie płyty
kompaktowe z utworami tego kompozytora. Oprócz kon-
certów w rodzinnym kraju występował w hiszpanii, holan-
dii, jugosławii, niemczech i wielokrotnie w Polsce.
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Był profesorem na wszystkich międzynarodowych mi-
strzowskich kursach pianistycznych zorganizowanych do-
tychczas przez towarzystwo im. Ferenca Liszta oraz
prowadził 16 ogólnopolskich kursów pianistycznych
z udziałem około 770 pedagogów i 257 uczniów z ponad 70
szkół muzycznych. Był jurorem wszystkich zorganizowa-
nych przez tiFL konkursów pianistycznych.

BOris PetrushAnsky (rosja, włochy) – laureat między-
narodowych konkursów pianistycznych, absolwent (1975)
i wykładowca (1975-84) konserwatorium Moskiewskiego.
studia pianistyczne rozpoczęte u henryka neuhausa, kon-
tynuował i ukończył pod kierunkiem Lwa naumowa. w tym
czasie został laureatemmiędzynarodowych konkursów pia-
nistycznych (w Leeds w 1969 r. i w Monachium w 1971 r.)
na jego bogatą działalność artystyczną składają się recitale
i koncety symfoniczne w prawie wszystkich krajach europy,
w Australii, egipcie, Afryce Południowej, japonii, korei, ro-
sji, usA i Ameryce Południowej. Artysta dysponuje szero-
kim repertuarem obejmującym dzieła Brahmsa, schuberta,
chopina Liszta, Prokofiewa, szostakowicza i kompozyto-
rów współczesnych. Dokonał wielu nagrań płytowych (m.
in. komplet twórczości fortepianowej szostakowicza, sze-
reg utworów chopina, Liszta, schumanna). Boris Petru-
shansky jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów
(m. in. im F. Busoniego w Bolzano, „DB Viotti” w Vercelli,
„A. casagrande” w terni). Od 1990 r. Mieszka wewłoszech
jest profesorem Accademia Pianistica „incontri col Ma-
estro” w imola. regularne prowadzi kursy mistrzowskie
w royal Academy i royal college w Londynie, royal Aca-
demy w Dublinie, rowan university w new jersey, oraz
w wielu miastach europy i japonii.

KONCeRTY UCZeSTNIKóW KURSU:
20 sierpnia, g. 19.30 – AnnA LiPiAk
recital inauguracyjny – klub Muzyki i Literatury, wrocław
24 sierpnia, g. 18.00 – zamek Piastów Śląskich, Brzeg
25 sierpnia, g. 19.30 – Dworek chopina, Duszniki zdrój
26 sierpnia, g. 19.00 – Filharmonia wrocławska
30 sierpnia, g. 19.30 – koncert i wręczenie dyplomów
klub Muzyki i Literatury, wrocław
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5 sierPniA
juan Paradell sole – organy - włOchy
zdzisław Madej – tenor - POLskA
łukasz romanek – improwizacje - POLskA
12 sierPniA
johannes skudlik – organy - nieMcy
the sunDAy sinGers - POLskA
19 sierPniA
jarosław ciecierski – organy - POLskA
regina Liszka-ciecierska – śpiew, skrzypce
26 sierPniA
Piotr rojek – organy - POLskA
waldemar Gromolak – gitara

UniwersUM TańCa
23.08 (czw) | ratusz, godz. 20.00

GAudeAMus OMnes – muzyka
piszczków miejskich wieków XVi i XVii

cAPPeLLA De LA tOrre, Lipsk
katharina Bäuml – kierownictwo artystyczne
Birgit Bahr – pomort, flet prosty; Falko Munkwitz – puzon;
Annette hils – dulcjan basowy, flet prosty; Peter A. Bauer
– perkusja; ulrich wedemeier – lutnia, gitara renesansowa
katharina Bäuml – szałamaja, pomort

24.08 (pt) | ratusz, godz. 20.00

A l’estAMPidA! – tańce i pieśni

zesPół Muzyki ŚreDniOwiecznej euterPe, Gdynia
Barbara czypul – kierownictwo artystyczne

weronika Blautenberg – flety proste; natalia Blautenberg – li-
ra korbowa, flety proste, fidel; Martyna Grabowska – rebek, fi-
del, citola; eliza Fronszczyk – fidel, viola; jerzy Leo – cymbały;
Martyna Bobrucka – tubmaryna; Agnieszka Bobrucka – viola;
justyna rączka – śpiew; klaudia Brzezińska – bęben; iwo-
na Michalewska – śpiew, viola, instrumenty perkusyjne

PO Przerwie: BArOk A QuAtrO

zespół Fletów Prostych cArMen ALAcre, Dobroszyce
Małgorzata szymańska – kierownictwo artystyczne

Mateusz Maleszka, Adrian Świerczyński, kacper kaczmarek,
Bartłomiej Bieńczyk – flety proste

25.08 (sob) | ratusz, godz. 20.00

estAMPie nOuviele – włoska i francuska
muzyka taneczna Xiii i XiV wieku

ALtA, wrocław – warszawa

Agnieszka Obst-chwała – fidel
tomasz Dobrzański – piszczałka jednoręczna i tabor, dudy
Paweł iwaszkiewicz – szałamaja, dudy

26.08 (nd) | Mleczarnia, godz. 20.00

PrzedWOjenny dAnsinG
OrkiestrA wczOrAjszeGO FAsOnu, Olsztyn
Marek ruczko – kierownictwo artystyczne

Marek ruczko vel Markus Mistrz Melancholijnej komedii
– akordeon; Przemysław Mrozowski vel Don kichot z La
warmii – klarnety i saksofon; Maciej Pancer vel książę izy-
dor – perkusja; serhij Petryczenko vel Dżolo w Białym Gar-
niturze – kontrabas; Alicja ruczko vel Dama Lama – śpiew;
Agnieszka wojtkowiak vel tanda Milongierska – skrzypce.
GOŚcinnie: Madame improwizacja w czarnej sukni
i Monsieur Błąd w Aksamitnym Meloniku.

Orkiestra wczorajszego Fasonu powstała na warmii jesie-
nią 2008 roku. inspiracją dla Orkiestry jest różnorodna tra-
dycja kabaretów oraz orkiestr 20-lecia międzywojennego,
a także klimat knajpianego muzykowania. repertuar Orkie-
stry, to muzyka wczorajszego fasonu, na którą składają się
tanga o nieszczęśliwych miłościach, walczyki, fokstroty, po-
leczki, wykonywane z odrobiną humoru i figlarności zabar-
wionych tonem melancholii.

Chór MiseriCordia
zAPrAszA DO wsPółuDziAłu w kOncertAch

kameralny chór Misericordia, zaprasza chętnych pasjo-
natów muzyki oratoryjnej, klasycznej, do przygotowania
i wykonania utworów:
F. schubert – stABAt MAter D. 383. koncert odbędzie
się w listopadzie br. we wrocławiu, oraz w Świdnicy.
w. A. Mozart – Msza c-dur MszA kOrOnAcyjnA k. 317
koncert odbędzie się w roku 2013.
G. rossini – Petite Messe sOLenneLLe: kyrie oraz
Agnus Dei. koncert odbędzie się w październiku 2012r.
Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich
chętnych, śpiewających Panów (basy, tenory) jak również
Panie o barwie altowej.

intensywne przygotowania do koncertów rozpoczynają
się w połowie sierpnia. umiejętność czytania nut nie jest
wymagana! Dzielimy się wiedzą, w tym zakresie,
z wszystkimi chętnymi! Próby odbywają się do 31 paź-
dziernika, o godz. 18.00.

2 sierpnia, godz. 18.00 – salka przy ul. Bajana 47a
Gądów Mały/Wrocław (szary budynek) – Wstęp wolny!



sierpień 2012 « cO jest GrAne « str. 5www.cojestgrane.pl

67 Międzynarodowy Festiwal 
Chopinowski
w Dusznikach Zdroju

3-11 Sierpnia 2012
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kierownictwo
artystyczne festiwalu:

Dawid Ślusarczyk

organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław

tel. 71 343 47 30, faks: 71 372 37 48 
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5 sierpnia Christoph Bossert

 12 sierpnia ¥omas Lennartz

 19 sierpnia Koncert promocyjny 
 studentów i absolwentów  

Akademii Muzycznych:  
 Tomasz Zebura (Warszawa) 

Jan Baciak (Kraków)
 Maciej Maszkiewski (Wrocław)

 26 sierpnia Ireneusz Wyrwa
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Młoda Polska FilharMonia
3–5 sierpnia 2012 – LetniA trAsA kOncertOwA
łazienki królewskie w warszawie, Festiwal Filmu

i sztuki Dwa Brzegi w kazimierzu Dolnym
oraz Pergola przy hali stulecia we wrocławiu

MPF to orkiestra młodzieżowa działająca pod opieką Fun-
dacji zwierciadło, którą tworzy najzdolniejsza młodzież
ze szkól muzycznych z całej Polski, wybrana podczas
ogólnopolskich przesłuchań. Młodzi muzycy zadebiuto-
wali podczas tournee jesienią 2011 r.
w sierpniu MPF rusza w drugą trasę koncertową. Dwu-
dziestu ośmiu młodych muzyków, których poprowadzi
Adam klocek – dyrektor artystyczny MPF – zaproponuje
publiczności nowoczesny repertuar – specjalne aranże
popularnych utworów na orkiestrę m.in. Led zeppelin,
skunk Anansie, czesława niemena, Duffy czy Michaela
jacksona. Dodatkową atrakcją będzie udział w koncer-
tach młodej wokalistki Aleksandry Galewskiej. z młodymi
muzykami zagrają również znakomici muzycy: robert ku-
biszyn – kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor,
aranżer i producent muzyczny, laureat Fryderyka 2011
w kategorii jazzowy Fonograficzny Debiut roku oraz
Michał Dąbrówka jeden z najbardziej uznanych polskich
perkusistów, muzyk sesyjny, kompozytor i aranżer.

5 sierpnia, godz. 20.30, Pergola przy hali stulecia
koncert zakończy pokaz

Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. Wstęp wolny!

3 sierpnia Festiwal otworzy znakomity pianista hiszpański
joaquin Achucarro. następnego dnia 4 sierpnia zaprezentu-
je się Mariangela Vacatello, laureatka m.in. konkursu w san-
tander. wieczorem o godz. 20.00 janusz Olejniczak będzie
grał na historycznym fortepianie erard z 1849 roku.
5 sierpnia wystąpi nikolai khozyainov, laureat wielu kon-
kursów. Ostatnio otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie
w Dublinie (2012 r.). tego samego dnia będzie mogli podzi-
wiać Francesco Piemontesi laureata konkursu królowej elż-
biety w Brukseli. 6 sierpnia o godz. 16.00 grać będzie
so young yoon, laureatka konkursu skrzypcowego im.
h. wieniawskiego w Poznaniu w 2011r. wieczorem wystą-
pi Alexander Gavrylyuk, ulubieniec dusznickiej publiczności.
7 sierpnia o godz. 22.00 koncert nOkturn, który popro-
wadzi Olgierd łukaszewicz. wystąpią wszyscy pianiści obec-
ni na festiwalu tego dnia oraz skrzypaczka so young yoon.
8 sierpnia o godz. 16.00 usłyszymy koreańskiego pianistę
seng-jin cho laureata konkursów chopinowskich w Mo-
skwie i hamamatsu. O godz. 20.00 wystąpi Dmitri Alexeev
uczeń Dmitri Bashkirova, laureat wielu konkursów piani-
stycznych m. inn. Marguerite Long w Paryżu, George
enescu w Bukareszcie, Piotra czajkowskiego w Moskwie.
Alexander schimpf, laureat konkursu w cleveland (2011 r)
wystąpi 9 sierpnia o godz. 16.00. O godz. 19.00 grać będzie
elisso Bolkvadze laureatka konkursów pianistycznych Vian-
na da Motta w Lisbonie, Van cliburn, Margerite Long w Pa-
ryżu i AXA Dublin international competition.
w piątek 10 sierpnia o godz. 16.00 wystąpi Duet Vilija Po-
skute & tomas Daukantas laureaci m. inn. konkursu Griega
w Oslo (2012 r.). O godz. 20.00 grać będzie Denis kozhukhin
laureat konkursu królowej elżbiety w Brukseli (2010 r.).
Festiwal zamknie 11 sierpnia o godz. 20.00 włoski pianista
Alberto nose zwycięzca konkursu w santander.
ciekawostką będzie koncert 9 sierpnia o godz. 22.00 GLAss
DuO grającego na „szklanej harfie”.

