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Brooks LeOnArD
usA

karolina czech
POLskA

Anna LiPiAk
POLskA

jerzy OwczArz
POLskA

Artur słOtwiŃ́ski
POLskA

Barbara GrzyBek
POLskA

Alicja GutOwskA
POLskA

riccardo insinGA
włOchy

karolina BOGusz
POLskA

kaja kOsOwskA
POLskA

justyna PhiLiPP
POLskA

Małgorzata GArstkA
POLskA

kurs przeznaczony jest dla młodych pianistów oraz dla pedagogów. Profesorami kursu będą: wybitny rosyjski pianista 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 vista i funkcjonowanie fortepianu) i dr Maurycy kin (technika
nagrań, akustyka sal koncertowych oraz percepcja dźwięku).
zaplanowane jest ok. 100 godzin otwartych zajęć oraz 5 koncertów. uczestnicy mają zapewnione bardzo komfortowe warunki do codziennej wielogodzinnej pracy. zajęcia odbywać
się będą w klubie Muzyki i Literatury i w Filharmonii wrocławskiej, 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 kandydatów 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 krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych.
Aleksiej OrłOWiecki (rosja) – laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, absolwent (1984 r.) i wykładowca konserwatorium Petersburskiego (do 1996 r.). studia
pianistyczne odbył pod kierunkiem Grigorija sokołowa, którego następnie został asystentem. studiował również kompozycję 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 Międzynarodowego 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 koncertów w rodzinnym kraju występował w hiszpanii, holandii, jugosławii, niemczech i wielokrotnie w Polsce.

Boris PetrushAnsky
rOsjA, włOchy

Aleksiej OrłOwiecki
rOsjA

NARODOWY

RS PIANISTYCZNY
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Był profesorem na wszystkich międzynarodowych mistrzowskich kursach pianistycznych zorganizowanych dotychczas 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 zorganizowanych przez tiFL konkursów pianistycznych.
BOris PetrushAnsky (rosja, włochy) – laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, absolwent (1975)
i wykładowca (1975-84) konserwatorium Moskiewskiego.
studia pianistyczne rozpoczęte u henryka neuhausa, kontynuował i ukończył pod kierunkiem Lwa naumowa. w tym
czasie został laureatem międzynarodowych konkursów pianistycznych (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, rosji, usA i Ameryce Południowej. Artysta dysponuje szerokim repertuarem obejmującym dzieła Brahmsa, schuberta,
chopina Liszta, Prokofiewa, szostakowicza i kompozytorów współczesnych. Dokonał wielu nagrań płytowych (m.
in. komplet twórczości fortepianowej szostakowicza, szereg utworów chopina, Liszta, schumanna). Boris Petrushansky jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów
(m. in. im F. Busoniego w Bolzano, „DB Viotti” w Vercelli,
„A. casagrande” w terni). Od 1990 r. Mieszka we włoszech
jest profesorem Accademia Pianistica „incontri col Maestro” w imola. regularne prowadzi kursy mistrzowskie
w royal Academy i royal college w Londynie, royal Academy w Dublinie, rowan university w new jersey, oraz
w wielu miastach europy i japonii.
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ukrAinA
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Fryderyk hOAnG DOnG
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Marta czech
POLskA

Martyna GĄsiewskA
POLskA

zbigniew Merecki
POLskA

Paweł POPkO
POLskA
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POLskA
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POLskA

Xiu Min Lin
sinGAPur

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

Maurycy kin
POLskA

juliusz ADAMOwski
POLskA
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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 – lira korbowa, flety proste, fidel; Martyna Grabowska – rebek, fidel, citola; eliza Fronszczyk – fidel, viola; jerzy Leo – cymbały;
Martyna Bobrucka – tubmaryna; Agnieszka Bobrucka – viola;
justyna rączka – śpiew; klaudia Brzezińska – bęben; iwona 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 izydor – perkusja; serhij Petryczenko vel Dżolo w Białym Garniturze – 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 jesienią 2008 roku. inspiracją dla Orkiestry jest różnorodna tradycja kabaretów oraz orkiestr 20-lecia międzywojennego,
a także klimat knajpianego muzykowania. repertuar Orkiestry, to muzyka wczorajszego fasonu, na którą składają się
tanga o nieszczęśliwych miłościach, walczyki, fokstroty, poleczki, wykonywane z odrobiną humoru i figlarności zabarwionych tonem melancholii.
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Chór MiseriCordia
zAPrAszA DO wsPółuDziAłu w kOncertAch
kameralny chór Misericordia, zaprasza chętnych pasjonatów 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 października, o godz. 18.00.
2 sierpnia, godz. 18.00 – salka przy ul. Bajana 47a
Gądów Mały/Wrocław (szary budynek) – Wstęp wolny!

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

www.cojestgrane.pl

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 Fundacji zwierciadło, którą tworzy najzdolniejsza młodzież
ze szkól muzycznych z całej Polski, wybrana podczas
ogólnopolskich przesłuchań. Młodzi muzycy zadebiutowali podczas tournee jesienią 2011 r.
w sierpniu MPF rusza w drugą trasę koncertową. Dwudziestu ośmiu młodych muzyków, których poprowadzi
Międzynarodowy Festiwal
Adam klocek – dyrektor artystyczny MPF – zaproponuje
Chopinowski
publiczności nowoczesny repertuar – specjalne aranże
w Dusznikach Zdroju
popularnych utworów na orkiestrę m.in. Led zeppelin,
skunk Anansie, czesława niemena, Duffy czy Michaela
3-11 Sierpnia 2012
jacksona. Dodatkową atrakcją będzie udział w koncerDyrektor Artystyczny - PIOTR PALECZNY
tach młodej wokalistki Aleksandry Galewskiej. z młodymi
Pod patronatem Bogdana Zdrojewskiego
muzykami zagrają również znakomici muzycy: robert kuMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biszyn – kontrabasista, gitarzysta basowy, kompozytor,
www w . f e s t i v a l . p l
aranżer i producent muzyczny, laureat Fryderyka 2011
w kategorii jazzowy Fonograficzny Debiut roku oraz 3 sierpnia Festiwal otworzy znakomity pianista hiszpański
Michał Dąbrówka jeden z najbardziej uznanych polskich joaquin Achucarro. następnego dnia 4 sierpnia zaprezentuperkusistów, muzyk sesyjny, kompozytor i aranżer.
je się Mariangela Vacatello, laureatka m.in. konkursu w san5 sierpnia, godz. 20.30, Pergola przy hali stulecia
tander. wieczorem o godz. 20.00 janusz Olejniczak będzie
koncert zakończy pokaz
grał na historycznym fortepianie erard z 1849 roku.
Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej. Wstęp wolny!
5 sierpnia wystąpi nikolai khozyainov, laureat wielu konkursów. Ostatnio otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie
w Dublinie (2012 r.). tego samego dnia będzie mogli podziwiać Francesco Piemontesi laureata konkursu królowej elżbiety w Brukseli. 6 sierpnia o godz. 16.00 grać będzie
so young yoon, laureatka konkursu skrzypcowego im.
h. wieniawskiego w Poznaniu w 2011r. wieczorem wystąpi Alexander Gavrylyuk, ulubieniec dusznickiej publiczności.
7 sierpnia o godz. 22.00 koncert nOkturn, który poprou Bożej Opatrzności
wadzi Olgierd łukaszewicz. wystąpią wszyscy pianiści obecni na festiwalu tego dnia oraz skrzypaczka so young yoon.
5 sierpnia
sierpnia Christoph
Christoph Bossert
Bossert
8 sierpnia o godz. 16.00 usłyszymy koreańskiego pianistę
seng-jin cho laureata konkursów chopinowskich w Mo1122 ssierpnia
ierpnia Thomas
Thomas Lennartz
Lennartz
skwie i hamamatsu. O godz. 20.00 wystąpi Dmitri Alexeev
uczeń Dmitri Bashkirova, laureat wielu konkursów piani1199 ssierpnia
ierpnia Koncert
Koncert promocyjny
promocyjny
stycznych m. inn. Marguerite Long w Paryżu, George
studentów i absolwentów
absolwentów
studentów
enescu w Bukareszcie, Piotra czajkowskiego w Moskwie.
Akademii
Akademii Muzycznych:
Muzycznych:
Alexander schimpf, laureat konkursu w cleveland (2011 r)
Tomasz
Tomas
a z Zebura
Zebura ((Warszawa)
Warszawa)
wystąpi 9 sierpnia o godz. 16.00. O godz. 19.00 grać będzie
Kraków))
Jan Baciak
Baciak ((Kraków)
Jan
elisso Bolkvadze laureatka konkursów pianistycznych VianMaciej
Maciej Maszkiewski
Maszkiewski ((Wrocław)
Wrocław)
w) na da Motta w Lisbonie, Van cliburn, Margerite Long w Paryżu i AXA Dublin international competition.
226
6 sierpnia
sierpnia Ireneusz
Ireneusz Wyrwa
Wyrwa
w piątek 10 sierpnia o godz. 16.00 wystąpi Duet Vilija Poskute & tomas Daukantas laureaci m. inn. konkursu Griega
Ewangelicki
E
wangelicki kościół
ko
ościół Opatrzności
Opatrzności Bożej
Bożej
w Oslo (2012 r.). O godz. 20.00 grać będzie Denis kozhukhin
E
u
Kazimierza W
ielkiego 2299
ull Kazimierza
Wielkiego
laureat konkursu królowej elżbiety w Brukseli (2010 r.).
Festiwal zamknie 11 sierpnia o godz. 20.00 włoski pianista
wstęp woln y
Alberto nose zwycięzca konkursu w santander.
kierownictwo
k
i e r ow n i c t wo
o
organizator:
rg a n i z at or :
artystyczne
Parafia
a rt yks t ycz n e festiwalu:
f e s t i wa lu:
Pa r a f i a Ewangelicko-Augsburska
Ew a n ge l ic ko -Au gs bu r s k a we
we Wrocławiu
Wro c ł aw iu
ciekawostką będzie koncert 9 sierpnia o godz. 22.00 GLAss
ul.
u l . Kazimierza
K a z i m ie r z a Wielkiego
Wie l k ie go 29,
29, 50-077
50 07 7 Wrocław
Wro c ł aw
tel.
t e l . 71
7 1 343
3 43 47
47 30,
30, faks:
f a k s: 71
7 1 372
372 37
37 48
48
D aw id Ślusarczyk
Ś lu s a rc z y k
Dawid
DuO grającego na „szklanej harfie”.