Dyrektor Artystyczny - PIOTR PALECZNY

Pod patronatem Bogdana Zdrojewskiego
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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godz. 20.00 – kościół najświętszej MP na Piasku
Ostrów tumski. Wstęp wolny!

www.poloniacantans.pl

Przedsionek rajU – konCerTy
zieMiA luBuskA 2-14 sierPniA 2012

w dniach 17–25 sierpnia br. odbędzie się dziesiąty festiwal
MuzykA W rAju. zanim jednak festiwalowa muzyka wy-
pełni przestrzeń świątyni zielonogórsko-Gorzowskiego
wyższego seminarium Duchownego (Gościkowo/Paradyż)
zapraszamy do Przedsionka raju na cykl jedenastu kame-
ralnych koncertów, na które wstęp jest wolny.

www.muzykawraju.pl

czwartek, 2 sierpnia, godz. 19.00 – rOkitnO
sanktuarium Matki Bożej cierpliwie słuchającej
Piątek, 3 sierpnia, godz. 19.00 – Miedzyrzecz
Muzeum ziemi Międzyrzeckiej
sobota, 4 sierpnia, godz. 19.30 – GOrzóW WlkP.
kościół pw. Podwyższenia krzyża Św., ul. warszawska 51
niedziela, 5 sierpnia, godz. 17.00 – GłOGóW
kolegiata p. w. wniebowzięcia nMP

wykonawca: BOlette rOed
Program: jacob van eyck (1589/90 1657)
Der FLuyten Lust-hOF. wybór utworów napisanych przez
słynnego niewidomego wirtuoza fletu prostego, który żył
w utrechcie. jego największym dziełem jest kolekcja Der Fluy-
ten Lust-hof (Fletowy ogród rozkoszy), w którym znajdują się
zarówno jego własne kompozycje, jak i transkrypcje muzyki
ludowej i artystycznej (zarówno świeckiej jak i religijnej)

Środa, 8 sierpnia, godz. 19.30 – PszczeW
kościół p. w. św. Marii Magdaleny
czwartek, 9 sierpnia, godz. 20.00 – łAGóW
kościół p. w. św. jana chrzciciela
Piątek, 10 sierpnia, godz. 18.00 – ŚWidnicA
kosciół p. w św. Marcina Biskupa
sobota, 11 sierpnia, g. 18.00 – klęPsk k. sulechOWA
kościół pw. nawiedzenia nMP
niedziela, 12 sierpnia, godz. 13.00 – PłAW
kościół pw. św. elżbiety Portugalskiej

wykonawczynie: snóW cOnsOrt
Program: MuzykA OPOwieŚć O MiłOŚci. wybór utwo-
rów pochodzących z dwóch słynnych europejskich kolekcji
muzyki średniowiecznej i renesansowej, które zostały zna-
ne są jako Glogauer Liederbuch (Śpiewnik z Głogowa) oraz
copenhagen chansonnier (Śpiewnik z kopenhagi).

Poniedziałek, 13 sierpnia, godz. 19.00 – zielOnA GórA
Al. niepodległości 19, Galeria BwA
Wtorek, 14 sierpnia, godz. 19.00 – ŻAGAń
Biblioteka Augustiańska, pl. klasztorny 2
wykonawczynie: les vOix huMAines
Program:Musickes DeLiGht. Duet viola da gamba należał
do najpopularniejszych i najbardziej wyrafinowanych zespo-
łów kameralnych epoki baroku. znakomite kanadyjskie gam-
bistki susie napper i Margaret Little przedstawią wybór
utworów pochodzących z Francji, Anglii oraz niemiec. spe-
cjalnie z okazji koncertów na ziemi Lubuskiej do programu
włączone zostały kompozycje G. Ph. telemanna, który miesz-
kał przez kilka lat w żarach i pojawiał się także w innych lu-
buskich miejscowościach.

CenTrUM iniCjaTyw arTysTyCznyCh
wrocław, ul. sienkiewiczA 8a

sPektAkLe niezALeżnej MAnuFAktury tAnecznej
MiMO_ zA czyli PrOFil dAMy
10 sierpnia, godz. 20.30
Monodram inspirowany biografią i twórczoscią Marii
Pawlikowskiej-jasnorzewskiej. Mimoza to osoba bardzo
subtelna, wrażliwa, łagodna, niepewna siebie, swoich
oczekiwań i pragnień. stale potrzebująca opieki, czułości.
wiecznie spragniona miłości i uwagi... tak jak Lilka: ko-
bieta – kwiat. Muzyka Arnika Dobras i ela sokołowska.

Odcinek / kAMień / Mu – 15 sierpnia, 20.30

kOchAnkA / MuskAjąc AksAMit – 12 sierpnia, 20.30
Bilety: 15 zł (n) / 10 zł (u)
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reGałowisko 2012
Bielawa reGGae FesTiwal

24-25.08.2012 – OWW sudety, BielAWA
jak jest w tradycji zagrają dwie regularne sceny – General
stage, na której zagrają zespoły oraz sound stage czyli na-
miot soundsystemowy, a dodatkową atrakcją będzie jama-
ican style Food corner, czyli trzecia scena festiwalu.
Bez precedensu festiwal proponuje w tym światowej kla-
sy line up: sizzla kalonji, Beenie Man, tarrus riley, oraz
wschodząca gwiazda- raging Fyah, zespół, który mimo,
iż po raz pierwszy pojawi sie w europie, zagra na najwięk-
szych festiwalach muzyki reggae t.j. summer jam, ro-
totom sun splash Garrance i Bielawa.
Org. MOkis Bielawa z Burmistrzem Miasta Bielawa
karnet: 45zł, bilety jednodniowe: 25zł
Pole namiotowe: 5zł za osobę/doba

http://www.regalowisko.pl

Męskie Granie 2012
OGniA! (http://www.meskiegranie.pl/singiel)

katarzyna nosowska dała sygnał do wystrzału. utwór
„Ognia!” nie pozostawia wątpliwości – tegoroczna edy-
cja Męskiego Grania będzie wybuchowa.
Duet katarzyny nosowskiej i Marka Dyjaka daje przed-
smak trasy koncertowej, z elektryzującą energią, muzycz-
nym zawirowaniem, zarzewiem buntu oraz odwagą
bezkompromisowych brzmień.
Pod okiem katarzyny nosowskiej – dyrektora artystycz-
nego Męskiego Grania 2012, formuła wydarzenia otwie-
ra się na nowe rozwiązania i odważnie wkracza w obszary
muzycznych eksperymentów. jazz, rock, hip-hop, elec-
tro, opera i sporo brzmień, których nie da się zaszuflad-
kować. to wszystko zaprezentują artyści zebrani przez
katarzynę nosowską na kolejnej edycji Męskiego Grania.
trasa: POznAŃ 4.08; wrOcłAw 11.08; żywiec 1.09
We Wrocławiu wystąpią: hey, Pogodno, Drekoty, Grabek,
natu kozmic Blues, O. s. t. r. tabasko, Paula & karol, raz
Dwa trzy i spitfire, tides From nebula, uL/kr, strefa Art

11 sierpnia, godz. 17.00
Browar Mieszczański, ul. hubska 44-48

sCorPions
+ Maciej Maleńczuk & Psychodancing + Big cyc

Autorzy przeboju wind Of change będą gwiazdą tegorocz-
nej edycji festiwalu „wrOck for Freedom – Legendy roc-
ka”. scorpions – zespół hard rockowy założony w 1965
roku w hanowerze przez gitarzystę rudolfa schenkera
i wokalistę klausa Meine, którzy do dziś stanowią trzon
grupy. w roku 2010 scorpions zapowiedzieli koniec karie-
ry, który ma mieć miejsce po zakończeniu obecnej trasy
koncertowej pod nazwą Final sting tour, podczas której ze-
spół planuje odwiedzić pięć kontynentów. wszystko wska-
zuje więc na to, że wrocławski koncert może być ostatnim
występem scorpionsów w Polsce!
Maciej Maleńczuk &„Psychodancing” to zestaw dosko-
nałych piosenek w znakomitym wykonaniu.
Big cyc najbardziej zakręcony polski zespół, słynni hap-
penerzy związani z Pomarańczową Alternatywą. na kon-
cercie zespół Big cyc zaprezentuje materiał ze swojej
najnowszej płyty „zadzwońcie po milicję!”

31 sierpnia, godz. 17.00
zajezdnia MPk, ul. Grabiszyńska 184

1-14 sierPniA
Gwoździec re!konstrukcja – unikatowy projekt odtworze-
nia dawnej synagogi (we współpracy z Muzeum historii
żydów Polskich i stowarzyszeniem żih). wstęp wolny!

19 sierPniA, GOdz.17.00
OjcOM i MAtkOM wBrew. Piosenki kurta weilla.
Bogna woźniak, konrad imiela, cezary studniak, rafał
karasiewicz i Adam skrzypek – Polska (35 zł/25 zł)
Artyści zachwycą nowymi aranżacjami songów kompo-
nowanych przez kurta weilla do przejmujących tekstów
Bertolta Brechta, Ogdena nasha i rogera Fernaya. usły-
szymy nie tylko „Balladę o Mackiem Majchrze” i inne
utwory znane z „Opery za trzy grosze” słynnego duetu
Brecht / weill – ale też przejmujące „youkali” i znany
„song o Alabamie”.

26 sierPniA, GOdz. 17.00
kAsiA stAnkOwskA kwArtet – Polska (35 zł/25 zł)

„szpilman na jazzowo” – autorskie aranżacje niezapomnia-
nych przebojów. kwartet trwale związany z wrocławską
Akademią Muzyczną z pewnością zaskoczy genialnymi im-
prowizacjami piosenekwładysława szpilmana. Muzycy by-
li wielokrotnie nagradzani i doceniani w kraju i zagranicą.
zachwyca również zjawiskowa, ciepła barwa wokalu kasi.
Prawdziwa perełka polskiej sceny jazzowej.
synagoga Pod Białym Bocianem - centrum kultury i edukacji

Żydowskiej - ul. Włodkowica 5



W wakacyjnym (lipiec-sierpień) numerze OOdd  rryy:�·�roz�mo�wy�ze�zbi�gnie�wem�ce�sa�rzem,�Mar�kiem
to�ma�szew�skim,�An�ną�Ma�rią�shua ·�to�masz�ko�złow�ski:�„nie�wiesz�–�bądź�iro�nicz�ny” ·�jo�an�na�Or�ska
o „Bru�lio�nie”�po�li�tycz�nym ·�czy�Bóg�jest�bu�chal�te�rem ·�Le�opold�zbo�row�ski:�mar�szand�-po�eta ·�cor�mac
Mccar�thy�–�so�do�ma�i Go�mo�ra ·�Mi�kro�opo�wia�da�nia�An�ny�Ma�rii�shua ·�Adam�czak�u FPFF�w Gdy�ni
· 8�ar�kusz�–�mi�gaw�ki�z wa�ka�cji ·�Li�sty�her�ber�ta�do kun�st�man�na ·�wspo�mnie�nie�o Ma�cie�ju�niem�cu.

rynek-ratusz�24,�50-101�wrocław
tel.:�71�344�28�64
fax:�71�344�28�65

Dyrektor:�Piotr�Borkowski
zastępca�dyrektora:�Arkadiusz�sikora
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

PsTrĄŻ na na ko nieC wa ka Cji
za�pra�sza�my�na kon�cert�ope�ro�wo�-ope�ret�ko�wy.�wię�cej�na www.okis.pl

26�sierp�nia,�godz. 20.30.�Wstęp�wolny!
Mu�zeum�kul�tu�ry�lu�do�wej�Po�gó�rza�su�dec�kie�go�w ku�do�wie�-Pstrąż�nej,

Pstrąż�na 14

sTe Fan ar Czyń ski
FO�tO�GrA�Fie

za�pra�sza�my�w sierp�niu�do za�byt�ko�-
wych�wnętrz Dol�no�ślą�skie�go�cen�trum
Fo�to�gra�fii�–�„Do�mek�ro�mań�ski”�we
wro�cła�wiu,� gdzie� otwar�ta� zo�sta�nie
wy�sta�wa�prac�ne�sto�ra�pol�skiej�fo�to�-
gra�fii,�zwią�za�ne�go�od 62.�lat�z wro�cła�-
wiem�–�ste�fa�na Ar�czyń�skie�go.
Ar�ty�sta�jest�lau�re�atem�wie�lu�pre�sti�żo�-
wych� na�gród� re�gio�nal�nych,� pol�skich
i za�gra�nicz�nych.�za swo�je�osią�gnię�cia
otrzy�mał�m.in.�w 1977�r.�zło�ty�krzyż
za�słu�gi,�w 1992�ro�ku�na�gro�dę�kul�tu�-
ral�ną�Ślą�ska�kra�ju�związ�ko�we�go�Dol�-
nej�sak�so�nii,�zaś�w 2011�r.�zło�ty�Me�dal
„za�słu�żo�ny�kul�tu�rze�Glo�ria�Ar�tis”.
na eks�po�zy�cji�za�pre�zen�to�wa�ne�zo�sta�-
ną� kla�sycz�ne� czar�no�-bia�łe� zdję�cia,
któ�re�wy�ko�nał�pod�czas�swo�ich�licz�-
nych�po�dró�ży�m.�in.�do Gre�cji,�chin,
usA�i na ha�wa�je.�nie�za�brak�nie�rów�-
nież�fo�to�gra�fii�z Pol�ski.
w cen�trum�za�in�te�re�so�wa�nia�ar�ty�sty
stoi�czło�wiek�oraz�ota�cza�ją�ca�go�na�tu�-
ra.�szcze�gól�nym�upodo�ba�niem�da�rzy
drze�wa�ze�wzglę�du�na ich�róż�no�rod�-
ność,�bo�gac�two�form�i fak�tur.
wer�ni�saż�wy�sta�wy�zbie�ga�się� z 96.
uro�dzi�na�mi�twór�cy.

Wer�ni�saż 2�sierp�nia,
godz. 17.00.

Wy�sta�wa�po�trwa�do 1�wrze�śnia�br.
dcF�„do�mek�ro�mań�ski”,

pl.�bpa�nan�kie�ra 8

MiT i Me lan Cho lia
„Mit�i Me�lan�cho�lia”�to�wy�sta�wa�„na ko�niec�świa�ta”.�to�wa�rzy�szą�cy�jej�na�strój
wy�pły�wa�z po�ru�sza�nych�te�ma�tów�prze�mi�ja�nia,�upad�ku�wia�ry,�kry�zy�sów�toż�sa�-
mo�ści.�Od�czu�cia�me�ta�fi�zycz�ne�ar�ty�stów�mie�sza�ją�się�tu�taj�z hi�sto�rią,�na�da�jąc
wy�bra�nym�przez�ar�ty�stów�aspek�tom�do�dat�ko�we�go�zna�cze�nia.�Pod�da�wa�ne�re�-
in�ter�pre�ta�cji�wąt�ki�za�czerp�nię�te�z XX wiecz�nej�hi�sto�rii,�z mi�to�lo�gii,�ze�sztu�ki
uka�zu�ją�dy�stans�dzie�lą�cy�nas�od mi�nio�nych�cza�sów�mo�der�ni�zmu,�uka�zu�jąc
tym�sa�mym�pu�ste�miej�sce�do wy�peł�nie�nia�no�wy�mi�ide�ami,�for�ma�mi,�mi�ta�mi.
Ar�ty�Ści�bio�rą�cy�udział�w wy�sta�wie: Bo�gna�Bur�ska,�wi�to�sław�czer�won�ka,
kli�sza�werk,�je�rzy�ko�sał�ka,�ro�man�Lip�ski,�łódź�ka�li�ska,�Ar�tur�Ma�lew�ski,�sła�-
wo�mir�Ma�rzec,�to�masz�Ma�żew�ski,�Aga�ta�Mi�chow�ska,�Mar�cin�Mier�zic�ki,�Bar�-
tło�miej� Otoc�ki,� Lau�ra� Pa�we�la,� Ma�rek� ro�gul�ski,� ja�dwi�ga� sa�wic�ka,� Piotr
szmit�ke,�Grze�gorz�sztwiert�nia,�Mar�cel�lo�zam�men�hoff.
wy�sta�wa�or�ga�ni�zo�wa�na�przy współ�pra�cy�z Mu�zeum�współ�cze�snym�wro�cła�-
wia�i Ga�le�rii�Biel�skiej�BwA.�wy�sta�wie�to�wa�rzy�szył�bę�dzie�al�bum�o tym�sa�-
mym�ty�tu�le�pod re�dak�cją�jo�lan�ty�cie�siel�skiej,�wy�da�ny�na�kła�dem�Ośrod�ka
kul�tu�ry�i sztu�ki�we�wro�cła�wiu.

Wer�ni�saż 17�sierp�nia,�godz. 17.00.�Wy�sta�wa�po�trwa�do 29�wrze�śnia�br.
Ga�le�ria�BWA,�ul.�dłu�ga 1,�je�le�nia�Gó�ra

fot.�s.�Arczyński,�Paryż�1976

Ablucja Powidoki�Ptaka
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eks li Bris Pol ski
czA�su�wOj�ny i Oku�PA�cji 1939-1945

z ko�lek�cji�Mie�czy�sła�wa�Bie�le�nia
war�szaw�ski�bi�blio�te�karz,�księ�garz�i bi�blio�fil�Mie�czy�sław�Bie�leń�to�je�den�z nie�licz�-
nych�pol�skich�ko�lek�cjo�ne�rów�po�sia�da�ją�cy�zbiór�eks�li�bri�sów�z okre�su�woj�ny
i oku�pa�cji.�wy�sta�wa�za�pre�zen�tu�je�zna�ki�książ�ko�we�za�pro�jek�to�wa�ne�przez�wy�bit�-
nych�pol�skich�ar�ty�stów�upra�wia�ją�cych�tę�szcze�gól�ną�twór�czość�gra�ficz�ną�mi�mo
trwa�ją�cej�wo�kół�gro�zy�cza�su�woj�ny.�na wy�sta�wie�znaj�dą�się�m.in.�pra�ce�ta�kich
sław�mię�dzy�wo�jen�nej�gra�fi�ki�jak�ta�de�usz�cie�ślew�ski�syn,�ste�fan�Mro�żew�ski,�ed�-
mund�Bar�tło�miej�czyk,�al�bo�bę�dą�cych�wów�czas�u po�cząt�ku�swej�ar�ty�stycz�nej
dro�gi�ja�na�Mar�ci�na�szan�ce�ra�czy�kon�stan�te�go�Ma�rii�so�poć�ko.�wśród�cie�ka�wo�-
stek�eks�li�bris�za�pro�jek�to�wa�ny�przez�po�etę�cza�su�woj�ny�i oku�pa�cji�krzysz�to�fa
ka�mi�la�Ba�czyń�skie�go�i in�ny,�au�tor�stwa�po�cząt�ku�ją�ce�go�wte�dy�ma�la�rza,�a póź�niej
słyn�ne�go�re�ży�se�ra�An�drze�ja�waj�dy.

Wer�ni�saż 10�sierp�nia,�godz. 17.30�(do�5.09�br.)
Ga�le�ria�pod Pla�fo�nem,�ry�nek 58

Ma Gia Ma ri lyn Mon roe
5�sierp�nia br.�mi�ja 50.�lat�od jej�śmier�ci.�ca�łe�ży�cie�Ma�ri�lyn�Mon�roe�owia�ne�by�ło
ta�jem�ni�cą.�hip�no�ty�zo�wa�ła�olśnie�wa�ła,�ocza�ro�wy�wa�ła�uro�dą�i tem�pe�ra�men�tem�nie
tyl�ko�męż�czyzn.�wie�czór�roz�pocz�nie�się�wer�ni�sa�żem�zbio�rów�ewy�Gą�sio�row�skiej,
są�to�ga�dże�ty,�książ�ki,�fil�my,�prak�tycz�nie�wszyst�ko,�co�zwią�za�ne�jest�z MM.�Po�ja�-
wią�się�tak�że�pla�ka�ty�z fil�mów,�w któ�rych�gra�ła�Ma�ri�lyn�oraz�jej�pla�ka�ty�por�tre�to�-
we� au�tor�stwa� wy�bit�ne�go� pol�skie�go� pla�ka�ci�sty� wal�de�ma�ra� Świe�rze�go,� któ�re
udo�stęp�nia�wro�cław�ska�Ga�le�ria�Pol�skie�go�Pla�ka�tu.�Po wer�ni�sa�żu�za�pra�sza�my
na mo�no�dram�cri�sa�hen�ry’ego�w wyk.�ewe�li�ny�nie�wia�dom�skiej,�któ�ra�w swo�jej
ar�ty�stycz�nej�bio�gra�fii�ma�m.in.�ro�lę�La�dy�Mak�bet�w dra�ma�cie�wi�lia�ma�szek�spi�ra.
Pro�gram�wie�czo�ru: 17.00 –�Wer�ni�sAŻ zbio�rów�ewy�Gą�sio�row�skiej�po�świę�co�-
nych�Ma�ri�lyn�Mon�roe; 18.00 –�„to�mo�ja�Ma�ry�lin�Mon�roe”�–�MO�nO�drAM w wy�-
ko�na�niu�ewe�li�ny�nie�wia�dow�skiej; 19.15 –�sPO�tkA�nie z twór�ca�mi�i fa�na�mi.

5�sierp�nia,�godz. 17.00�–�cen�trum�kul�tu�ry�zA�Mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

MM.�waldemar�Świerzy

s.�Mrozewski,�1942 e.�Bartlomiejczyk,�1943k.�k.�Baczyński,�1943
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Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki śre-
dniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są 
dwunastowieczny romański tympanon z opac-
twa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki 
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana 
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa 
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed 
II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposa-
żenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej 
w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje 
regionu dopowiadają projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez po-
wojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

poniedziałek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

EKSPOZYCJE STAŁE

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rze-
miosła artystycznego z okresu od renesansu 
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługu-
ją: obrazy wybitnego malarza barokowego 
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rem-
brandtem” oraz praca światowej sławy manie-
rysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoń-
ski i Gierymski – to tylko niektórzy z polskich 
malarzy, których prace można oglądać na tej 
wystawie. Pokazywane dzieła przyjechały 
do Wrocławia w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, 
a przed II wojną światową prezentowane 
były w tamtejszych muzeach i galeriach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to 
miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła 
Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest 
unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika 
chińska. Pierwsza wystawa 
w nowej galerii inspirowa-
na jest bogatą kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane 
zostały obiekty powstałe od 
VII do pocz. XX w. m.in. wazy, 
misy, �gurki, talerze,
a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.

chińsk a. Pierwsza wystawa 
w nowej galer ii inspir owa-
na jest bogatą kolor ystyką
i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane 
zostały obiekty powstałe od 
VII do pocz. XX w. m.in. wazy, 

WYSTAWY CZASOWE

S I E R P I E Ń
2012 

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

www.mn.wroclaw.pl

ANNA KUTERA: Post…
2 lipca – 2 września 2012
To kolejna odsłona realizowanego od 2010 r. pro-
jektu zatytułowanego „Gazetowa miłość”. Jego 
celem jest artystyczna analiza funkcjonowania
i oddziaływania masowych środków przekazu na 
współczesne społeczeństwo. 

VERA RÖHM:
Ergänzungen/Uzupełnienia
9 lipca – 2 września 2012
Oszczędność języka plastycznego pozwala wią-
zać twórczość tej niemieckiej artystki z nurtem 
konstruktywizmu i minimal artu. Operuje prosty-
mi formami geometrycznymi, wykonuje prace
o charakterze kameralnym lub mnoży je, tworząc 
przestrzenne, monumentalne struktury.

JAN BORTKIEWICZ: Fotogra�e i…
16 lipca – 26 sierpnia 2012
 „To artystyczno-fotogra�czna opowieść z 67-letniej 
podróży z Polski do Polski – wyjaśnia autor. Rela-
cje z tej podróży «w głąb» to opis walki pomiędzy 
cywilizacjami i historie postrzegane przez pryzmat 
sztuki, historii, antropologii, �lozo�i i wątków au-
tobiogra�cznych”.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

ANTYK W MEBLARSTWIE
7 grudnia 2011 – 25 listopada 2012
Jaki wpływ miał antyk na formę i dekorację dawnych mebli, jakie postacie mi-
tologiczne je zdobiły – tego m. in. można się dowiedzieć oglądając tę wystawę.

OD RENESANSU DO KLASYCYZMU
Medale śląskie ze zbiorów Muzeum
Narodowego we Wrocławiu
9 maja – 23 września 2012
Na wystawie pokazane zostały medale, wykonane 
przez artystów działających na Śląsku w okresie 
od 2. połowy XVI do końca XVIII w.

BUROWIE W TRZECH ODSŁONACH
29 czerwca – 26 sierpnia 2012
Wywodzący się z Europy mieszkańcy Afryki Południowej są bohaterami tej 
wystawy. Prezentowane są zdjęcia z XIX-wiecznego albumu znalezionego 
na Dolnym Śląsku, fotogra�e wykonane w latach 30. XX w. przez znanego 
podróżnika Kazimierza Nowaka i fotoreportaż uczestników wyprawy „Śladami 
Kazimierza Nowaka” z 2009–2011.

HUCULI – LUDZIE Z LEPSZEJ GLINY
1 lipca – 31 sierpnia 2012
O specy�ce huculskiej  ceramiki ludowej świadczy różnorodność wzorów, tech-
nik zdobienia oraz  kolorystyka. Na wystawie można zobaczyć m.in. ka�e, misy, 
dzbany i inne przedmioty używnane na co dzień, wszystkie pięknie zdobione.

ROMDOM
autorka: Aleksandra Kubiak
27 lipca – 14 sierpnia 2012
Akcja w ramach wystawy OUT OF STH vol.3 (sekcja SĄSIEDZI)
zorganizowana przez BWA Wrocław we współpracy z mieszkańcami koczowiska 
przy ul. Kamieńskiego i Muzeum Etnogra�cznym we Wrocławiu.



Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki śre-
dniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są 
dwunastowieczny romański tympanon z opac-
twa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki 
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana 
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa 
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy 
losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej – konfrontację kultur tych terenów przed 
II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotogra�i ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposa-
żenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej 
w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje 
regionu dopowiadają projekcje �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez po-
wojennych osadników.

DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wro-
cławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w for-
mie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspek-
tywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

poniedziałek– niedziela 9.00–17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

EKSPOZYCJE STAŁE

środa–piątek: 10.00–17.00
sobota:  10.00–18.00

niedziela: 10.00–17.00
ostatni wtorek miesiąca: 10.00–17.00

pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rze-
miosła artystycznego z okresu od renesansu 
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługu-
ją: obrazy wybitnego malarza barokowego 
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rem-
brandtem” oraz praca światowej sławy manie-
rysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoń-
ski i Gierymski – to tylko niektórzy z polskich 
malarzy, których prace można oglądać na tej 
wystawie. Pokazywane dzieła przyjechały 
do Wrocławia w 1946 r. ze Lwowa i Kijowa, 
a przed II wojną światową prezentowane 
były w tamtejszych muzeach i galeriach.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to 
miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła 
Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego a kończą pra-
ce Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest 
unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika 
chińska. Pierwsza wystawa 
w nowej galerii inspirowa-
na jest bogatą kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej 
ceramiki chińskiej. Pokazane 
zostały obiekty powstałe od 
VII do pocz. XX w. m.in. wazy, 
misy, �gurki, talerze,
a także akwaria, stołki 
i pojemniki na laski.
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ro BerT sze Ców ka „rOBs”
z BLi�skA i z DA�Le�kA