67

vii
vi
v
ii
w
i e c z or
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organowe
organowe
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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 wypełni przestrzeń świątyni zielonogórsko-Gorzowskiego
wyższego seminarium Duchownego (Gościkowo/Paradyż)
zapraszamy do Przedsionka raju na cykl jedenastu kameralnych 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 Fluyten 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 utworów pochodzących z dwóch słynnych europejskich kolekcji
muzyki średniowiecznej i renesansowej, które zostały znane 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 zespołów kameralnych epoki baroku. znakomite kanadyjskie gambistki susie napper i Margaret Little przedstawią wybór
utworów pochodzących z Francji, Anglii oraz niemiec. specjalnie z okazji koncertów na ziemi Lubuskiej do programu
włączone zostały kompozycje G. Ph. telemanna, który mieszkał przez kilka lat w żarach i pojawiał się także w innych lubuskich miejscowościach.
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godz. 20.00 – kościół najświętszej MP na Piasku
Ostrów tumski. Wstęp wolny!
www.poloniacantans.pl

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: kobieta – 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)
www.cojestgrane.pl

1-14 sierPniA
Gwoździec re!konstrukcja – unikatowy projekt odtworzenia 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 komponowanych przez kurta weilla do przejmujących tekstów
Bertolta Brechta, Ogdena nasha i rogera Fernaya. usłyszymy 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)

sCorPions

+ Maciej Maleńczuk & Psychodancing + Big cyc
Autorzy przeboju wind Of change będą gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu „wrOck for Freedom – Legendy rocka”. 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 kariery, który ma mieć miejsce po zakończeniu obecnej trasy
koncertowej pod nazwą Final sting tour, podczas której zespół planuje odwiedzić pięć kontynentów. wszystko wskazuje więc na to, że wrocławski koncert może być ostatnim
występem scorpionsów w Polsce!
Maciej Maleńczuk &„Psychodancing” to zestaw doskonałych piosenek w znakomitym wykonaniu.
Big cyc najbardziej zakręcony polski zespół, słynni happenerzy związani z Pomarańczową Alternatywą. na kon„szpilman na jazzowo” – autorskie aranżacje niezapomnia- cercie zespół Big cyc zaprezentuje materiał ze swojej
nych przebojów. kwartet trwale związany z wrocławską najnowszej płyty „zadzwońcie po milicję!”
31 sierpnia, godz. 17.00
Akademią Muzyczną z pewnością zaskoczy genialnymi imzajezdnia MPk, ul. Grabiszyńska 184
prowizacjami piosenek władysława szpilmana. Muzycy byli wielokrotnie nagradzani i doceniani w kraju i zagranicą.
Męskie Granie 2012
zachwyca również zjawiskowa, ciepła barwa wokalu kasi.
OGniA! (http://www.meskiegranie.pl/singiel)
Prawdziwa perełka polskiej sceny jazzowej.
synagoga Pod Białym Bocianem - centrum kultury i edukacji
Żydowskiej - ul. Włodkowica 5

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 namiot soundsystemowy, a dodatkową atrakcją będzie jamaican style Food corner, czyli trzecia scena festiwalu.
Bez precedensu festiwal proponuje w tym światowej klasy 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 największych festiwalach muzyki reggae t.j. summer jam, rototom 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
www.cojestgrane.pl

katarzyna nosowska dała sygnał do wystrzału. utwór
„Ognia!” nie pozostawia wątpliwości – tegoroczna edycja Męskiego Grania będzie wybuchowa.
Duet katarzyny nosowskiej i Marka Dyjaka daje przedsmak trasy koncertowej, z elektryzującą energią, muzycznym zawirowaniem, zarzewiem buntu oraz odwagą
bezkompromisowych brzmień.
Pod okiem katarzyny nosowskiej – dyrektora artystycznego Męskiego Grania 2012, formuła wydarzenia otwiera się na nowe rozwiązania i odważnie wkracza w obszary
muzycznych eksperymentów. jazz, rock, hip-hop, electro, opera i sporo brzmień, których nie da się zaszufladkować. 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
sierpień 2012 « cO jest GrAne « str. 7

fot.s.Arczyński,Paryż1976

Dyrektor:PiotrBorkowski
zastępcadyrektora:Arkadiuszsikora
www.okis.pl,okis@okis.pl

rynek-ratusz24,50-101wrocław
tel.:713442864
fax:713442865

zapraszapon.-pt.,wgodz.10.00-18.00
tel.713422291
www.dcik.pl;cik@okis.pl

sTeFan arCzyński
FOtOGrAFie
zapraszamyw sierpniudo zabytkowychwnętrz Dolnośląskiegocentrum
Fotografii–„Domekromański”we
wrocławiu, gdzie otwarta zostanie
wystawapracnestorapolskiejfotografii,związanegood 62.latz wrocławiem–stefana Arczyńskiego.
Artystajestlaureatemwieluprestiżowych nagród regionalnych, polskich
i zagranicznych.za swojeosiągnięcia
otrzymałm.in.w 1977r.złotykrzyż
zasługi,w 1992rokunagrodękulturalnąŚląskakrajuzwiązkowegoDolnejsaksonii,zaśw 2011r.złotyMedal
„zasłużonykulturzeGloriaArtis”.
na ekspozycjizaprezentowanezostaną klasyczne czarno-białe zdjęcia,
którewykonałpodczasswoichlicznychpodróżym.in.do Grecji,chin,
usAi na hawaje.niezabraknierównieżfotografiiz Polski.
w centrumzainteresowaniaartysty
stoiczłowiekorazotaczającagonatura.szczególnymupodobaniemdarzy
drzewazewzględuna ichróżnorodność,bogactwoformi faktur.
wernisaż wystawy zbiega się z 96.
urodzinamitwórcy.
Wernisaż 2sierpnia,
godz. 17.00.
Wystawapotrwado 1wrześniabr.
dcF„domekromański”,
pl.bpanankiera 8