jak�stwier�dza�sam�Au�tor�–�jest�ry�su�ją�cym�i pi�szą�cym
sa�ty�ry�kiem,�ilu�stra�to�rem,�sce�no�gra�fem,�au�to�rem�pro�-
jek�tów�gra�ficz�nych.
uro�dził�się�w 1935�r.�w żar�kach�na ju�rze�kra�kow�sko�-czę�-
sto�chow�skiej,�tam�też�spę�dził�dzie�ciń�stwo�/�pierw�sze�kon�-
tak�ty� z ry�sun�kiem� pra�so�wym� –� Gwi�don� Mi�kla�szew�ski
w „Dzien�ni�ku�za�chod�nim”,�ty�go�dni�ki�sa�ty�rycz�ne�„Mu�cha”,
„szpil�ki”�itp./,�po ma�tu�rze�przy�je�chał�w r. 1954�do wro�cła�-
wia�i roz�po�czął�stu�dia�na ar�chi�tek�tu�rze.�wkrót�ce�na�wią�zał
współ�pra�cę�z ów�cze�sny�mi�re�dak�cja�mi�z Pod�wa�la,�naj�pierw
pu�bli�ko�wał�po�je�dyn�cze�ry�sun�ki,�po�tem�za�pro�po�no�wa�no�mu
sta�łą�współ�pra�cę�z ty�go�dni�kiem�„wia�do�mo�ści”.�
(...)�rOBs�pro�jek�tu�je�tak�że�pla�ka�ty,�sce�no�gra�fie,�ilu�stru�je
książ�ki,�upra�wia�fo�to�–�żart,�pro�wa�dzi�w ham�bur�gu�spo�tka�-
nia�z mło�dzie�żą�w cy�klu�„ry�su�je�my�z rob�sem”.�Pi�sze�tak�że
ma�łe�i więk�sze�for�my�sa�ty�rycz�ne,�w r. 2001�zo�stał�wpi�sa�ny
do księ�gi�re�kor�dów�Gu�in�ne�sa�za sa�ty�rycz�ną�po�wieść�„Pa�-
łer”,�na�pi�sa�ną�wy�łącz�nie�sło�wa�mi�za�czy�na�ją�cy�mi�się�na li�te�-
rę�„p”�/20.260�słów/.�w r. 1977�wraz�z je�rzym�to�mia�łoj�ciem
za�ini�cjo�wał�w Le�gni�cy�prze�gląd�ka�ry�ka�tu�ry�i hu�mo�ru�sa�ty�ry�-
kon,�któ�ry�od r. 1979�funk�cjo�nu�je�ja�ko�im�pre�za mię�dzy�na�ro�-
do�wa�a przez�ame�ry�kań�ski�ty�go�dnik�sa�ty�rycz�ny�wit�ty�world
jest�od lat�uwa�ża�ny�za jed�ną�z naj�waż�niej�szych�wy�staw�w tej
dzie�dzi�nie�na świe�cie.�ro�bert�sze�ców�ka�jest�współ�or�ga�ni�-
za�to�rem�Po�dium�Pol�skie�go�oraz�ga�le�rii�re�zy�den�cja�dzia�ła�ją�-
cej�przy kon�su�la�cie�rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej�w ham�bur�gu,
za swo�ją�pra�cę�ar�ty�stycz�ną�oraz�dzia�łal�ność�zbli�ża�ją�cą�kul�tu�-
rę�pol�ską�i nie�miec�ką�otrzy�mał�w r. 2010�od Pre�zy�den�ta�Bro�-
ni�sła�wa�ko�mo�row�skie�go�krzyż�ka�wa�ler�ski�Or�de�ru�za�słu�gi
rzecz�po�spo�li�tej�Pol�skiej.
Wer�ni�saż 3�sierp�nia,�godz. 17.00.�Wy�sta�wa�czyn�na do 23
sierp�nia�br.�co�dzien�nie�w g. 11-18.00,�so�bo�ty 12-15.00

Ga�le�ria�Miej�ska,�ul.�kieł�ba�śni�cza 28

awan Gar da jU Tra? Pro Ces
Punk�tem�wyj�ścia�dla�kon�cep�cji�wy�sta�wy�by�ło�py�ta�nie,
w ja�kim�stop�niu�pol�scy�pro�jek�tan�ci�wpi�su�ją�się�w tren�dy
czy�ten�den�cje�obo�wią�zu�ją�ce�w glo�bal�nym�świe�cie�współ�-
cze�snej�ar�chi�tek�tu�ry,�a w ja�kim� je�ne�gu�ją,�po�szu�ku�jąc
wła�snych�roz�wią�zań.�ze�sta�wie�nie�kon�cep�cji�wy�pra�co�wa�-
nych�przez 18�pra�cow�ni�i dzia�ła�ją�cych�in�dy�wi�du�al�nie�pro�-
jek�tan�tów�za�pro�szo�nych�na wy�sta�wę�uka�zu�je�wie�lo�kie�run
ko�wość�zmian�za�cho�dzą�cych�w ob�sza�rze�ar�chi�tek�tu�ry.
wy�bór�twór�ców�jest�w peł�ni�su�biek�tyw�ny.�łą�czy�ich�to,�że
re�pre�zen�tu�ją�„mło�de”�po�ko�le�nie i za�li�cza�ją�się�do naj�bar�-
dziej� dy�na�micz�nych� po�sta�ci� pol�skiej� sce�ny.� Dzia�ła�ją
na róż�nych�po�lach�i w róż�nej�ska�li.�Bar�dzo�sze�ro�ko�in�ter�-
pre�tu�jąc�po�ję�cie�ar�chi�tek�tu�ry,�zaj�mu�ją�się�pro�jek�to�wa�niem
bu�dyn�ków�i za�ło�żeń�urba�ni�stycz�nych,�ale�tak�że�pro�jek�to�-
wa�niem�przed�mio�tów�użyt�ko�wych,�gra�fi�ką�oraz�dzia�ła�-
nia�mi� uzna�wa�ny�mi� tra�dy�cyj�nie� za do�me�nę� sztuk
wi�zu�al�nych.�(...)�Mi�mo�tej�róż�no�rod�no�ści,�a mo�że�wła�-
śnie�dzię�ki�niej,�wszyst�kie�pre�zen�to�wa�ne�pro�jek�ty�moż�-
na na�szym� zda�niem� uznać� za re�pre�zen�ta�tyw�ny� ob�raz
zja�wi�ska�okre�śla�ne�go�nie�kie�dy�mia�nem�„fe�no�me�nu�mło�-
dej�pol�skiej�ar�chi�tek�tu�ry”.

Wy�sta�wa�czyn�na�do 23�wrze�śnia�br.
Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry�we�Wro�cła�wiu,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

Pawilon�wodny,�Mode:lina

sławek Czaj kow ski eat�Me�MurAL
nowe�akcje�strefy�miejskiej�Out�OF�sth�vol.�3

Od 24�lipca�br.�można�oglą�dać�we�wrocławiu�no�wy�mu�-
ral�sław�ka�czaj�kow�skie�go.�Ob�raz�za�ty�tu�ło�wa�ny�eat�Me
po�wstał�przy ul.�ko�ściusz�ki 55�i na�le�ży�do naj�więk�szych
zre�ali�zo�wa�nych�w hi�sto�rii�edy�cji�Out�of�sth.

Ma rek Maj Cher iM�Pre�sje�FiL�MO�we
Ar�ty�sta�fo�to�gra�fik�(zPAF�Okręg�Dol�no�ślą�ski).�in�struk�tor�fo�-
to�gra�fii�–�ab�sol�went�wyż�szej�szko�ły�Pe�da�go�gicz�nej�w Opo�-
lu�i stu�dium�Ani�ma�to�rów�kul�tu�ry.�
Lau�re�at i nA�GrO�Dy XXV�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�kon�kur�su
Fo�to�gra�fii�Gór�skiej�pod pa�tro�na�tem�FiAP�im.�ja�na sun�der�-
lan�da�w no�wym�tar�gu�w 2005�ro�ku,�zdo�byw�ca�złO�te�GO
Me�DA�Lu�FiAP�w 2006�ro�ku�na no�wo�tar�skim�kon�kur�sie
oraz�ju�ror�te�go�kon�kur�su�w na�stęp�nym�ro�ku.�Fo�to�gra�fią
zaj�mu�je�się�od 30�lat.�Pa�sjo�nu�je�go�pej�zaż�gór�ski.�szcze�-
gól�nie�bli�ska�jest�mu�fo�to�gra�fia�w pod�czer�wie�ni.�Praw�dzi�-
wa�fo�to�gra�fia�w pod�czer�wie�ni.�nie�stro�ni�jed�nak�od „cy�fry”.
Od�naj�du�je�w niej�nie�ogra�ni�czo�ne�moż�li�wo�ści�in�ge�ren�cji
w ob�raz,�czy�li�w ar�ty�stycz�ną�wi�zję�świa�tów�wy�śnio�nych.
Pre�zen�to�wa�ne�na wy�sta�wie�w Ga�le�rii�„za sza�fą”�fo�to�mon�-
ta�że�są�im�pre�sja�mi,�do któ�rych�po�wsta�nia�przy�czy�ni�ły�się
fil�my...�Lep�sze�i gor�sze�–�za�wsze�jed�nak�in�te�re�su�ją�co�sfil�-
mo�wa�ne.�w pro�ce�sie�po�wsta�wa�nia�fo�to�mon�ta�ży�zo�sta�ły
uży�te�wy�łącz�nie�au�tor�skie�zdję�cia�jar�ka�Maj�che�ra.�

do 19.08�br.�–�Ga�le�ria�za sza�fą,�pl.�św�Mar�ci�na 4
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oB ra zy, Mi nia TU ry,
akwa re le i ry sUn ki
z kO�Lek�cji�jA�nA i jA�Dwi�Gi
nO�wAk�-je�ziO�rAŃ�skich

eks�po�zy�cja�obej�mu�je 82�pra�ce�bę�dą�-
ce�czę�ścią�zbio�rów,�ja�kie�le�gen�dar�ny
„ku�rier�z war�sza�wy”�i wie�lo�let�ni�dy�rek�-
tor�sek�cji�Pol�skiej�ra�dia�wol�na�eu�ro�-
pa�ofia�ro�wał�Osso�li�neum.�
nie�mal�wszyst�kie�pre�zen�to�wa�ne�pra�ce
wią�żą�się�te�ma�tycz�nie�z Pol�ską,�a ich
au�to�ra�mi�są�w więk�szo�ści�ar�ty�ści�ro�-
dzi�mi,�ta�cy�jak:�j.�Brandt,�j.�cheł�moń�-
ski,�j.�czap�ski,�j.�Fa�łat,�j.�kos�sak,�j.
Ma�tej�ko,�A.�Or�łow�ski,�A.�Pio�trow�ski
i L.�wy�czół�kow�ski.�wy�sta�wie�to�wa�rzy�-
szy�ka�ta�log.�jej�uzu�peł�nie�niem�jest�po�-
kaz�wy�bra�nych�nu�mi�zma�tów�rów�nież
bę�dą�cych�da�rem�ja�na�no�wa�ka�-je�zio�-
rań�skie�go�dla�zniO.

do 31�sierp�nia�br.�Bilety: 5/2zł
za�kład�na�ro�do�wy�im.�Osso�liń�skich
ul.�szew�ska 37�–�sa�la�Pod ko�pu�łą
wej�ście�od za�uł�ka�Osso�liń�skich

elŻ Bie Ta Per lak
ra�dość�two�rze�nia

Ab�sol�went�ka�Aka�de�mii�sztu�ki�trze�-
cie�go�wie�ku,�nie�pu�blicz�nej�pla�ców�ki
kształ�ce�nia�ar�ty�stycz�ne�go�ak�ty�wi�zu�ją�-
cej�oso�by�do�ro�słe,�któ�rą�pro�wa�dzi�to�-
wa�rzy�stwo� edu�ka�cji� Otwar�tej� we
wro�cła�wiu�(ul.�ro�bot�ni�cza 36/38).
O swo�ich�do�świad�cze�niach�zwią�za�-
nych� z uczest�nic�twem� w za�ję�ciach
Astw�elż�bie�ta�Per�lak�pi�sze:�„Przez�tę
pa�rę�lat�by�łam�za�ko�rze�nio�na w ma�-
gicz�nym�mi�kro�ko�smo�sie� lu�dzi,�któ�-
rych� łą�czy� wraż�li�wość� i po�dob�ny
spo�sób�pa�trze�nia�na świat.�Po�zna�łam
ma�gię�sztu�ki�„od pod�szew�ki”.
szcze�gól�nie�fa�scy�nu�ją�mnie�kom�po�-
zy�cje�barw�ne.�uwa�żam,�że�nie�na�le�ży
zaj�mo�wać�się�po�wierz�chow�nym�suk�-
ce�sem,� ale� po pro�stu� ro�bić� swo�je
i cie�szyć�się,�kie�dy�coś�nam�wyj�dzie.”

6�sierpnia,�godz.�18.00
do�29.08�br.w�pn,�śr,�pt,�w�g.�16-20.00
salonik�trzech�Muz,�ul.�zawalna�7

100% szTU ki
Bez�sztucz�nych�DO�DAt�ków

wy�sta�wa� czy�ste�go� ma�lar�stwa,� bez
zbęd�nych�ka�bli�i mo�ni�to�rów.�(...)�Ma�-
lar�stwo� „unplug�ged”� to� spe�cjal�ność
wro�cław�skie�go�śro�do�wi�ska�ar�ty�stycz�-
ne�go�wy�wo�dzą�ce�go�się� z krę�gu�pra�-
cow�ni�prof.�sta�ni�sła�wa�kor�ty�ki.
Dziś�tę�nie�śpiesz�ną�sztu�kę�two�rzą�m.
in:�woj�ciech�Lu�pa,�łu�kasz�hu�cu�lak,
ka�ro�li�na ja�kle�wicz,�jo�an�na Pa�łys�czy
ja�ro�sław�Grul�kow�ski.�(...)��je�go�re�flek�-
syj�no�-me�dy�ta�cyj�ny� kli�mat� prze�no�si
w ob�sza�ry�spo�ko�ju�i har�mo�nii,�w re�jo�-
ny� da�le�kie� od zgieł�ku� co�dzien�ne�go
świa�ta.�A dla�wiel�bi�cie�li�moc�nych�wra�-
żeń�pro�po�nu�je�my�kon�takt�z dzie�ła�mi
mło�dych�ar�ty�stów:�Be�aty�ro�jek,�Mo�-
ni�ki�smy�ły�i se�we�ry�na jań�skie�go.�ich
moc�ne,�na�sy�co�ne�i ener�ge�tycz�ne�wi�-
zje,�to�me�lanż�nie�ogra�ni�czo�nej�fan�ta�zji
z nie�po�skro�mio�nym�du�chem,�do�pra�-
wio�ny�ko�lo�rem�na ostro.�swo�bod�ne,
abs�trak�cuj�ne�fro�my�jań�skie�go,�fan�ta�-
sycz�ne�zwie�rzę�co�-sym�bo�licz�ne�wi�ze�-
run�ki�au�tor�stwa�ro�jek�oraz�prze�trans
for�mo�wa�ne�po�wi�do�ki�po�sta�ci�smy�ły,
to�głos�naj�młod�sze�go�po�ko�le�nia.

do 8.09�br.
Ga�le�ria�sztu�ki�so�ca�to

ul.�Oław�ska 21/7�(www.so�ca�to.pl)

(p)clay back
Pre�zen�ta�cja�prac� i pro�jek�tów�wi�deo
stu�den�tów�Aka�de�mii�sztuk�Pięk�nych
im.�eu�ge�niu�sza�Gep�per�ta�we�wro�cła�-
wiu�z in�ter�me�dial�nej�Pra�cow�ni�ce�ra�-
mi�ki� prof.� Ada�ma� Abla.� wy�sta�wa
po�ka�zu�je�pró�by�bu�do�wa�nia�związ�ków
po�mię�dzy� tym�co�ulot�ne,� a tym�co
trwa�łe� i ma�te�rial�ne.�na pre�zen�ta�cję
skła�da�ją�się�pro�to�ty�py,�pra�ce�i pro�jek�-
ty� wi�deo� stu�den�tów� in�ter�me�dial�nej
Pra�cow�ni�ce�ra�mi�ki,� któ�re� z za�baw�-
nych�eks�pe�ry�men�tów�ewo�lu�ują�w kie�-
run�ku�in�te�re�su�ją�cych�re�ali�za�cji.
do 30.08�br.�–�Ga�le�ria�szkła�i ce�ra�mi�ki

Plac�ko�ściusz�ki 9/10

„Black”�zbigniew�Podgórski,�fot.�A.�Abel

wy sTa wa
jed ne Go eks Po na TU

nie�zwy�kłe�znacz�ki�pocz�to�we�z san
Ma�ri�no�wy�ko�na�ne�w tech�ni�ce 3d

wy�da�ne�z oka�zji�eu�ro�pej�skie�go�ro�ku
kre�atyw�no�ści�i in�no�wa�cji�w 2009�ro�-
ku.�w kar�ne�cie�znaj�du�ją�się 3�znacz�ki
pocz�to�we�z naj�bar�dziej�zna�ny�mi�za�-
byt�ka�mi�w san�Ma�ri�no.
zdję�cia�obiek�tów�oraz�pro�jek�ty�znacz�-
ków�wy�ko�nał�Paul�can�de�la�ri.�kar�net
wy�da�no 25.08.2009�r.�w san�Ma�ri�no.

Pięk�nO�PrAW�dzi�Wej�PA�sji
Pre�zen�to�wa�ne�na�wystawie�zbio�ry�to
w swo�ich�ga�tun�kach�naj�wyż�sza�pół�-
ka�w kra�jo�wej�eli�cie�ko�lek�cjo�ne�rów.
Fo�no�te�li�sty�ka�(kar�ty�te�le�fo�nicz�ne),�nu�-
mi�zma�-ty�ka� pa�pie�ro�wa� (bank�no�ty)
i fi�lo�kar�ty�sty�ka�(pocz�tów�ki).

Wystawy�czynne�do 31�sierp�nia�br.
Mu�zeum�Pocz�ty�i te�le�ko�mu�ni�ka�cji

ul.�kra�siń�skie�go 1

ire na Masz ko MA�LAr�stwO
Pra�ce�pre�zen�to�wa�ne�w Ga�le�rii�pod Pla�-
fo�nem� po�wsta�ły� na prze�ło�mie� ro�-
ku 2011/2012.� nie�zmien�nie,� pra�ce
sta�no�wią�po�łą�cze�nie�ma�lar�stwa�i in�sta�-
la�cji,�a ko�lo�ry�stycz�nie�zdo�mi�no�wa�ne�są
przez�kon�tra�stu�ją�ce�ze�so�bą�biel,�czerń
i czer�wień.�w ga�le�rii�zo�ba�czy�my�m.in.
se�rię�in�sta�la�cyj�ną�pt.�ha�iku�–�efekt�pra�-
cy� z pa�pie�rem� i akry�lem� oraz� se�rię
ośmiu�twa�rzy,�in�spi�ro�wa�ną�co�dzien�ny�-
mi� ob�ser�wa�cja�mi� uczest�ni�ków� ży�cia
w środ�kach�ko�mu�ni�ka�cji�miej�skiej.

do�8�sierpnia�br.
Galeria�pod�Plafonem�»�rynek�58
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hi sTo ria rę ko Pi sU
Pa na Ta de Usza

tek�sty,�kOn�tek�sty,�re�ALiA
wy�sta�wę�moż�na zwie�dzać�od wtor�ku
do nie�dzie�li�w go�dzi�nach 10.00�–�18.00
(w po�n.�nie�czyn�na).��wstęp: 10/5 zł

do 31�czerw�ca 2013
ka�mie�ni�ca�Pod zło�tym�słoń�cem

ry�nek 6

sa lva dor da li GrA�Fi�ki
na eks�po�zy�cję� skła�da� się 60� gra�fik,
ory�gi�nal�ne�li�to�gra�fie,�akwa�for�ty,�sta�lo�-
ry�ty�i drze�wo�ry�ty�w czę�ści�sy�gno�wa�ne
wła�sno�ręcz�nie�przez�ar�ty�stę,�po�zo�sta�-
łe�tło�czo�ne�w li�mi�to�wa�nych�edy�cjach
z au�tor�skich�ma�tryc�Da�le�go.�ko�lek�cja
za�wie�ra�mi.in.�ilu�stra�cje�do Bo�skiej�ko�-
me�dii�Dan�te�go,�no�we�go�i sta�re�go�te�-
sta�men�tu,�hi�sto�rii�Don�ki�cho�ta.�Pra�ce
po�cho�dzą� ze� zbio�rów� ko�lek�cjo�ne�ra
sztu�ki�–�Da�riu�sza�Ma�ty�ja�sa.

doo 31.08�br.
ck�za�mek,�pl.�Świę�to�jań�ski 1

kon rad ja rodz ki
WOrld�trA�de�cen�ter Ma�lar�stwo�
wy�sta�wa�to�cykl�kil�ku�na�stu�wiel�ko�for�-
ma�to�wych�płó�cien�au�tor�stwa�kon�ra�da
ja�rodz�kie�go�in�spi�ro�wa�nych�tra�ge�dią,
ja�ka�mia�ła�miej�sce�w no�wym�jor�ku
w 2001�r.�jak�twier�dzi�ma�larz,�ob�ra�zy
„wtc”�nie�mia�ły�jed�nak�być�pre�cy�zyj�-
nym,�od�da�nym�z fo�to�gra�ficz�ną�do�kład�-
no�ścią� za�pi�sem� wy�da�rzeń,� a ra�czej
utrwa�lo�ną�przez�czas�re�flek�sją,�wra�że�-
niem,�ma�lar�ską�me�ta�fo�rą.�ja�rodz�ki�po�-
łą�czył�na płót�nie�cha�rak�te�ry�stycz�ną�dla
swej�sztu�ki�ryt�mi�kę�li�nii�z na�stro�jem
nie�po�ko�ju,�pod�kre�ślo�nym�mo�no�chro�-
ma�tycz�nym�ko�lo�ry�tem�ob�ra�zów.

Wy�sta�wa�czyn�na�do 16�wrze�śnia�br.�
Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

j.�hałas,�Malarstwo�na�śniegu,�1970 jiri�kovanda,�resistance�ii,�2007

Peł nia szTUCz na
wy�sta�wa pre�zen�tu�je�wy�bór�z prac�ar�ty�stycz�nych�zgro�ma�dzo�nych�przez�Dol�no�ślą�-
skie�to�wa�rzy�stwo�za�chę�ty�sztuk�Pięk�nych.�ty�tuł�od�wo�łu�je�się�do ob�ra�zu�„na�sy�-
co�ne�go�zbio�ru”,�w po�sta�ci�któ�re�go�zwy�kli�śmy�wy�obra�żać�so�bie�róż�ne�go�ro�dza�ju
ko�lek�cje.�Dzie�ła,�któ�re�się�na nie�skła�da�ją,�okre�śla�ją�cha�rak�ter�i świad�czą�o ich
wy�jąt�ko�wo�ści.�(...)�wy�sta�wa�sta�no�wi�pró�bę�okre�śle�nia�jed�nost�ko�we�go�cha�rak�te�-
ru�ko�lek�cji,�ale�też,�po�przez�stwo�rze�nie�sztucz�nej�nar�ra�cji�od�wo�łu�ją�cej�się�do pol�-
skiej�hi�sto�rii�sztu�ki�ostat�nich 30.�lat,�pró�bę�po�now�ne�go�jej�prze�czy�ta�nia.

do 12.11�br.�–�Mu�zeum�Współ�cze�sne�Wro�cław,�pl.�strze�gom�ski 2a

zo Fia ko wal Czyk
Przez�LA�sy,�PO�LA�i łą�ki

zo�fia�ko�wal�czyk�o so�bie�pie�sze�tak:
ukończyłam� filologię� rosyjską� na
uniwersytecie� wrocławskim.� Od
wielu� lat�mieszkam�w�Domasławiu,
gmina�kobierzyce.�Prze�le�wam�swo�je
na�stro�je� na pa�pier� i płót�na,� je�stem
wdziecz�na� Bo�gu� za ta�kie� za�ję�cie� i...
moc�no� za�pra�co�wa�na.� nie� po�tra�fię
prze�stać� two�rzyć,� ro�sną�więc� sto�sy
akwa�re�li,�akry�li,�pa�ste�li.�chęt�nie�się�-
gam�do in�nych�tech�nik�–�gra�fi�ki,�li�no�-
ry�tu,�ma�lo�wa�nia�na je�dwa�biu�i szkle.
zaj�mu�ję�się�też�de�cu�opag'em,�wi�tra�-
żem,�zdob�nic�twem�i de�ko�ra�cją.�sta�le
szu�kam� no�wych� tech�nik� i te�ma�tów.
je�stem� prze�wod�ni�czą�cą� ju�ry� wie�lu
edy�cji�po�wia�to�wych�i gmin�nych�kon�-
kur�sów� pla�stycz�nych� i te�atral�nych.
Pro�wa�dzę�warsz�ta�ty�ma�lo�wa�nia�na je�-
dwa�biu.� Otrzy�ma�łam� wie�le� na�gród
i wy�róż�nień.�Mo�je�pra�ce�są�w pry�wat�-
nych�zbio�rach�w wie�lu�kra�jach.

Od�1�sierp�nia�do 28�wrze�śnia�br.
klub�ŚOW,�Ga�le�ria 7�ddc,�ul.�Pret�fi�cza 24

jU lia Pi roT Te
twA�rze�i DłO�nie

wy�sta�wa� pre�zen�tu�je� kil�ka�dzie�siąt
zdjęć� ju�lii� Pi�rot�te� z ko�lek�cji,� któ�rą
prze�ka�za�ła�tuż�przed śmier�cią�ży�dow�-
skie�mu�in�sty�tu�to�wi�hi�sto�rycz�ne�mu.
są�to�głów�nie�pra�ce�z lat�czter�dzie�-
stych�i pięć�dzie�sią�tych�się�ga�ją�ce�cza�-
sów�woj�ny�

Wy�sta�wa�czyn�na�do 31�sierp�nia�br.
sy�na�go�ga�Pod Bia�łym�Bo�cia�nem�ckieŻ,

ul.�P.�Włod�ko�wi�ca 7
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ro sen Thal kUns(z)T
ideą�eks�po�zy�cji�jest�uka�za�-
nie� tra�dy�cji� ma�nu�fak�tu�ry
ro�sen�thal�od po�cząt�ku�jej
ist�nie�nia�do dziś.�Fe�no�men
fir�my�wy�ra�ża�się�w wy�so�-
kim� po�zio�mie� wy�ro�bów,
które�są�owocem�współpra
cy�z naj�wy�bit�niej�szy�mi�ar�ty�sta�mi,�ta�ki�mi�jak�wal�ter�Gro�-
pius,�Fer�di�nand�Lie�ber�mann,�sa�lva�dor�Da�li,�con�stan�tin
hol�zer�-De�fan�ti,�An�dy�war�hol,�Pa�tri�cia�urqu�io�la�czy�Gian�-
ni�i Do�na�tel�la�Ver�sa�ce.�

do�19.08�br.
ra�tusz�–�Mu�zeum�Miej�skie�Wro�cła�wia

To Masz Tor BUs twA�rze�ŚwiA�tA Fo�to�gra�fie
wy�sta�wa�to�wy�pra�wa�do ta�-
jem�ni�czych�i rzad�ko�uczęsz�-
cza�nych� przez� tu�ry�stów
za�ka�mar�ków.� Gwa�te�ma�la,
tan�za�nia,� in�do�ne�zja,� Mek�-
syk,�ke�nia,�sy�ria,�iran,�kam�-
bo�dża� –� te� i wie�le� in�nych
kra�jów�na nie�mal�wszyst�kich�kon�ty�nen�tach.�za�wsze�głów�-
nym�bo�ha�te�rem�prac�fo�to�gra�fa�jest�człowiek.
to�masz�tor�bus –�hi�sto�ryk�sztu�ki,�pro�fe�sor�nad�zwy�czaj�ny
w in�sty�tu�cie� hi�sto�rii� sztu�ki� uni�wer�sy�te�tu� Gdań�skie�go,
a z za�mi�ło�wa�nia�po�dróż�nik�i fo�to�graf.