Ablucja

PowidokiPtaka

MiT i MelanCholia
„Miti Melancholia”towystawa„na koniecświata”.towarzyszącyjejnastrój
wypływaz poruszanychtematówprzemijania,upadkuwiary,kryzysówtożsamości.Odczuciametafizyczneartystówmieszająsiętutajz historią,nadając
wybranymprzezartystówaspektomdodatkowegoznaczenia.Poddawanereinterpretacjiwątkizaczerpniętez XX wiecznejhistorii,z mitologii,zesztuki
ukazujądystansdzielącynasod minionychczasówmodernizmu,ukazując
tymsamympustemiejscedo wypełnienianowymiideami,formami,mitami.
ArtyŚcibiorącyudziałw wystawie: BognaBurska,witosławczerwonka,
kliszawerk,jerzykosałka,romanLipski,łódźkaliska,ArturMalewski,sławomirMarzec,tomaszMażewski,AgataMichowska,MarcinMierzicki,Bartłomiej Otocki, Laura Pawela, Marek rogulski, jadwiga sawicka, Piotr
szmitke,Grzegorzsztwiertnia,Marcellozammenhoff.
wystawaorganizowanaprzy współpracyz Muzeumwspółczesnymwrocławiai GaleriiBielskiejBwA.wystawietowarzyszyłbędziealbumo tymsamymtytulepod redakcjąjolantyciesielskiej,wydanynakłademOśrodka
kulturyi sztukiwewrocławiu.
Wernisaż 17sierpnia,godz. 17.00.Wystawapotrwado 29wrześniabr.
GaleriaBWA,ul.długa 1,jeleniaGóra

PsTrĄŻna na konieC wakaCji
zapraszamyna koncertoperowo-operetkowy.więcejna www.okis.pl
26sierpnia,godz. 20.30.Wstępwolny!
MuzeumkulturyludowejPogórzasudeckiegow kudowie-Pstrążnej,
Pstrążna 14

W wakacyjnym (lipiec-sierpień) numerze Odry:·rozmowyzezbigniewemcesarzem,Markiem
tomaszewskim,AnnąMariąshua ·tomaszkozłowski:„niewiesz–bądźironiczny” ·joannaOrska
o „Brulionie”politycznym ·czyBógjestbuchalterem ·Leopoldzborowski:marszand-poeta ·cormac
Mccarthy–sodomai Gomora ·MikroopowiadaniaAnnyMariishua ·Adamczaku FPFFw Gdyni
· 8arkusz–migawkiz wakacji ·Listyherbertado kunstmanna ·wspomnienieo Maciejuniemcu.

ewelinaniewiadomska

MM.waldemarŚwierzy

MaGia Marilyn Monroe
5sierpnia br.mija 50.latod jejśmierci.całeżycieMarilynMonroeowianebyło
tajemnicą.hipnotyzowałaolśniewała,oczarowywałaurodąi temperamentemnie
tylkomężczyzn.wieczórrozpoczniesięwernisażemzbiorówewyGąsiorowskiej,
sątogadżety,książki,filmy,praktyczniewszystko,cozwiązanejestz MM.Pojawiąsiętakżeplakatyz filmów,w którychgrałaMarilynorazjejplakatyportretowe autorstwa wybitnego polskiego plakacisty waldemara Świerzego, które
udostępniawrocławskaGaleriaPolskiegoPlakatu.Po wernisażuzapraszamy
na monodramcrisahenry’egow wyk.ewelinyniewiadomskiej,któraw swojej
artystycznejbiografiimam.in.rolęLadyMakbetw dramaciewiliamaszekspira.
Programwieczoru: 17.00 –WernisAŻ zbiorówewyGąsiorowskiejpoświęconychMarilynMonroe; 18.00 –„tomojaMarylinMonroe”–MOnOdrAM w wykonaniuewelinyniewiadowskiej; 19.15 –sPOtkAnie z twórcamii fanami.
5sierpnia,godz. 17.00–centrumkulturyzAMek,pl.Świętojański 1

k.k.Baczyński,1943

s.Mrozewski,1942

e.Bartlomiejczyk,1943

eksliBris Polski
czAsuwOjny i OkuPAcji 1939-1945
z kolekcjiMieczysławaBielenia
warszawskibibliotekarz,księgarzi bibliofilMieczysławBieleńtojedenz nielicznychpolskichkolekcjonerówposiadającyzbiórekslibrisówz okresuwojny
i okupacji.wystawazaprezentujeznakiksiążkowezaprojektowaneprzezwybitnychpolskichartystówuprawiającychtęszczególnątwórczośćgraficznąmimo
trwającejwokółgrozyczasuwojny.na wystawieznajdąsięm.in.pracetakich
sławmiędzywojennejgrafikijaktadeuszcieślewskisyn,stefanMrożewski,edmundBartłomiejczyk,albobędącychwówczasu początkuswejartystycznej
drogijanaMarcinaszanceraczykonstantegoMariisopoćko.wśródciekawostekekslibriszaprojektowanyprzezpoetęczasuwojnyi okupacjikrzysztofa
kamilaBaczyńskiegoi inny,autorstwapoczątkującegowtedymalarza,a później
słynnegoreżyseraAndrzejawajdy.
Wernisaż 10sierpnia,godz. 17.30(do5.09br.)
Galeriapod Plafonem,rynek 58
www.cojestgrane.pl

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

EKSPOZYCJE STAŁE

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA

SZTUKA ŚLĄSKA XII–XVI w.
Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki średniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są
dwunastowieczny romański tympanon z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki
śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana
ze złoconego srebra Herma relikwiarzowa
świętej Doroty.

SZTUKA ŚLĄSKA XVI–XIX w.
Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z okresu od renesansu
po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego
Michaela Willmanna zwanego „śląskim Rembrandtem” oraz praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera.

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
Matejko, Malczewski, Boznańska, Chełmoński 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.

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

SZTUKA WSCHODU
Barwy i kształty. Ceramika
chińsk
a. Pierwsza wystawa
chińska.
w nowej galer
owagaleriiii inspir
inspirowana jest bogatą kolor
ystyką
kolorystyką
i rozmaitością form klasycznej
ceramiki chińskiej. Pokazane
zostały obiekty powstałe od
VII do pocz. XX w. m.in. wazy,
misy, figurki, talerze,
a także akwaria, stołki
i pojemniki na laski.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

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

DOLNOŚLĄZACY
PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ
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 fotografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie 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 filmowe, dokumenty, fotografie oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników.

PANORAMA RACŁAWICKA

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

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

www.mn.wroclaw.pl

Dyrektor
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

SIERPIEŃ
2012
WYSTAWY CZASOWE

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

JAN BORTKIEWICZ: Fotografie i…

VERA RÖHM:
Ergänzungen/Uzupełnienia

16 lipca – 26 sierpnia 2012

9 lipca – 2 września 2012

„To artystyczno-fotograficzna opowieść z 67-letniej
podróży z Polski do Polski – wyjaśnia autor. Relacje z tej podróży «w głąb» to opis walki pomiędzy
cywilizacjami i historie postrzegane przez pryzmat
sztuki, historii, antropologii, filozofii i wątków autobiograficznych”.

Oszczędność języka plastycznego pozwala wiązać twórczość tej niemieckiej artystki z nurtem
konstruktywizmu i minimal artu. Operuje prostymi formami geometrycznymi, wykonuje prace
o charakterze kameralnym lub mnoży je, tworząc
przestrzenne, monumentalne struktury.

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.