do 2.09�br.�–�Mu�zeum�Ar�chi�tek�tu�ry,�ul.�Ber�nar�dyń�ska 5

ka Ta rzy na Mi śCiUr Dy�PLO�My�AsP 2012�
stu�dent�ka V ro�ku�AsP�im.
eu�ge�niu�sza� Gep�per�ta� we
wro�cła�wiu� na kie�run�ku
wzor�nic�two,�o spe�cjal�no�ści
pro�jek�to�wa�nie� ce�ra�mi�ki
oraz�stu�dent�ka ii ro�ku�re�-

stau�ra�cji�i re�kon�struk�cji�ce�ra�mi�ki�i szkła.�w 2010�ro�ku
stu�dia�na uni�ver�si�da�de�do Por�to�w Por�tu�ga�lii�w ra�mach
Pro�gra�mu�era�smus.�udział�w wie�lu�wy�sta�wach�oraz�ple�-
ne�rach�w kra�ju�i za gra�ni�cą.�

do19.08�br.
Ga�le�ria�cs�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17

Gra Fi ka i szTU ka Pa Pie rU
wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�kom�po�-
zy�cje�z pa�pie�ru�ręcz�nie�czer�-
pa�ne�go,�wy�ko�na�ne�me�to�dą
de�co�upa�ge’u oraz�gra�ficz�ne
pra�ce�w tech�ni�kach�mo�no�ty�-
pii,�pla�sty�ko�ry�tu�oraz�li�no�ry�-

tu.�Pra�ce�po�wsta�ły�w Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa�w ra�mach�za�jęć
ar�ty�stycz�nych�zor�ga�ni�zo�wa�nych�w ub.�roku�szkol�nym.�Pra�-
ce�wy�ko�na�li�mło�dzi�ar�ty�ści�z ii klas�ze�spo�łu�Gim�na�zjal�no�-Li�-
ce�al�ne�go� w Dusz�ni�kach�-zdro�ju.� Opie�ku�na�mi� grup� by�li:
Dag�ma�ra�kac�pe�row�ska�i Ar�tur�Go�liń�ski.�

Wy�sta�wa�trwa�do koń�ca�wa�ka�cji�
Mu�zeum�Pa�pier�nic�twa�dusz�ni�ki�zdró�j

her Mann wiehl (1900-1978)
kla�syk�mo�der�ni�zmu.
uczeń�Ot�to�Di�xa.�ko�lek�cja
ro�lan�da�ro�ede�ra.�
uro�dził� się� w nuss�bach
w szwar�cwal�dzie.�w 1925�r.
za�ło�żył�wła�sną�fir�mę�zaj�mu�-
ją�cą� się� pro�duk�cją� mio�du.
Pod ko�niec�lat 20.�na�wią�zał
kon�takt� z her�man�nem� An�-

sel�men�tem�póź�niej�szym�pro�fe�so�rem�w As�w no�rym�ber�dze
i Ot�to�Di�xem�wy�bit�nym�ar�ty�stą�zwią�za�nym�z nur�tem�no�we
rze�czo�wo�ści�w Dreź�nie,�aby�po�bie�rać�u nich�na�uki�ry�so�wa�-
nia�i ma�lo�wa�nia.�Od 1936�r.�wiehl�i Dix�zo�sta�ją�przy�ja�ciół�mi,
od te�go�cza�su�wielh�jest�czę�stym�go�ściem�u Di�xa�gdzie�po�-
zna�je�in�nych�wy�bit�nych�ar�ty�stów�te�go�okre�su.�Od 1943�r.
wieh�la�obo�wią�zy�wał�za�kaz�wy�sta�wia�nia�i sprze�da�ży�swo�ich
prac�nie�zgod�nych�z ide�olo�gicz�ną�dok�try�ną�es�te�tycz�ną�ist�-
nie�ją�cą�w na�zi�stow�skich� niem�czech.� Do�pie�ro� po woj�nie
po raz�pierw�szy�bie�rze�udział�w wy�sta�wie�gru�po�wej.�Do po�-
ło�wy�lat 50.�du�żo�po�dró�żu�je�po eu�ro�pie�w ce�lach�stu�dyj�nych.
za�wie�ra�zna�jo�mość�z wie�lo�ma�ar�ty�sta�mi:�P.�Pi�cas�so,�F.�Léger,
M.� cha�gall� oraz� M.� Bill.� Po po�wro�cie� ak�tyw�nie� ma�lu�je,
a swo�je� pra�ce�po�ka�zu�je� na licz�nych�wy�sta�wach.�umie�ra
w swo�im�do�mu�w st.�Geo�r�gen�w szwar�cwal�dzie�w 1978�r.

do 22.08�br. -�Mu�zeum�Miej�skie�Wro�cła�wia
Płac�kró�lew�ski,�ul.�kazimierza�Wlk�35

iran,�isfahan

ewa jed no róG BAr�wy�nA�tu�ry�–�ma�lar�stwo
ulu�bio�nym� te�ma�tem� jej
twór�czo�ści� ma�lar�skiej� są
pej�za�że,�ar�chi�tek�tu�ra,�zwie�-
rzę�ta�i czło�wiek.�re�ali�za�cje
ar�ty�stycz�ne,� za�rów�no� ma�-
lar�skie�jak�i po�etyc�kie�przy�-
no�szą� jej� ogrom�ną
sa�tys�fak�cję�w ży�ciu�co�dzien�-
nym�i cie�szą�się�du�żym�za�-
in�te�re�so�wa�niem�od�bior�ców.

Wer�ni�saż�17�sierpnia, godz. 18.00�(do 30.08�br.)
klub�Ślą�skie�go�Okrę�gu�Woj�sko�we�go�we�Wro�cła�wiu

Ga�le�ria 7�ddc,�ul.�Pret�fi�cza 24

ja Cek MU el ler ry�tu�Ał�i OD�DA�nie
wy�sta�wa�jest�pró�bą�za�pre�-
zen�to�wa�nia� tra�dy�cji,� któ�ra
trwa� i roz�wi�ja� się� na sub�-
kon�ty�nen�cie� in�dyj�skim
od ty�się�cy�lat.�Pre�zen�to�wa�-
ne�fo�to�gra�fie�uka�zu�ją�hin�du�-
izm� w je�go� róż�nych
wy�mia�rach.� Po�zwa�la�ją� ze�-
tknąć�się�z pod�sta�wo�wy�mi

prak�ty�ka�mi,�ob�rzę�da�mi�i szcze�gó�ła�mi�dnia�po�wsze�dnie�go.
do�31.08�br.�-�Mu�zeum�uni�wer�sy�te�tu�Wro�cław�skie�go

pl.�uni�wer�sy�tec�ki 1
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alek san dra kU Biak BA�rA�cA*
Ak�cjA�w rA�MAch�wy�stA�wy�Out�OF�sth

VOL. 3�(sek�cjA�są�sie�Dzi)
Per�for�mer�ka,� zna�na z dzia�łań�w gru�pie�sę�dzia�Głów�ny,
na za�pro�sze�nie�Out�OF�sth� za�pro�po�no�wa�ła� nie�zwy�kłe
dzia�ła�nie�z udzia�łem�miesz�kań�ców�rom�skie�go�ko�czo�wi�ska.
Pro�jekt�Alek�san�dry�ku�biak�ocie�ra�się�o je�den�z naj�bar�dziej
pa�lą�cych�są�siedz�kich�pro�ble�mów�wro�cła�wia:�są�siedz�two
Po�la�ków�i ro�mów.�Mi�mo�ilu�zji�ży�cia�w otwar�tym,�wie�lo�kul�-
tu�ro�wym�spo�łe�czeń�stwie�nie�po�tra�fi�my�wciąż�roz�wią�zać
pro�ble�mów�po�nad 70-oso�bo�wej�gru�py�przy�by�szów,�któ�rzy
od dwóch�lat�ko�czu�ją,�ku�prze�ra�że�niu�jed�nych�i zmar�twie�-
niu�dru�gich,�w wio�sce�przy ul.�ka�mień�skie�go.
Ak�cja�prze�nie�sie�nia�jed�ne�go�z pro�wi�zo�rycz�nych�schro�-
nień,�ja�kie�bu�du�ją�i w ja�kich�prze�by�wa�ją�we�wro�cła�wiu
rom�scy� imi�gran�ci,� zo�sta�ła� za�ini�cjo�wa�na i do pew�ne�go
stop�nia�„wy�re�ży�se�ro�wa�na”�przez�Alek�san�drę�ku�biak.�Ar�-
tyst�ka�z za�ło�że�nia�nie�ma�jed�nak�wpły�wu�na kon�struk�cję
i tem�po po�wsta�wa�nia�obiek�tu.�Pod�czas�wi�zyt�na ko�czo�-
wi�sku�na wro�cław�skich�Po�la�no�wi�cach�uda�ło�się�jej�za�an�-
ga�żo�wać�kil�ku�człon�ków�spo�łecz�no�ści,�któ�rzy�w za�mian
za po�moc�w po�zy�ska�niu�agre�ga�tu�prą�do�twór�cze�go�na po�-
trze�by�miesz�kań�ców�ko�czo�wi�ska,�zgo�dzi�li�się�skon�stru�-
ować� jed�no� ze� swo�ich� pro�wi�zo�rycz�nych� do�mostw
na te�re�nie�Mu�zeum�et�no�gra�ficz�ne�go.
czy�gest�et�no�gra�fa�jest�wszyst�kim,�co�mo�że�my�zro�bić�dla
praw�dzi�wych,�nie�abs�trak�cyj�nych�in�nych?�w czym�po�-
trze�bu�ją�oni�na�szej�po�mo�cy,�a co�jest�już�prze�mo�cą�na�-
szej�kul�tu�ry?�czy�bez�dys�kry�mi�no�wa�nia�war�to�ści�żad�nej
ze�stron�moż�li�wa�jest�eg�zy�sten�cja�tych�dwóch�świa�tów
obok�sie�bie?�Dzia�ła�nie�Alek�san�dry�ku�biak�po�szu�ku�je�for�-
my�(wi�zu�al�nej�i in�sty�tu�cjo�nal�nej),�któ�ra�mo�gła�by�w ade�-
kwat�ny�spo�sób�po�ka�zać�ją�dro�pro�ble�mu�i do�po�móc�nam
w zro�zu�mie�niu�ro�dzą�cych�się�wo�bec�nie�go�emo�cji.
*Baraca, tak społeczność romska nazywa prowizoryczne
chaty na koczowisku.
Miejsce�akcji:�Muzeum�etnograficzne,�ul.�traugutta�111/113

czynne�codziennie�w�godz.�10-16.00

osTaTni raz w naszej GalakTyCe?
czy�mi�ło�śni�cy�fan�ta�sty�ki�z ca�łe�go�świa�ta�spo�tka�ją�się�w tym
ro�ku�po raz�ostat�ni�na wro�cław�skiej�edy�cji�Po�lco�nu?�Gro�zi
nam�kom�plet�na ka�ta�stro�fa�–�ostrze�ga�Adam�ce�bu�la,�wro�-
cław�ski�na�uko�wiec� i pu�bli�cy�sta.�–�na�sza�cy�wi�li�za�cja�stoi
nad prze�pa�ścią�–�wtó�ru�je�mu�ja�nusz�za�gór�ski z nie�za�leż�nej
te�le�wi�zji�ntV.�je�że�li�do�dać�do te�go�kwe�stię�koń�czą�ce�go�się
na 2012�ro�ku�ka�len�da�rza�Ma�jów…�to�mo�że�się�oka�zać,�że�to
ostat�nia�oka�zja�by�być�na PO�LcO�nie.�
XXVii�edy�cja�Po�lco�nu�w tym�ro�ku�od�bę�dzie�się�po raz�pierw�-
szy�we�wro�cła�wiu�od 23�do 26�sierp�nia�w bu�dyn�kach�uni�-
wer�sy�te�tu�Przy�rod�ni�cze�go.�cen�trum� im�pre�zy� to sie�dzi�ba
cen�trum�Dy�dak�tycz�no�-na�uko�we�go�na pl.�Grun�waldz�ki 24�A.
Or�ga�ni�za�tor� tegorocznego� kon�wen�tu� to� sto�wa�rzy�sze�nie
wra�ti�sla�via�Fan�ta�sti�ca,�pro�du�cent�ck�za�mek.�
Go�ści�spe�cjal�nych�bę�dzie�czte�rech,�a tym�któ�ry�otwie�ra�staw�-
kę�bę�dzie�erich�von�da�ni�ken,�szwaj�car�ski�pi�sarz�i pu�bli�cy�-
sta,�twór�ca�tzw�pa�le�oastro�nau�ty�ki.�Po�ja�wi�się 24�sierp�nia
i wy�stą�pi�z dwo�ma�wy�kła�da�mi�„Da�ni�ken�to�tal”�i „sta�ro�żyt�ny
egipt”.�ko�lej�ni�go�ście�to�dwaj�ame�ry�ka�nie�pi�sa�rze�fan�ta�sy:
Pe�ter v.�Brett –�„naj�bar�dziej�bły�sko�tli�wy�de�biut�fan�ta�stycz�ny
ostat�nich�lat”,�edward�lee –�spe�cja�li�sta�od pro�zy�eks�tre�mal�-
nej�i hor�ro�ru�oraz�Mi�ro�slav�za�mboch –�cze�ski�pi�sarz�fan�ta�-
sy� i sf.� Ogrom�nym� wy�da�rze�niem� PO�LcO�nu� bę�dzie
moż�li�wość�spo�tka�nia�się�z jed�nym�z naj�więk�szych�pol�skich
pi�sa�rzy�fan�ta�sy�–�An�drze�jem�sap�kow�skim,�a tak�że�in�nymi
oso�bi�sto�ściami.�Pojawi�się�Ma�ciej�Pa�row�ski –�pi�sarz,�kry�-
tyk,�re�dak�tor,�ob�cho�dzą�cej�la�tem�te�go�ro�ku 30-le�cie,�„no�wej
Fan�ta�sty�ki”.�Przy�ja�dą�tak�że:�ra�fał�dęb�ski –�pi�sarz,�mi�ło�śnik
śre�dnio�wie�cza�i sztuk�wal�ki,�re�dak�tor�na�czel�ny�„sFFih”;�Wi�-
told�ja�błoń�ski�–�dzien�ni�karz,�au�tor�czte�ro�to�mo�we�go�cy�klu
„Gwiaz�da�we�nus,�Gwiaz�da�Lu�cy�fer”;�sta�ni�sław�Mą�de�rek
–�nie�za�leż�ny�pro�du�cent�fil�mo�wy,�twór�ca�in�ter�ne�to�we�go�prze�-
bo�ju�„stars�in�Black”�oraz�fil�mu�„Gwiaz�dy�w czer�ni”;Mar�cin
Przy�by�łek –�au�tor�cy�klu�o Ga�me�de�cu�wy�gło�si�pre�lek�cję o dru�-
gim�dnie�w fil�mach�fan�ta�stycz�nych;�Mi�le�naWoj�to�wicz –�au�-
tor�ka�„wrót”,�tłu�macz�ka,�re�dak�tor�ka�„Fah�ren�he�ita”;�da�riusz
do�ma�gal�ski –� pi�sarz,�sce�na�rzy�sta�ko�mik�sów;�Mag�da�le�-
na ko�zak�– au�tor�ka�kul�to�we�go�„no�ca�rza”;�An�na kań�toch –�3-
na�lau�re�at�ka�na�gro�dy�zaj�dla,�au�tor�ka�„Przed�księ�ży�co�wych”;
i wie�lu�in�nych.��Pani�ja�dwi�ga�zaj�del -�żo�na�ce�nio�nego�pi�sa�-
rza�ja�nu�sza�A.�zaj�dla�wrę�czy�na�gro�dę,�któ�ra�po śmier�ci�mi�-
strza�zo�sta�ła�na�zwa�na je�go�imie�niem,�a�przy�zna�wa�na jest
w dwóch�ka�te�go�riach:�po�wie�ści�i opo�wia�da�nia.
Pro�gram�Po�lco�nu 2012�po�dzie�lo�ny�jest�na blo�ki�te�ma�tycz�ne,
pod�czas�któ�rych�bę�dą�od�by�wa�ły�się�pre�lek�cje,�po�ka�zy�fil�-
mów,�stro�jów,�pre�zen�ta�cje�gier�czy�mul�ti�me�dial�ne.

szcze�gó�ły:�www.po�lco�n2012.pl
23-26�sierp�nia�–�uni�wer�sy�tet�Przy�rod�ni�czy

cen�trum�dy�dak�tycz�no�-na�uko�we�, pl.�Grun�waldz�ki 24�A

sPorT w Gra Fi Ce
Ppro�po�nu�je�my�Pań�stwu�zlo�ka�li�zo�wa�ną�w Ogro�dzie�Ba�ro�-
ko�wym�przy Osso�li�neum�wystawę�z pre�zen�ta�cją�sport
w gra�fi�ce.�wśród�bo�ga�tych�zbio�rów�za�kła�du�na�ro�do�we�-
go�im.�Osso�liń�skich�znaj�du�ją�się�pra�ce�gra�ficz�ne�pol�skich
ar�ty�stów�dzia�ła�ją�cych�na prze�strze�ni XX w.�i uka�zu�ją�cych
sport�w wie�lu�aspek�tach.

Wystawa�czynna�do 31�sierp�nia br.
Ogród�ba�ro�ko�wy�przy za�kła�dzie�na�ro�do�wym�im.�Osso�liń�skich,

ul.�szew�ska 37.�Wstęp�wol�ny!

PioTr Pie Try Ga
sre�BrO�–�MO�kry�kO�LO�DiOn

na wy�sta�wie�po�ka�za�nych�jest�kil�ka�dzie�siąt�am�bro�ty�pów
wy�ko�na�nych�me�to�dą�mo�kre�go�ko�lo�dio�nu�przez�Pio�tra�Pie�-
try�gę.�Ar�ty�sta�po raz�pierw�szy�za�pre�zen�tu�je�swo�je�cen�ne
ory�gi�na�ły�sze�ro�kiej�pu�blicz�no�ści.�www.pio�tr�pie�try�ga.com
do�31.08�br.�Wstęp�wol�ny!�OdA�Fir�lej,�ul.�Gra�bi�szyń�ska 56
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Bulwar Ikara 29-31

Po wiedz To w Ci szy / say it in si len ce
in�ter�Dy�scy�PLi�nAr�ny�PrO�jekt�Ar�ty�stycz�ny

Mię�dzy�na�ro�do�wy�in�ter�dy�scy�pli�nar�ny�Pro�jekt�Ar�ty�stycz�ny
re�ali�zo�wa�ny�przez�Fun�da�cję�wspie�ra�nia�kul�tu�ry�cuL�tu�-
rA�Mun�Di�dzię�ki�wspar�ciu�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Fun�du�-
szu� wy�szeh�radz�kie�go.� Głów�ną� ideą� pro�jek�tu� jest
in�te�gra�cja�mło�dzie�ży�nie�peł�no�spraw�nej�z mło�dy�mi�lu�dzi
z róż�nych�kra�jów�gru�py�wy�szeh�radz�kiej.
spo�tka�nie�ma�na ce�lu�stwo�rze�nie�spe�cjal�nej�plat�for�my
po�ro�zu�mie�nia� bez� uży�cia� mo�wy� wer�bal�nej,� bez� słów
–�a je�dy�nie�za po�mo�cą�ar�ty�stycz�nych�środ�ków�wy�ra�zu
–�ce�ra�mi�ki�i te�atru.
w cza�sie�warsz�ta�tów,�za�ję�cia�z pan�to�mi�my�i bo�dy�lan�gu�age
pro�wa�dzi�jó�zef�Mar�koc�ki�–�ak�tor�i re�ży�ser�te�atru�For�my.�
warsz�tat�ce�ra�micz�ny�pt.�„to�uch�Me”�pro�wa�dzi�jo�an�na
za�bu�ska�–�psy�cho�log,�ar�ty�sta�ce�ra�mik�(AsP�wro�cław).
cykl�warsz�ta�tów�in�te�gra�cyj�nych�dla�mło�dzie�ży�z czte�rech
kra�jów:�czech,�sło�wa�cji,�we�gier�i Pol�ski�–�w tym�mło�-
dzie�ży�nie�sły�szą�cej,�koń�czy�otwar�ty�po�kaz�te�atru�pan�to�-
mi�my�oraz�rzeź�by�ce�ra�micz�nej.

5�sierp�nia,�godz. 17.00
ja�ku�bo�wi�ce�–�Pa�łac,�OłA�WA

Wstęp�wolny!

wy ro dra Ma! sPek�tAkL/Per�FOr�MAn�ce
w Prze�strze�ni�MiA�stA

Po�znań�ska�for�ma�cja�hap�pe�nin�go�wa,�cr,�tym�ra�zem�wy�-
stą�pi�wraz�z idą�de�Vo�lay�w nie�zwy�kłym�spek�ta�klu�ple�ne�-
ro�wym�pt.�wy�rO�DrA�MA�czy�li�dra�ma�cie�łóż�ko�wym.
ideą�przed�sta�wie�nia�jest�skło�nie�nie�od�bior�cy�do za�sta�no�-
wie�nia�się�nad sen�sem�eg�zy�sten�cji.�łóż�ko�to�sym�bol�na�-
sze�go�ca�łe�go�ży�cia.�tu�taj�roz�gry�wa�ją�się�naj�waż�niej�sze
na�sze�ży�cio�we�dra�ma�ty�i unie�sie�nia.�tu�taj�bo�wiem�ro�dzi�-
my�się,�tu�też�umie�ra�my.�tu�taj�po�wsta�je�no�we�ży�cie,�tu
prze�ży�wa�my�eks�ta�zy�mi�ło�sne,�tu�od�po�czy�wa�my,�re�ge�ne�-
ru�je�my�or�ga�nizm,�czę�sto�na�wet�ukul�tu�ral�nia�my�się.�
ko�lek�tyw�cr�w prze�śmiew�czo�-iro�nicz�nym�sty�lu�przed�-
sta�wia�kil�ku�na�sto�go�dzin�ny�per�for�man�ce,�w któ�rym�widz
bę�dzie�miał�szan�sę�od�na�leźć�sie�bie�sa�me�go.�

24�i 25�sierp�nia�br.�–�uli�ce�Wro�cła�wia

Bu sker Bus 2012
xvi Mię�dzy�nA�rO�dO�Wy�Fe�sti�WAl
sztu�ki�ulicz�nej�–�22-26�sierP�niA�

na�Festiwal�przy�ja�dą� jak� zwy�kle�ar�ty�ści� z eu�ro�py,�obu
Ame�ryk,�Au�stra�lii,�ja�po�nii�i chin.�Bę�dą�mu�zy�cy,�cyr�kow�-
cy,�klau�ni�i pla�sty�cy.�klu�bem�Fe�sti�wa�lo�wym�we�wro�cła�-
wiu�bę�dzie�tym�ra�zem�„chop�per”�przy ul.�ko�tlar�skiej 42.
wy�stę�py�odbywać�się�będą�na ryn�ku�i no�cą�w klu�bie.

Po�my�sło�daw�cą�ist�nie�ją�ce�go�od 1997�ro�ku�fe�sti�wa�lu�jest
ro�mu�ald�Po�pło�nyk,�któ�ry�sam,�ja�ko�„czło�wiek�or�kie�stra”
zjeź�dził�pół�świa�ta,�wy�stę�pu�jąc�na fe�sti�wa�lach�sztu�ki�ulicz�-
nej.�Od po�nad dzie�się�ciu�lat�za�pra�sza�wszyst�kich�chęt�nych
do świę�to�wa�nia�ar�ty�stów�ulicz�nych�na je�dy�ną�pol�ską�im�-
pre�zę�te�go�ro�dza�ju.�sam�fe�sti�wal�or�ga�ni�zo�wa�ny�jest�w kil�-
ku�mia�stach,�two�rząc�swo�iste�to�ur�nee�wiel�kiej,�ko�lo�ro�wej
tru�py�ar�ty�stycz�nej�(co�ro�ku�ma�pa�po�dró�ży�wy�glą�da�tro�-
chę�ina�czej)�i trwa�oko�ło 2�ty�go�dni.
„wy�cho�dzi�my�z za�ło�że�nia,�że�fe�sti�wal�nie�mo�że�być�je�dy�-
nie�zbio�rem�wy�stę�pu�ją�cych�ar�ty�stów,�jak�to�czę�sto�spo�ty�-
ka�my,� lecz� swo�istym� spek�ta�klem,� jed�no�rod�ną,� mul�ti-
me�dial�ną�kom�po�zy�cją.�na Fe�sti�wa�lu�Bu�sker�Bus�ni�gdy�nie
ma�i nie�bę�dzie�bi�le�tów,�kon�kur�sów,�ran�kin�gów�i tym�po�-
dob�nych�wy�na�laz�ków.� Pro�mu�je�my�wy�łącz�nie� ar�ty�stów
wol�nych�i nie�za�leż�nych.”

ro�mu�ald�Po�pło�nyk

22-26�sierp�nia�–�Wro�cław
23-24�sierp�nia�–�Brzeg

28-29�sierp�nia�–�zie�lo�na�Gó�ra

180 Mi nUT wo kół Ce BU li
se�nio�rów�cie�ka�wych�świa�ta,�głod�nych�wra�żeń�i no�wych
sma�ków,�za�pra�sza�my�go�rą�co�na spo�tka�nia�ku�li�nar�no�-ar�-
ty�stycz�ne.�ini�cja�tor�ką�za�jęć�jest�wro�cław�ska�ar�tyst�ka�An�-
na jur� (sza�ra�ko�wo.pl),� pre�zes� Fun�da�cji� Pa�li�wo
Ar�ty�stycz�ne.�Pod�sta�wą�spo�tkań�jest�in�spi�ra�cja�do no�wych
po�szu�ki�wań�ku�li�nar�nych.�za�ję�cia�wzbo�ga�co�ne�o warsz�-
tat�pla�stycz�ny�ubar�wio�ne�zo�sta�ną�ekra�ni�za�cją�fo�to�gra�fii
po�dróż�ni�czych�po kra�jach�śród�ziem�no�mor�skich,�skan�dy�-
naw�skich,�azja�tyc�kich,�afry�kań�skich,�po�łu�dnio�woame�ry
kań�skich�i sło�wiań�skich,�a tak�że�mu�zy�ką�świa�ta.
z prac�po�wsta�łych�na za�ję�ciach�pla�no�wa�na jest�wy�sta�wa.
Obo�wią�zu�ją�za�pi�sy!�koszt�jed�ne�go�spo�tka�nia: 13zł

6�spo�tkań�–�14-30�sierp�nia
klub�Pod ko�lum�na�mi,�Plac�Św.�Ma�cie�ja 21

tel.�(71) 322 95 38
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wę drUj i zwie dzaj za na Mi
za�pra�sza�ją�klu�by:�tu�ry�stów�przy tMW,�Prze�wod�ni�ków

„Oskar”�O/Pttk�przy in�sty�tu�tach�PAn
5�sierp�nia,�g. 10.00�spa�cer�po wro�cła�wiu;
spo�tka�nie�przy po�mni�ku�hr.�A.�Fre�dry
10�sierp�nia,�g. 7.00�*Św.�waw�rzyń�ca�–�kar�pacz�–�Śnież�ka;
24-26�sierp�nia,�g. 7.00�–�* Ber�lin�–�„noc�Mu�ze�al�na”
zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�(*)�„Prze�wod�nik�cze�ka”
na spa�ce�rze,� spo�tka�niu� klu�bo�wym� lub� telefonicz-
nie 661 701 176; 71 35 70 119�wie�czo�rem;
wy�jaz�dy�z Pla�cu�so�li�dar�no�ści.