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

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
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, fotografie 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 specyfice huculskiej ceramiki ludowej świadczy różnorodność wzorów, technik zdobienia oraz kolorystyka. Na wystawie można zobaczyć m.in. kafle, 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 Etnograficznym we Wrocławiu.

roBerT szeCówka „rOBs”

sławek Czajkowski eatMeMurAL
noweakcjestrefymiejskiejOutOFsthvol.3
Od 24lipcabr.możnaoglądaćwewrocławiunowymuralsławkaczajkowskiego.ObrazzatytułowanyeatMe
powstałprzy ul.kościuszki 55i należydo największych
zrealizowanychw historiiedycjiOutofsth.
awanGarda jUTra? ProCes
Punktemwyjściadlakoncepcjiwystawybyłopytanie,
w jakimstopniupolscyprojektanciwpisująsięw trendy
czytendencjeobowiązującew globalnymświeciewspółczesnejarchitektury,a w jakimjenegują,poszukując
własnychrozwiązań.zestawieniekoncepcjiwypracowanychprzez 18pracownii działającychindywidualnieprojektantówzaproszonychna wystawęukazujewielokierun
kowośćzmianzachodzącychw obszar zearchitektury.
wybórtwórcówjestw pełnisubiektywny.łączyichto,że
reprezentują„młode”pokolenie i zaliczająsiędo najbardziej dynamicznych postaci polskiej sceny. Działają
na różnychpolachi w różnejskali.Bardzoszerokointerpretującpojęciearchitektury,zajmująsięprojektowaniem
budynkówi założeńurbanistycznych,aletakżeprojektowaniemprzedmiotówużytkowych,grafikąorazdziałaniami uznawanymi tradycyjnie za domenę sztuk
wizualnych.(...)Mimotejróżnorodności,a możewłaśniedziękiniej,wszystkieprezentowaneprojektymożna naszym zdaniem uznać za reprezentatywny obraz
zjawiskaokreślanegoniekiedymianem„fenomenumłodejpolskiejarchitektury”.
Wystawaczynnado 23wrześniabr.
MuzeumArchitekturyweWrocławiu,ul.Bernardyńska 5

Pawilonwodny,Mode:lina
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z BLiskA i z DALekA
jakstwierdzasamAutor–jestrysującymi piszącym
satyrykiem,ilustratorem,scenografem,autoremprojektówgraficznych.
urodziłsięw 1935r.w żarkachna jurzekrakowsko-częstochowskiej,tamteżspędziłdzieciństwo/pierwszekontakty z rysunkiem prasowym – Gwidon Miklaszewski
w „Dziennikuzachodnim”,tygodnikisatyryczne„Mucha”,
„szpilki”itp./,po maturzeprzyjechałw r. 1954do wrocławiai rozpocząłstudiana architekturze.wkrótcenawiązał
współpracęz ówczesnymiredakcjamiz Podwala,najpierw
publikowałpojedynczerysunki,potemzaproponowanomu
stałąwspółpracęz tygodnikiem„wiadomości”.
(...)rOBsprojektujetakżeplakaty,scenografie,ilustruje
książki,uprawiafoto–żart,prowadziw hamburguspotkaniaz młodzieżąw cyklu„rysujemyz robsem”.Piszetakże
małei większeformysatyryczne,w r. 2001zostałwpisany
do księgirekordówGuinnesaza satyrycznąpowieść„Pałer”,napisanąwyłączniesłowamizaczynającymisięna literę„p”/20.260słów/.w r. 1977wrazz jerzymtomiałojciem
zainicjowałw Legnicyprzeglądkarykaturyi humorusatyrykon,któryod r. 1979funkcjonujejakoimpreza międzynarodowaa przezamerykańskitygodniksatyrycznywittyworld
jestod latuważanyza jednąz najważniejszychwystaww tej
dziedziniena świecie.robertszecówkajestwspółorganizatoremPodiumPolskiegoorazgaleriirezydencjadziałającejprzy konsulacierzeczpospolitejPolskiejw hamburgu,
za swojąpracęartystycznąorazdziałalnośćzbliżającąkulturępolskąi niemieckąotrzymałw r. 2010od PrezydentaBronisławakomorowskiegokrzyżkawalerskiOrderuzasługi
rzeczpospolitejPolskiej.
Wernisaż 3sierpnia,godz. 17.00.Wystawaczynna do 23
sierpniabr.codzienniew g. 11-18.00,soboty 12-15.00
GaleriaMiejska,ul.kiełbaśnicza 28

Marek MajCher iMPresjeFiLMOwe
Artystafotografik(zPAFOkręgDolnośląski).instruktorfotografii–absolwentwyższejszkołyPedagogicznejw Opolui studiumAnimatorówkultury.
Laureat i nAGrODy XXVMiędzynarodowegokonkursu
FotografiiGórskiejpod patronatemFiAPim.jana sunderlandaw nowymtarguw 2005roku,zdobywcazłOteGO
MeDALuFiAPw 2006rokuna nowotarskimkonkursie
orazjurortegokonkursuw następnymroku.Fotografią
zajmujesięod 30lat.Pasjonujegopejzażgórski.szczególniebliskajestmufotografiaw podczerwieni.Prawdziwafotografiaw podczerwieni.niestronijednakod „cyfry”.
Odnajdujew niejnieograniczonemożliwościingerencji
w obraz,czyliw artystycznąwizjęświatówwyśnionych.
Prezentowanena wystawiew Galerii„za szafą”fotomontażesąimpresjami,do którychpowstaniaprzyczyniłysię
filmy...Lepszei gorsze–zawszejednakinteresującosfilmowane.w procesiepowstawaniafotomontażyzostały
użytewyłącznieautorskiezdjęciajarkaMajchera.
do 19.08br.–Galeriaza szafą,pl.śwMarcina 4
www.cojestgrane.pl

„Black”zbigniewPodgórski,fot.A.Abel

(p)clayback

elŻBieTa Perlak
radośćtworzenia
Absolwentka Akademii sztuki trzeciegowieku,niepublicznejplacówki
kształceniaartystycznegoaktywizującejosobydorosłe,którąprowadzitowar zystwo edukacji Otwartej we
wrocławiu(ul.robotnicza 36/38).
O swoich doświadczeniach związanych z uczestnictwem w zajęciach
AstwelżbietaPerlakpisze:„Przeztę
paręlatbyłamzakorzeniona w magicznymmikrokosmosieludzi,których łączy wrażliwość i podobny
sposóbpatrzeniana świat.Poznałam
magięsztuki„od podszewki”.
szczególniefascynująmniekompozycjebarwne.uważam,żenienależy
zajmowaćsiępowierzchownymsukcesem, ale po prostu robić swoje
i cieszyćsię,kiedycośnamwyjdzie.”
6sierpnia,godz.18.00
do29.08br.wpn,śr,pt,wg.16-20.00
saloniktrzechMuz,ul.zawalna7

wysTawa
jedneGo eksPonaTU
niezwykłeznaczkipocztowez san
Marinowykonanew technice 3d
wydanez okazjieuropejskiegoroku
kreatywnościi innowacjiw 2009roku.w karnecieznajdująsię 3znaczki
pocztowez najbardziejznanymizabytkamiw sanMarino.
zdjęciaobiektóworazprojektyznaczkówwykonałPaulcandelari.karnet
wydano 25.08.2009r.w sanMarino.
PięknOPrAWdziWejPAsji
Prezentowanenawystawiezbioryto
w swoichgatunkachnajwyższapółkaw krajowejeliciekolekcjonerów.
Fonotelistyka(kartytelefoniczne),numizma-tyka papierowa (banknoty)
i filokartystyka(pocztówki).
Wystawyczynnedo 31sierpniabr.
MuzeumPocztyi telekomunikacji
ul.krasińskiego 1
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oBrazy, MiniaTUry,
akwarele i rysUnki
z kOLekcjijAnA i jADwiGi
nOwAk-jeziOrAŃskich
ekspozycjaobejmuje 82pracebędąceczęściązbiorów,jakielegendarny
„kurierz warszawy”i wieloletnidyrektorsekcjiPolskiejradiawolnaeuropaofiarowałOssolineum.
niemalwszystkieprezentowaneprace
wiążąsiętematyczniez Polską,a ich
autoramisąw większościartyścirodzimi,tacyjak:j.Brandt,j.chełmoński,j.czapski,j.Fałat,j.kossak,j.
Matejko, A. Orłowski, A. Piotrowski
i L.wyczółkowski.wystawietowarzyszykatalog.jejuzupełnieniemjestpokazwybranychnumizmatówrównież
będącychdaremjananowaka-jeziorańskiegodlazniO.
do 31sierpniabr.Bilety: 5/2zł
zakładnarodowyim.Ossolińskich
ul.szewska 37–salaPod kopułą
wejścieod zaułkaOssolińskich

irena Maszko MALArstwO
Praceprezentowanew Galeriipod Plafonem powstały na przełomie roku 2011/2012. niezmiennie, prace
stanowiąpołączeniemalarstwai instalacji,a kolorystyczniezdominowanesą
przezkontrastującezesobąbiel,czerń
i czerwień.w galeriizobaczymym.in.
serięinstalacyjnąpt.haiku–efektpracy z papierem i akrylem oraz serię
ośmiutwarzy,inspirowanącodziennymi obserwacjami uczestników życia
w środkachkomunikacjimiejskiej.
do8sierpniabr.
GaleriapodPlafonem»rynek58