leT nie sPa Ce ry z Prze wod ni kieM
PO�znAj�swO�je�MiA�stO�z Prze�wOD�ni�kieM�Pttk

w każ�dą�so�bo�tę�i nie�dzie�lę�do 16�wrze�śnia�br.�włącz�nie,
prze�wod�ni�cy�wro�cław�skie�go�od�dzia�łu�Pttk�za�pra�sza�ją
na bez�płat�ne�wy�ciecz�ki�te�ma�tycz�ne.

spo�tka�nie�o godz. 10.00�przy fon�tan�nie
w każ�dą� nie�dzie�lę� sierp�nia� or�ga�ni�zo�wa�ne� są� spa�ce�ry
z prze�wod�ni�kiem�po Ostro�wie�tum�skim.�tra�sy�wy�cie�czek
do�ty�czą:�hi�sto�rii,�za�byt�ków�ar�chi�tek�tu�ry�i prze�strze�ni�kul�-
tu�ro�wej�mia�sta�oraz�bio�gra�fii�osób�zwią�za�nych�z wro�cła�-
wiem�swym�ży�ciem�lub�po�by�tem.

spo�tka�nia�przed ka�te�drą�o godz. 15.00
Lista�spacerów�wraz�z�terminami�dostępna�jest�w�sie�dzi�-
bie�Od�dzia�łu�wro�cław�skie�go�Pttk�ry�nek�-ra�tusz 11/12

(kpm.wroc�law.pl;�www.re�kre�acja.wroc.pl)

Gieł da sTa ro Ci Pod ha lĄ sTU le Cia
Gieł�da� w tym� ro�ku� ob�cho�dzi� swo�je� szó�ste� uro�dzi�ny.
wskrze�szo�na�w 2007�ro�ku�na sta�łe�wpi�sa�ła�się�w ka�len�-
darz�cy�klicz�nych�wy�da�rzeń�or�ga�ni�zo�wa�nych�na te�re�nach
wo�kół�za�byt�ko�we�go�obiek�tu,�jakim�jest�hala�stulecia.
cy�klicz�ność�Gieł�dy�sta�ro�ci,�od�by�wa�ją�cej�się�w każ�dy�ostat�-
ni�week�end�mie�sią�ca�przy�wią�za�ła�do niej�set�ki�mi�ło�śni�ków
an�tycz�nych�me�bli,�ob�ra�zów,�ze�ga�rów�i in�nych�war�to�ścio�-
wych�przed�mio�tów�z „du�szą”.�na�Giełdę�przyjeżdżają�wy�-
staw�cy�z wro�cła�wia,�Dol�ne�go�Ślą�ska�i ca�łej�Pol�ski�gdyż
panuje�tutaj�nie�po�wta�rzal�na�at�mos�fe�ra�oraz�bogata�oferta
na�po�nad�stu�sto�iskach�każ�de�go�mie�sią�ca.

za�wsze�w ostat�ni�week�end�mie�sią�ca
hala�stulecia,�ul�Wystawowa�1

wro Cław ski Te aTr la lek
PL.�teAtrALny�4

POd�łO�GO�WO
sPektAkL DLA�MłOD�szych
PrzeD�szkO�LA�ków

18�sierpnia, godz. 15.00
19�sierpnia, godz. 11.00

jAŚ�i MAł�GO�siA
sPek�tAkL

z Lek�cją�Mu�zycz�ną

25�sierpnia,�godz. 15.00
26�sierpnia,�godz. 11.00

PO�Wrót�MA�Mu�tA- spek�takl�Baj�ko�bu�su
Miej�sce:�Baj�ko�przy�sta�nek�- ha�la�stu�le�cia/�Per�go�la

19�sierpnia,�godz. 15.00
Bo�ha�te�rem�spek�ta�klu�jest�ma�ły�Ma�mut,�od�na�le�zio�ny�przez
wro�cław�skie�go�lo�dzia�rza�w bry�le�lo�du�z An�tark�ty�dy.�w po�-
szu�ki�wa�niu�ro�dzi�ców�ma�luch�opusz�cza�bud�kę�z lo�da�mi
i od�by�wa�wę�drów�kę�po wro�cła�wiu.�Prze�ży�wa�mnó�stwo
za�baw�nych�przy�gód,�spo�ty�ka�cie�ka�wych�lu�dzi,�a na�wet�za�-
przy�jaź�nia�się�z wro�cław�skim�kra�sna�lem.
do 12�sierp�nia�ka�sa�te�atru�–�pl.�te�atral�ny 4�–�jest�nie�czyn�na
13–31�sierp�nia: wt�-pt, 15-19;�so, nd�–�2�go�dz.�przed spek�t.

na Uka jaz dy
na rol kaCh

za�pra�sza�my� wszyst�kich� od 5
ro�ku�ży�cia�do wzię�cia�udzia�łu�w
za�ję�cia,� które� pro�wa�dzo�ne� są
w ma�łych�gru�pach�przez��wie�lo�-
krot�nego�mistrza�Pol�ski�ju�nio�-
rów�i wi�ce�mistrza�eu�ro�py�w jeź�dzie�szyb�kiej�na lo�dzie.
in�fo�i za�pi�sy:�tel. 530 800 903

do 31�sierp�nia�w godz. 10.00-13.00�i 16.00-18.00
plac�As�fal�to�wy,�ul.�swo�bod�na

wa ka Cje z Uni ver sy Te TeM świa Ta
kOŚciół�ŚW.�MArii�MAGdAleny,�ul.�szewska�10
04�sierpnia�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
cO�się�wyDArzyłO�nA�MOstku�czArOwnic
04�sierpnia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
wyższA�szkOłA�czArOwnicy��tekLi
MuzeuM�Architektury,�ul.�Bernardyńska�5
11�sierpnia�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
PszczółkA�MAjA�i�łąkOwy�kOnkurs�urODy
11�sierpnia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
skrzyDLAte�i�włOchAte.�kurs�cerAMiki
PAłAc�króleWski,�ul.�kazimierza�Wielkiego�35
18�sierpnia�(sobota),�godz.�11.00�(3-5�lat)
PrzyGODy�z�ALicją�w�krAinie�czArów
18�sierpnia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
z�ALicją�PO�DruDiej�strOnie�LustrA
MuzeuM�ArchidiecezjAlne,�pl.�katedralny�16
25�sierpnia�(sobota),�godz.�11.00�(3-6�lat)
tAjeMnice�POwstAwAniA�książeczek
25�sierpnia�(sobota),�godz.�12.30�(6-12�lat)
POznAj�stAre�książki!�OD�zwOju�DO�kODeksu
re�zer�wa�cja:�tel. 511 132 287.�1�godz.�–�10�zł/dziec�ko�+ 5 zł

bi�let�wstę�pu�do mu�zeum.�ro�dzi�ce�–�wstęp�wol�ny!

Orien�tuj�się! Fa sCy nU jĄ Cy wieT naM
Półkolonie� dla� dzieci� w� wieku� 7-10� lat,� których
bohaterem�jest�wietnam.�info�i�za�pi�sy:�tel. 71�325 14 83

do 31�sierp�nia�br.�–�ck�Ago�ra,�ul.�serb�ska 5a
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ko Mór ko wo -Fil Mo wo wArsz�tA�ty
reali�za�cja�fil�mu�do�ku�men�tal�ne�go

ka�me�rą�te�le�fo�nu�ko�mór�ko�we�go�w em�pi�ku�re�no�ma
Ga�lo�pu�ją�cy�roz�wój�tech�no�lo�gicz�ny�spra�wia,�że�dziś�każ�dy
–�się�ga�jąc�po ka�me�rę�w te�le�fo�nie�ko�mór�ko�wym�–�mo�że�za�-
cząć�fil�mo�wać.�sa�mo�wci�śnię�cie�przy�ci�sku�na�gry�wa�nia�nie
ozna�cza�jed�nak,�że�po�wsta�nie�z te�go�film.�Film�to�sztu�ka
opo�wia�da�nia� ob�ra�zem,� któ�rej� trze�ba� uczyć.� w trak�cie
warsz�ta�tu�uka�zana�zostanie�spe�cy�fi�ka�ki�na i pod�sta�wo�we
re�gu�ły�rzą�dzą�ce�re�ali�za�cją�fil�mu.�że�by�wziąć�udział�w warsz�-
ta�cie�wy�star�czy�mieć�te�le�fon�ko�mór�ko�wy�wy�po�sa�żo�ny�w ka�-
me�rę.�warsztaty�po�pro�wa�dzi�Lech�Mo�liń�ski�–� ani�ma�tor
kul�tu�ry,�dzien�ni�karz�fil�mo�wy�i re�ali�za�tor�re�por�ta�ży�ko�mór�ko�-
wych,�zwią�za�ny�z Fun�da�cją�Vi�sio�ni�ca�oraz�z za�ło�gą�„Miast
w ko�mie”,�po�pu�la�ry�zu�ją�cą�ideę�wy�po�wie�dzi�fil�mo�wej�za po�-
śred�nic�twem�ka�me�ry�te�le�fo�nu�ko�mór�ko�we�go.

Po�nie�dział�ko�we�po�po�łu�dnia�–�6, 13, 27,�godz. 18.00
dh�em�pik�-re�no�ma,�ul.�Świd�nic�ka.�Wstęp�wol�ny!

ani Mo wa ne wa ka Cje
cykl�„Ani�mo�wa�ne�wa�ka�cje�z ra�diem�rAM”�to�wy�jąt�ko�wa�oka�-
zja�dla�naj�młod�szych�do obej�rze�nia�kul�to�wych�pol�skich�ani�-
ma�cji�na du�żym�ekra�nie,�a dla�star�szych�–�by�przy�po�mnieć
so�bie�ulu�bio�ne�baj�ki,�wy�świe�tlo�ne�z od�cho�dzą�cej�po�wo�li�w za�-
po�mnie�nie�ta�śmy�fil�mo�wej.�Do 2�sierp�nia�po�ka�zy�wa�ne�bę�dą
ze�sta�wy�od�cin�ków:�„zi�ma�w Do�li�nie�Mu�min�ków”�i „szczę�śli�-
we� dni�Mu�min�ków”.�w ko�lej�nych� ty�go�dniach� zo�ba�czy�my
przy�go�dy�rek�sia�czy�Bol�ka�i Lol�ka�oraz�baj�ki�z cy�kli�„Pro�szę
sło�nia”�i „Przy�go�dy�prof.�ner�wo�sol�ka”.�Bilety�6�zł.

se�an�se�roz�po�czy�na�ją�się�co�dzien�nie�o godz. 10�i 11.30
dcF,�ul.�Piłsudskiego�64a

zGłoś swój FilM na Fe sTi wal
Fil Mów Fra PU jĄ CyCh!

26–28�paź�dzier�ni�ka br.�–�Go�rzów�Wlkp.
Organizatorzy� � -� Miejski� Ośrodek� sztuki� w� Gorzowie
wielkopolskim�sta�wiają�na: fil�my,�któ�re�in�try�gu�ją�twór�-
czym�po�dej�ściem,�for�mą,�bo�ha�te�rem,�te�ma�tem.�na świe�-
żość,�ory�gi�nal�ność�oraz�no�we�fil�mo�we�wy�zwa�nia.�uni�ka�ją
te�go,�co�po�wta�rzal�ne,�ni�ja�kie�i obo�jęt�ne.�

www.mo�sart.pl/pa�ge�2096
Fil�my�można�zgła�szać�do 14�wrze�śnia�br.

ki�no 60�krze�seł�–�dkF�Me�ga�ron
MOs,�ul.�Po�mor�ska 73, 66-400�Gorzów�Wlkp.

Pro GraM – sier Pień
za�ję�cia�dla�dzie�ci�w wie�ku 7-12�lat:�2�sierp�nia –�Bi�blio�tecz�-
ne�ksią�żek�wę�drów�ki; 9�sierp�nia –�sta�ro�pol�skim�oby�cza�-
jem�(ka�mie�ni�ca�Pod zło�tym�słoń�cem�–�ry�nek 6;�wstęp
z bi�le�tem�na wy�sta�wę�–�5�zł); 23�sierp�nia –�Świat�ze�sta�-
rych�map; 30�sierp�nia –�wy�szpe�ra�ne�skar�by.
re�zer�wa�cja�te�le�fo�nicz�na: 71 335 64 83.
czwart�ki, godz. 11.00�–�dzie�dzi�niec�we�wnętrz�ny�Osso�li�neum

ul.�szew�ska 37�–�wej�ście�od za�uł�ka�Osso�liń�skich
(www.oss.wroc.pl)

ar Ty sTyCz ne la To w Mie śCie
Dla�dzie�ci�i mło�dzieży�w wie�ku�od 8-13�ro�ku�ży�cia.
w pro�gra�mie�m.in.�ce�ra�mi�ka,�ma�lar�stwo,�ry�su�nek,�gra�fi�ka,
fil�co�wa�nie�oraz�zwie�dza�nie�galerii�i�mu�ze�ów�w tym�lek�cje
mu�ze�al�ne�i�wiele�innych.
in�fo: 506 66 99 25

za�ję�cia�od�by�wa�ją�się�od pn�do pt�w go�dz.�od 10-16.00
do 17�sierp�nia,�ul.�Św.�Mi�ko�ła�ja 53

Półkolonie dla Przedszkolaków
Masz�dziecko�w�wieku�od�3-5�lat?�Przez�7�wakacyjnych
tygodni�nasza�placówka�zaprasza�na�półkolonie.
info:�602�639�725,�71�72�77�117

do 31�sierp�nia�br.
Przed�szko�le�kro�pecz�ka,�ul.�so�jo�wa 3�–�krzy�ki



www.teatrnorwida.pl