Prezentacjapraci projektówwideo
studentówAkademiisztukPięknych
im.eugeniuszaGeppertawewrocławiuz intermedialnejPracowniceramiki prof. Adama Abla. wystawa
pokazujepróbybudowaniazwiązków
pomiędzy tym co ulotne, a tym co
trwałe i materialne. na prezentację
składająsięprototypy,pracei projekty wideo studentów intermedialnej
Pracowni ceramiki, które z zabawnycheksperymentówewoluująw kierunkuinteresującychrealizacji.
do 30.08br.–Galeriaszkłai ceramiki
Plackościuszki 9/10

100% szTUki
BezsztucznychDODAtków
wystawa czystego malarstwa, bez
zbędnychkablii monitorów.(...)Malarstwo „unplugged” to specjalność
wrocławskiegośrodowiskaartystycznego wywodzącego się z kręgu pracowniprof.stanisławakortyki.
Dziśtęnieśpiesznąsztukętworząm.
in: wojciech Lupa, łukasz huculak,
karolina jaklewicz,joanna Pałysczy
jarosławGrulkowski.(...)jegorefleksyjno-medytacyjny klimat przenosi
w obszaryspokojui harmonii,w rejony dalekie od zgiełku codziennego
świata.A dlawielbicielimocnychwrażeńproponujemykontaktz dziełami
młodychartystów:Beatyrojek,Monikismyłyi seweryna jańskiego.ich
mocne,nasyconei energetycznewizje,tomelanżnieograniczonejfantazji
z nieposkromionymduchem,doprawionykoloremna ostro.swobodne,
abstrakcujnefromyjańskiego,fantasycznezwierzęco-symbolicznewizerunkiautorstwarojekorazprzetrans
formowanepowidokipostacismyły,
togłosnajmłodszegopokolenia.
do 8.09br.
Galeriasztukisocato
ul.Oławska 21/7(www.socato.pl)
www.cojestgrane.pl

j.hałas,Malarstwonaśniegu,1970

konrad jarodzki
jirikovanda,resistanceii,2007

Pełnia szTUCzna
wystawa prezentujewybórz pracartystycznychzgromadzonychprzezDolnośląskietowarzystwozachętysztukPięknych.tytułodwołujesiędo obrazu„nasyconegozbioru”,w postaciktóregozwykliśmywyobrażaćsobieróżnegorodzaju
kolekcje.Dzieła,któresięna nieskładają,określającharakteri świadcząo ich
wyjątkowości.(...)wystawastanowipróbęokreśleniajednostkowegocharakterukolekcji,aleteż,poprzezstworzeniesztucznejnarracjiodwołującejsiędo polskiejhistoriisztukiostatnich 30.lat,próbęponownegojejprzeczytania.
do 12.11br.–MuzeumWspółczesneWrocław,pl.strzegomski 2a

zoFia kowalCzyk
PrzezLAsy,POLAi łąki
zofiakowalczyko sobiepieszetak:
ukończyłam filologię rosyjską na
uniwersytecie wrocławskim. Od
wielulatmieszkamwDomasławiu,
gminakobierzyce.Przelewamswoje
nastroje na papier i płótna, jestem
wdzieczna Bogu za takie zajęcie i...
mocno zapracowana. nie potrafię
przestać tworzyć, rosną więc stosy
akwareli,akryli,pasteli.chętniesięgamdo innychtechnik–grafiki,linorytu,malowaniana jedwabiui szkle.
zajmujęsięteżdecuopag'em,witrażem,zdobnictwemi dekoracją.stale
szukam nowych technik i tematów.
jestem przewodniczącą jury wielu
edycjipowiatowychi gminnychkonkursów plastycznych i teatralnych.
Prowadzęwarsztatymalowaniana jedwabiu. Otrzymałam wiele nagród
i wyróżnień.Mojepracesąw prywatnychzbiorachw wielukrajach.
Od1sierpniado 28wrześniabr.
klubŚOW,Galeria 7ddc,ul.Pretficza 24

hisToria rękoPisU
Pana TadeUsza
teksty,kOnteksty,reALiA
wystawęmożna zwiedzaćod wtorku
do niedzieliw godzinach 10.00–18.00
(w pon.nieczynna).wstęp: 10/5 zł

Wystawaczynnado 16wrześniabr.
MuzeumArchitektury,ul.Bernardyńska 5

do 31czerwca 2013
kamienicaPod złotymsłońcem
rynek 6

jUlia PiroTTe
twArzei DłOnie
wystawa prezentuje kilkadziesiąt
zdjęć julii Pirotte z kolekcji, którą
przekazałatużprzed śmierciążydowskiemuinstytutowihistorycznemu.
sątogłówniepracez latczterdziestychi pięćdziesiątychsięgająceczasówwojny
Wystawaczynnado 31sierpniabr.
synagogaPod BiałymBocianemckieŻ,
ul.P.Włodkowica 7

www.cojestgrane.pl

WOrldtrAdecenter Malarstwo
wystawatocyklkilkunastuwielkoformatowychpłócienautorstwakonrada
jarodzkiegoinspirowanychtragedią,
jaka miała miejsce w nowym jorku
w 2001r.jaktwierdzimalarz,obrazy
„wtc”niemiałyjednakbyćprecyzyjnym,oddanymz fotograficznądokładnością zapisem wydarzeń, a raczej
utrwalonąprzezczasrefleksją,wrażeniem,malarskąmetaforą.jarodzkipołączyłna płótniecharakterystycznądla
swejsztukirytmikęliniiz nastrojem
niepokoju,podkreślonymmonochromatycznymkolorytemobrazów.

salvador dali GrAFiki
na ekspozycję składa się 60 grafik,
oryginalnelitografie,akwaforty,stalorytyi drzeworytyw częścisygnowane
własnoręcznieprzezartystę,pozostałetłoczonew limitowanychedycjach
z autorskichmatrycDalego.kolekcja
zawierami.in.ilustracjedo BoskiejkomediiDantego,nowegoi staregotestamentu,historiiDonkichota.Prace
pochodzą ze zbiorów kolekcjonera
sztuki–DariuszaMatyjasa.
doo 31.08br.
ckzamek,pl.Świętojański 1
sierpień2012« cOjestGrAne« str.15

ewa jednoróG BArwynAtury–malarstwo
ulubionym tematem jej
twórczości malarskiej są
pejzaże,architektura,zwierzętai człowiek.realizacje
artystyczne, zarówno malarskiejaki poetyckieprzynoszą
jej
ogromną
satysfakcjęw życiucodziennymi ciesząsiędużymzainteresowaniemodbiorców.
Wernisaż17sierpnia, godz. 18.00(do 30.08br.)
klubŚląskiegoOkręguWojskowegoweWrocławiu
Galeria 7ddc,ul.Pretficza 24

ToMasz TorBUs twArzeŚwiAtA Fotografie
wystawatowyprawado tajemniczychi rzadkouczęszczanych przez turystów
zakamarków. Gwatemala,
tanzania, indonezja, Meksyk,kenia,syria,iran,kamiran,isfahan
bodża – te i wiele innych
krajówna niemalwszystkichkontynentach.zawszegłównymbohaterempracfotografajestczłowiek.
tomasztorbus –historyksztuki,profesornadzwyczajny
w instytucie historii sztuki uniwersytetu Gdańskiego,
a z zamiłowaniapodróżniki fotograf.

rosenThal kUns(z)T
ideąekspozycjijestukazanie tradycji manufaktury
rosenthalod początkujej
istnieniado dziś.Fenomen
firmywyrażasięw wysokim poziomie wyrobów,
któresąowocemwspółpra
cyz najwybitniejszymiartystami,takimijakwalterGropius,FerdinandLiebermann,salvadorDali,constantin
holzer-Defanti,Andywarhol,PatriciaurquiolaczyGiannii DonatellaVersace.
do19.08br.
ratusz–MuzeumMiejskieWrocławia

GraFika i szTUka PaPierU
wystawaprezentujekompozycjez papieruręcznieczerpanego,wykonanemetodą
decoupage’u orazgraficzne
pracew technikachmonotypii,plastykorytuorazlinorytu.Pracepowstaływ MuzeumPapiernictwaw ramachzajęć
artystycznychzorganizowanychw ub.rokuszkolnym.Pracewykonalimłodziartyściz ii klaszespołuGimnazjalno-Licealnego w Dusznikach-zdroju. Opiekunami grup byli:
Dagmarakacperowskai ArturGoliński.

do 2.09br.–MuzeumArchitektury,ul.Bernardyńska 5

Wystawatrwado końcawakacji
MuzeumPapiernictwadusznikizdrój

herMann wiehl (1900-1978)

kaTarzyna MiśCiUr DyPLOMyAsP 2012

klasykmodernizmu.
uczeńOttoDixa.kolekcja
rolandaroedera.
urodził się w nussbach
w szwarcwaldzie.w 1925r.
założyłwłasnąfirmęzajmującą się produkcją miodu.
Pod konieclat 20.nawiązał
kontakt z hermannem Anselmentempóźniejszymprofesoremw Asw norymberdze
i OttoDixemwybitnymartystązwiązanymz nurtemnowe
rzeczowościw Dreźnie,abypobieraću nichnaukirysowaniai malowania.Od 1936r.wiehli Dixzostająprzyjaciółmi,
od tegoczasuwielhjestczęstymgościemu Dixagdziepoznajeinnychwybitnychartystówtegookresu.Od 1943r.
wiehlaobowiązywałzakazwystawianiai sprzedażyswoich
pracniezgodnychz ideologicznądoktrynąestetycznąistniejącą w nazistowskich niemczech. Dopiero po wojnie
po razpierwszybierzeudziałw wystawiegrupowej.Do połowylat 50.dużopodróżujepo europiew celachstudyjnych.
zawieraznajomośćz wielomaartystami:P.Picasso,F.Léger,
M. chagall oraz M. Bill. Po powrocie aktywnie maluje,
a swoje prace pokazuje na licznych wystawach. umiera
w swoimdomuw st.Georgenw szwarcwaldziew 1978r.

studentka V rokuAsPim.
eugeniusza Gepperta we
wrocławiu na kierunku
wzornictwo,o specjalności
projektowanie ceramiki
orazstudentka ii rokurestauracjii rekonstrukcjiceramikii szkła.w 2010roku
studiana universidadedo Portow Portugaliiw ramach
Programuerasmus.udziałw wieluwystawachorazplenerachw krajui za granicą.

do 22.08br. -MuzeumMiejskieWrocławia
Płackrólewski,ul.kazimierzaWlk35

do31.08br.-MuzeumuniwersytetuWrocławskiego
pl.uniwersytecki 1
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do19.08br.
Galeriacsimpart,ul.Mazowiecka 17

jaCek MUeller rytuAłi ODDAnie
wystawajestpróbązaprezentowania tradycji, która
trwa i rozwija się na subkontynencie
indyjskim
od tysięcylat.Prezentowanefotografieukazująhinduizm w jego różnych
wymiarach. Pozwalają zetknąćsięz podstawowymi
praktykami,obrzędamii szczegółamidniapowszedniego.

www.cojestgrane.pl

aleksandra kUBiak BArAcA*
AkcjAw rAMAchwystAwyOutOFsth
VOL. 3(sekcjAsąsieDzi)
Performerka, znana z działań w grupie sędzia Główny,
na zaproszenie Out OF sth zaproponowała niezwykłe
działaniez udziałemmieszkańcówromskiegokoczowiska.
ProjektAleksandrykubiakocierasięo jedenz najbardziej
palącychsąsiedzkichproblemówwrocławia:sąsiedztwo
Polakówi romów.Mimoiluzjiżyciaw otwartym,wielokulturowymspołeczeństwieniepotrafimywciążrozwiązać
problemówponad 70-osobowejgrupyprzybyszów,którzy
od dwóchlatkoczują,kuprzerażeniujednychi zmartwieniudrugich,w wiosceprzy ul.kamieńskiego.
Akcjaprzeniesieniajednegoz prowizorycznychschronień,jakiebudująi w jakichprzebywająwewrocławiu
romscy imigranci, została zainicjowana i do pewnego
stopnia„wyreżyserowana”przezAleksandrękubiak.Artystkaz założenianiemajednakwpływuna konstrukcję
i tempo powstawaniaobiektu.Podczaswizytna koczowiskuna wrocławskichPolanowicachudałosięjejzaangażowaćkilkuczłonkówspołeczności,którzyw zamian
za pomocw pozyskaniuagregatuprądotwórczegona potrzebymieszkańcówkoczowiska,zgodzilisięskonstruować jedno ze swoich prowizorycznych domostw
na terenieMuzeumetnograficznego.
czygestetnografajestwszystkim,comożemyzrobićdla
prawdziwych,nieabstrakcyjnychinnych?w czympotrzebująoninaszejpomocy,a cojestjużprzemocąnaszejkultury?czybezdyskryminowaniawartościżadnej
zestronmożliwajestegzystencjatychdwóchświatów
oboksiebie?DziałanieAleksandrykubiakposzukujeformy(wizualneji instytucjonalnej),któramogłabyw adekwatnysposóbpokazaćjądroproblemui dopomócnam
w zrozumieniurodzącychsięwobecniegoemocji.
*Baraca, tak społeczność romska nazywa prowizoryczne
chaty na koczowisku.
Miejsceakcji:Muzeumetnograficzne,ul.traugutta111/113
czynnecodzienniewgodz.10-16.00

sPorT w GraFiCe
PproponujemyPaństwuzlokalizowanąw OgrodzieBarokowymprzy Ossolineumwystawęz prezentacjąsport
w grafice.wśródbogatychzbiorówzakładunarodowegoim.Ossolińskichznajdująsiępracegraficznepolskich
artystówdziałającychna przestrzeni XX w.i ukazujących
sportw wieluaspektach.
Wystawaczynnado 31sierpnia br.
Ogródbarokowyprzy zakładzienarodowymim.Ossolińskich,
ul.szewska 37.Wstępwolny!

PioTr PieTryGa
sreBrO–MOkrykOLODiOn
na wystawiepokazanychjestkilkadziesiątambrotypów
wykonanychmetodąmokregokolodionuprzezPiotraPietrygę.Artystapo razpierwszyzaprezentujeswojecenne
oryginałyszerokiejpubliczności.www.piotrpietryga.com
do31.08br.Wstępwolny!OdAFirlej,ul.Grabiszyńska 56
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osTaTni raz w naszej GalakTyCe?
czymiłośnicyfantastykiz całegoświataspotkająsięw tym
rokupo razostatnina wrocławskiejedycjiPolconu?Grozi
namkompletna katastrofa–ostrzegaAdamcebula,wrocławski naukowiec i publicysta. – nasza cywilizacja stoi
nad przepaścią–wtórujemujanuszzagórski z niezależnej
telewizjintV.jeżelidodaćdo tegokwestiękończącegosię
na 2012rokukalendarzaMajów…tomożesięokazać,żeto
ostatniaokazjabybyćna POLcOnie.
XXViiedycjaPolconuw tymrokuodbędziesiępo razpierwszywewrocławiuod 23do 26sierpniaw budynkachuniwersytetu Przyrodniczego. centrum imprezy to siedziba
centrumDydaktyczno-naukowegona pl.Grunwaldzki 24A.
Organizator tegorocznego konwentu to stowarzyszenie
wratislaviaFantastica,producentckzamek.
Gościspecjalnychbędzieczterech,a tymktóryotwierastawkębędzieerichvondaniken,szwajcarskipisarzi publicysta,twórcatzwpaleoastronautyki.Pojawisię 24sierpnia
i wystąpiz dwomawykładami„Danikentotal”i „starożytny
egipt”.kolejnigościetodwajamerykaniepisarzefantasy:
Peter v.Brett –„najbardziejbłyskotliwydebiutfantastyczny
ostatnichlat”,edwardlee –specjalistaod prozyekstremalneji horroruorazMiroslavzamboch –czeskipisarzfantasy i sf. Ogromnym wydarzeniem POLcOnu będzie
możliwośćspotkaniasięz jednymz największychpolskich
pisarzyfantasy–Andrzejemsapkowskim,a takżeinnymi
osobistościami.PojawisięMaciejParowski –pisarz,krytyk,redaktor,obchodzącejlatemtegoroku 30-lecie,„nowej
Fantastyki”.Przyjadątakże:rafałdębski –pisarz,miłośnik
średniowieczai sztukwalki,redaktornaczelny„sFFih”;Witoldjabłoński–dziennikarz,autorczterotomowegocyklu
„Gwiazdawenus,GwiazdaLucyfer”;stanisławMąderek
–niezależnyproducentfilmowy,twórcainternetowegoprzeboju„starsinBlack”orazfilmu„Gwiazdyw czerni”; Marcin
Przybyłek –autorcykluo Gamedecuwygłosiprelekcję o drugimdniew filmachfantastycznych;Milena Wojtowicz –autorka„wrót”,tłumaczka,redaktorka„Fahrenheita”;dariusz
domagalski – pisarz,scenarzystakomiksów;Magdalena kozak– autorkakultowego„nocarza”;Anna kańtoch –3nalaureatkanagrodyzajdla,autorka„Przedksiężycowych”;
i wieluinnych.Panijadwigazajdel -żonacenionegopisarzajanuszaA.zajdlawręczynagrodę,którapo śmiercimistrzazostałanazwana jegoimieniem,aprzyznawana jest
w dwóchkategoriach:powieścii opowiadania.
ProgramPolconu 2012podzielonyjestna blokitematyczne,
podczasktórychbędąodbywałysięprelekcje,pokazyfilmów,strojów,prezentacjegierczymultimedialne.
szczegóły:www.polcon2012.pl
23-26sierpnia–uniwersytetPrzyrodniczy
centrumdydaktyczno-naukowe, pl.Grunwaldzki 24A
www.cojestgrane.pl

Powiedz To w Ciszy / say it in silence
interDyscyPLinArnyPrOjektArtystyczny
MiędzynarodowyinterdyscyplinarnyProjektArtystyczny
realizowanyprzezFundacjęwspieraniakulturycuLturAMunDidziękiwsparciuMiędzynarodowegoFunduszu wyszehradzkiego. Główną ideą projektu jest
integracjamłodzieżyniepełnosprawnejz młodymiludzi
z różnychkrajówgrupywyszehradzkiej.
spotkaniemana celustworzeniespecjalnejplatformy
porozumienia bez użycia mowy werbalnej, bez słów
–a jedynieza pomocąartystycznychśrodkówwyrazu
–ceramikii teatru.
w czasiewarsztatów,zajęciaz pantomimyi bodylanguage
prowadzijózefMarkocki–aktori reżyserteatruFormy.
warsztatceramicznypt.„touchMe”prowadzijoanna
zabuska–psycholog,artystaceramik(AsPwrocław).
cyklwarsztatówintegracyjnychdlamłodzieżyz czterech
krajów:czech,słowacji,wegieri Polski–w tymmłodzieżyniesłyszącej,kończyotwartypokazteatrupantomimyorazrzeźbyceramicznej.
5sierpnia,godz. 17.00
jakubowice–Pałac,OłAWA
Wstępwolny!

wyrodraMa! sPektAkL/PerFOrMAnce
w PrzestrzeniMiAstA
Poznańskaformacjahappeningowa,cr,tymrazemwystąpiwrazz idądeVolayw niezwykłymspektakluplenerowympt.wyrODrAMAczylidramaciełóżkowym.
ideąprzedstawieniajestskłonienieodbiorcydo zastanowieniasięnad sensemegzystencji.łóżkotosymbolnaszegocałegożycia.tutajrozgrywająsięnajważniejsze
naszeżyciowedramatyi uniesienia.tutajbowiemrodzimysię,tuteżumieramy.tutajpowstajenoweżycie,tu
przeżywamyekstazymiłosne,tuodpoczywamy,regenerujemyorganizm,częstonawetukulturalniamysię.
kolektywcrw prześmiewczo-ironicznymstyluprzedstawiakilkunastogodzinnyperformance,w którymwidz
będziemiałszansęodnaleźćsiebiesamego.

22-26sierpnia–Wrocław
23-24sierpnia–Brzeg
28-29sierpnia–zielonaGóra

BuskerBus 2012
xvi MiędzynArOdOWyFestiWAl
sztukiulicznej–22-26sierPniA
na Festiwal przyjadą jak zwykle artyści z europy, obu
Ameryk,Australii,japoniii chin.Będąmuzycy,cyrkowcy,klaunii plastycy.klubemFestiwalowymwewrocławiubędzietymrazem„chopper”przy ul.kotlarskiej 42.
występyodbywaćsiębędąna rynkui nocąw klubie.
Pomysłodawcąistniejącegood 1997rokufestiwalujest
romualdPopłonyk,którysam,jako„człowiekorkiestra”
zjeździłpółświata,występującna festiwalachsztukiulicznej.Od ponad dziesięciulatzapraszawszystkichchętnych
do świętowaniaartystówulicznychna jedynąpolskąimprezętegorodzaju.samfestiwalorganizowanyjestw kilkumiastach,tworzącswoistetourneewielkiej,kolorowej
trupyartystycznej(corokumapapodróżywyglądatrochęinaczej)i trwaokoło 2tygodni.
„wychodzimyz założenia,żefestiwalniemożebyćjedyniezbioremwystępującychartystów,jaktoczęstospotykamy, lecz swoistym spektaklem, jednorodną, multimedialnąkompozycją.na FestiwaluBuskerBusnigdynie
mai niebędziebiletów,konkursów,rankingówi tympodobnych wynalazków. Promujemy wyłącznie artystów
wolnychi niezależnych.”
romualdPopłonyk

24i 25sierpniabr.–uliceWrocławia

180 MinUT wokół CeBUli
seniorówciekawychświata,głodnychwrażeńi nowych
smaków,zapraszamygorącona spotkaniakulinarno-artystyczne.inicjatorkązajęćjestwrocławskaartystkaAnna jur (szarakowo.pl), prezes Fundacji Paliwo
Artystyczne.Podstawąspotkańjestinspiracjado nowych
poszukiwańkulinarnych.zajęciawzbogaconeo warsztatplastycznyubarwionezostanąekranizacjąfotografii
podróżniczychpo krajachśródziemnomorskich,skandynawskich,azjatyckich,afrykańskich,południowoamery
kańskichi słowiańskich,a takżemuzykąświata.
z pracpowstałychna zajęciachplanowana jestwystawa.
Obowiązujązapisy!kosztjednegospotkania: 13zł

Bulwar Ikara 29-31

6spotkań–14-30sierpnia
klubPod kolumnami,PlacŚw.Macieja 21
tel.(71) 322 95 38
www.cojestgrane.pl
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Giełda sTaroCi Pod halĄ sTUleCia
Giełda w tym roku obchodzi swoje szóste urodziny.
wskrzeszonaw 2007rokuna stałewpisałasięw kalendarzcyklicznychwydarzeńorganizowanychna terenach
wokółzabytkowegoobiektu,jakimjesthalastulecia.
cyklicznośćGiełdystaroci,odbywającejsięw każdyostatniweekendmiesiącaprzywiązałado niejsetkimiłośników
antycznychmebli,obrazów,zegarówi innychwartościowychprzedmiotówz „duszą”.naGiełdęprzyjeżdżająwystawcyz wrocławia,DolnegoŚląskai całejPolskigdyż
panujetutajniepowtarzalnaatmosferaorazbogataoferta
naponadstustoiskachkażdegomiesiąca.
zawszew ostatniweekendmiesiąca
halastulecia,ulWystawowa1

wędrUj i zwiedzaj za naMi
zapraszająkluby:turystówprzy tMW,Przewodników
„Oskar”O/Pttkprzy instytutachPAn
5sierpnia,g. 10.00spacerpo wrocławiu;
spotkanieprzy pomnikuhr.A.Fredry
10sierpnia,g. 7.00*Św.wawrzyńca–karpacz–Śnieżka;
24-26sierpnia,g. 7.00–* Berlin–„nocMuzealna”
zgłoszeniana wycieczki(*)„Przewodnikczeka”
na spacer ze, spotkaniu klubowym lub telefonicznie 661 701 176; 71 35 70 119wieczorem;
wyjazdyz Placusolidarności.

wroCławski TeaTr lalek
PL.teAtrALny4
POdłOGOWO
sPektAkL DLAMłODszych
PrzeDszkOLAków
18sierpnia, godz. 15.00
19sierpnia, godz. 11.00
jAŚi MAłGOsiA
sPektAkL
z LekcjąMuzyczną
25sierpnia,godz. 15.00
26sierpnia,godz. 11.00
POWrótMAMutA- spektaklBajkobusu
Miejsce:Bajkoprzystanek- halastulecia/Pergola
19sierpnia,godz. 15.00
BohateremspektaklujestmałyMamut,odnalezionyprzez
wrocławskiegolodziarzaw bryleloduz Antarktydy.w poszukiwaniurodzicówmaluchopuszczabudkęz lodami
i odbywawędrówkępo wrocławiu.Przeżywamnóstwo
zabawnychprzygód,spotykaciekawychludzi,a nawetzaprzyjaźniasięz wrocławskimkrasnalem.
do 12sierpniakasateatru–pl.teatralny 4–jestnieczynna
13–31sierpnia: wt-pt, 15-19;so, nd–2godz.przed spekt.

wakaCje z UniversyTeTeM świaTa
leTnie sPaCery z PrzewodnikieM
POznAjswOjeMiAstOz PrzewODnikieMPttk
w każdąsobotęi niedzielędo 16wrześniabr.włącznie,
przewodnicywrocławskiegooddziałuPttkzapraszają
na bezpłatnewycieczkitematyczne.
spotkanieo godz. 10.00przy fontannie

w każdą niedzielę sierpnia organizowane są spacery
z przewodnikiempo Ostrowietumskim.trasywycieczek
dotyczą:historii,zabytkówarchitekturyi przestrzenikulturowejmiastaorazbiografiiosóbzwiązanychz wrocławiemswymżyciemlubpobytem.
spotkaniaprzed katedrąo godz. 15.00

ListaspacerówwrazzterminamidostępnajestwsiedzibieOddziałuwrocławskiegoPttkrynek-ratusz 11/12
(kpm.wroclaw.pl;www.rekreacja.wroc.pl)

naUka jazdy
na rolkaCh
zapraszamy wszystkich od 5
rokużyciado wzięciaudziałuw
zajęcia, które prowadzone są
w małychgrupachprzezwielokrotnegomistrzaPolskijuniorówi wicemistrzaeuropyw jeździeszybkiejna lodzie.
infoi zapisy:tel. 530 800 903
do 31sierpniaw godz. 10.00-13.00i 16.00-18.00
placAsfaltowy,ul.swobodna

kOŚciółŚW.MAriiMAGdAleny,ul.szewska10
04sierpnia(sobota),godz.11.00(3-5lat)
cOsięwyDArzyłOnAMOstkuczArOwnic
04sierpnia(sobota),godz.12.30(6-12lat)
wyższAszkOłAczArOwnicytekLi
MuzeuMArchitektury,ul.Bernardyńska5
11sierpnia(sobota),godz.11.00(3-5lat)
PszczółkAMAjAiłąkOwykOnkursurODy
11sierpnia(sobota),godz.12.30(6-12lat)
skrzyDLAteiwłOchAte.kurscerAMiki
PAłAckróleWski,ul.kazimierzaWielkiego35
18sierpnia(sobota),godz.11.00(3-5lat)
PrzyGODyzALicjąwkrAinieczArów
18sierpnia(sobota),godz.12.30(6-12lat)
zALicjąPODruDiejstrOnieLustrA
MuzeuMArchidiecezjAlne,pl.katedralny16
25sierpnia(sobota),godz.11.00(3-6lat)
tAjeMnicePOwstAwAniAksiążeczek
25sierpnia(sobota),godz.12.30(6-12lat)
POznAjstAreksiążki!ODzwOjuDOkODeksu
rezerwacja:tel. 511 132 287.1godz.–10zł/dziecko+ 5 zł
biletwstępudo muzeum.rodzice–wstępwolny!

Orientujsię! FasCynUjĄCy wieTnaM
Półkolonie dla dzieci w wieku 7-10 lat, których
bohateremjestwietnam.infoizapisy:tel. 71325 14 83
do 31sierpniabr.–ckAgora,ul.serbska 5a

®nr 103265. wydawca:cojestGraneAgencjawydawniczo-reklamowaGrażyna Migniewicz.Adreskorespondencyjny:cojestGraneskr.poczt. 1007, 50950wrocław 68.redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plinternet:www.cojestgrane.pl,redakcja@cojestgrane.pl.Druk–Print.redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.zastrzegamy
sobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.sprawyspornerozpatrywanesąprzezsądwłaściwydlawydawcy.

ProGraM – sierPień
zajęciadladzieciw wieku 7-12lat:2sierpnia –Biblioteczneksiążekwędrówki; 9sierpnia –staropolskimobyczajem(kamienicaPod złotymsłońcem–rynek 6;wstęp
z biletemna wystawę–5zł); 23sierpnia –Światzestarychmap; 30sierpnia –wyszperaneskarby.
rezerwacjatelefoniczna: 71 335 64 83.
czwartki, godz. 11.00–dziedziniecwewnętrznyOssolineum
ul.szewska 37–wejścieod zaułkaOssolińskich
(www.oss.wroc.pl)

arTysTyCzne laTo w MieśCie
Dladziecii młodzieżyw wiekuod 8-13rokużycia.
w programiem.in.ceramika,malarstwo,rysunek,grafika,
filcowanieorazzwiedzaniegaleriiimuzeóww tymlekcje
muzealneiwieleinnych.
info: 506 66 99 25
zajęciaodbywająsięod pndo ptw godz.od 10-16.00
do 17sierpnia,ul.Św.Mikołaja 53

Półkolonie dla Przedszkolaków
Maszdzieckowwiekuod3-5lat?Przez7wakacyjnych
tygodninaszaplacówkazapraszanapółkolonie.
info:602639725,717277117
do 31sierpniabr.
Przedszkolekropeczka,ul.sojowa 3–krzyki

aniMowane wakaCje

zGłoś swój FilM na FesTiwal
FilMów FraPUjĄCyCh!
26–28października br.–GorzówWlkp.
Organizatorzy  - Miejski Ośrodek sztuki w Gorzowie
wielkopolskimstawiająna: filmy,któreintrygujątwórczympodejściem,formą,bohaterem,tematem.na świeżość,oryginalnośćoraznowefilmowewyzwania.unikają
tego,copowtarzalne,nijakiei obojętne.
www.mosart.pl/page2096

cykl„Animowanewakacjez radiemrAM”towyjątkowaokazjadlanajmłodszychdo obejrzeniakultowychpolskichaniFilmymożnazgłaszaćdo 14wrześniabr.
macjina dużymekranie,a dlastarszych–byprzypomnieć
kino 60krzeseł–dkFMegaron
sobieulubionebajki,wyświetlonez odchodzącejpowoliw zaMOs,ul.Pomorska 73, 66-400GorzówWlkp.
pomnienietaśmyfilmowej.Do 2sierpniapokazywanebędą
koMórkowo-FilMowo wArsztAty
zestawyodcinków:„zimaw DolinieMuminków”i „szczęślirealizacjafilmudokumentalnego
we dni Muminków”. w kolejnych tygodniach zobaczymy
kamerątelefonukomórkowegow empikurenoma
przygodyreksiaczyBolkai Lolkaorazbajkiz cykli„Proszę
Galopującyrozwójtechnologicznysprawia,żedziśkażdy
słonia”i „Przygodyprof.nerwosolka”.Bilety6zł.
seanserozpoczynająsięcodziennieo godz. 10i 11.30
–sięgającpo kameręw telefoniekomórkowym–możezadcF,ul.Piłsudskiego64a
cząćfilmować.samowciśnięcieprzyciskunagrywanianie
oznaczajednak,żepowstaniez tegofilm.Filmtosztuka
opowiadania obrazem, której trzeba uczyć. w trakcie
warsztatuukazanazostaniespecyfikakina i podstawowe
regułyrządzącerealizacjąfilmu.żebywziąćudziałw warsztaciewystarczymiećtelefonkomórkowywyposażonyw kamerę. warsztaty poprowadzi Lech Moliński – animator
kultury,dziennikarzfilmowyi realizatorreportażykomórkowych,związanyz FundacjąVisionicaorazz załogą„Miast
w komie”,popularyzującąideęwypowiedzifilmowejza pośrednictwemkamerytelefonukomórkowego.
Poniedziałkowepopołudnia–6, 13, 27,godz. 18.00
dhempik-renoma,ul.Świdnicka.Wstępwolny!
www.cojestgrane.pl
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www.teatrnorwida.pl

