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28 CZERWCA, piątek, godz. 20.00 (bilety: 35/27)

Jan Stanienda – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia

WW..  AA..  MMoo  zzaarrtt::
DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo DD  --dduurr  KKVV 113366;;  DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo  BB  --dduurr  KKVV 113377
DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo  FF  --dduurr  KKVV 113388;;  DDii  vveerr  ttii  mmeenn  ttoo DD  --dduurr  KKVV 220055
EEiinnee  kkllee  iinnee  NNaa  cchhtt  mmuu  ssiikk  GG  --dduurr  KKVV 552255

30 CZERW CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)
Pa weł Gu snar – sak so fon
Jan Sta nien da – skrzyp ce
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via
FF..  CChhoo  ppii  nn,,    AA..  PPiiaazz  zzooll  llaa,,  GG..  GGeerr  sshh  wwii  nn,,
EEnn  nniioo  ii AAnn  ddrree  aass  MMoorr  rrii  ccoo  nnee,,  NNii  nnoo  RRoo  ttaa

3 LIP CA, śro da, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Mar ta Ko wal czyk – skrzyp ce
Łu kasz Chrząsz czyk – for te pian

CC..  FFrraanncckk  –– SSoo  nnaa  ttaa  AA  --dduurr;;  OO..  MMeess  ssiiaa  eenn  –– FFaann  ttaa  zzjjaa
SS..  PPrroo  kkoo  fifieeww  –– PPiięęćć  mmee  lloo  ddiiii  oopp.. 3355  bbiiss
MM..  RRaa  vveell  –– IIII SSoo  nnaa  ttaa  GG  --dduurr;;  GG..  GGeerr  sshh  wwiinn  –– FFrraagg  mmeenn  ttyy
zz OOppee  rryy  „„PPoo  rrggyy  aanndd  BBeessss””  aarrrr..  JJ..  HHee  iiffeettzz

5 LIP CA, pią tek, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Adam Bał dych Qu ar tet

TThhee  RRoo  oomm  ooff  IImmaa  ggii  nnaa  ttiioonn

7 LIP CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Atom String Qu ar tet
Ni ka Lu bo wicz – wo kal

AAttoomm  SSttrriinngg  QQuu  aarr  tteett  ffee  aatt..  NNii  kkaa  LLuu  bboo  wwiicczz

10 LIP CA, śro da, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Hin rich Al pers – for te pian (Niem cy)
Jan Sta nien da – skrzyp ce
Bar tosz Bo ber – skrzyp ce
Bo że na Na woj ska – al tów ka
Li dia Grzan ka -Urba niak – wio lon cze la

CC..  FFrraanncckk  –– KKwwiinn  tteett  ffoorr  ttee  ppiiaa  nnoo  wwyy  ff  --mmoollll  FFWWVV 77
AA..  DDvvoořřáákk  –– IIII KKwwiinn  tteett  ffoorr  ttee  ppiiaa  nnoo  wwyy  AA  --dduurr  oopp.. 8811
GG..  GGeerr  sshh  wwiinn  –– TTrrzzyy  PPrree  lluu  ddiiaa

12 LIP CA, pią tek, godz. 20.00 (bi le ty: 50/38)

Fi lip Woj cie chow ski Jazz Trio

OOdd BBaa  cchhaa  ddoo GGeerr  sshh  wwii  nnaa
uuttwwoo  rryy  BBaa  cchhaa,,  MMoo  zzaarr  ttaa,,  CChhoo  ppii  nnaa,,  GGeerr  sshh  wwii  nnaa  ii iinn  nnyycchh
ww ttrraannss  kkrryypp  ccjjii  FFii  llii  ppaa  WWoojj  cciiee  cchhooww  sskkiiee  ggoo

14 LIP CA, nie dzie la, godz. 20.00 (bi le ty: 35/27)

Wie sław Kwa śny – al tów ka
Jan Sta nien da – skrzyp ce, dy ry gent
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via

WW..  AA..  MMoo  zzaarrtt::  SSyymm  ffoo  nniiaa  EEss  --dduurr  nnrr 11  KKVV 1166
SSyymm  ffoo  nniiaa  kkoonn  cceerr  ttuu  jjąą  ccaa  nnaa sskkrrzzyypp  ccee  ii aall  ttóóww  kkęę  EEss  --dduurr
KKVV 336644;;  SSyymm  ffoo  nniiaa  AA  --dduurr  nnrr 2299  KKVV 220011

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

XVII
Festiwal

Muzyki Kameralnej

WIECZORY
W ARSENALE

AA  mmoożżee  jjeeddnnaakk  jjaazzzz......

JAN STA NIEN DA
dy rek tor ar ty stycz ny

TO MASZ KWIE CIŃ SKI
dy rek tor or ga ni za cyj ny

Bilety oraz karnety (w�cenie�220�zł�-�normalne�i�170�zł�-�ulgowe)�do�nabycia�na�stronie�www.wieczorywarsenale.pl
oraz�na�godzinę�przed�koncertami.
PROMOCJA!!�Na�wszystkie�bilety�oraz�karnety�kupione�na�stronie�www.wieczorywarsenale.pl�-�zniżka 5%!!

Adam�Bał�dych�Qu�ar�tet

Or�kie�stra�Ka�me�ral�na�Wra�ti�sla�via



an dRZej pRZe Woź niK (1963–2010)
W nA szej PA Mię Ci/eMléKe inK Ben

Eu�ro�pej�ska�sieć�Pa�mięć�i so�li�dar�ność�oraz�Ośro�dek�„Pa�mięć
i Przy�szłość”�za�pra�sza�ją�na uro�czy�ste�otwar�cie�wy�sta�wy�po�-
świę�co�nej�An�drze�jo�wi�Prze�woź�ni�ko�wi.�Wy�da�rze�niu�to�wa�rzy�-
szyć�będzie�spe�cjal�ny�Kon Cert sKrzyP Co Wy.
Wy�stą�pi�RO�BERT�BA�ChA�RA –�skrzyp�ce.�w re�per�tu�arze:
Jo�hann�Paul�von�We�sthoff�–�su�ita�nr 3�B�-dur
Jo�hann�s.�Bach�–�Ada�gio�i fu�ga�z 1�so�na�ty�g�-moll�BWV 1001
Jo�hann�se�ba�stian�Bach�–�Par�ti�ta�h�-moll�BWV 1002
An drzej Prze Woź niK był�hi�sto�ry�kiem,�wie�lo�let�nim�se�-
kre�ta�rzem�Ra�dy�Ochro�ny�Pa�mię�ci�Walk�i Mę�czeń�stwa.�Ja�ko
or�ga�ni�za�tor�uro�czy�sto�ści�ka�tyń�skich,�twór�ca�pol�skich�cmen�-
ta�rzy�wo�jen�nych�w Ka�ty�niu,�Char�ko�wie�i Mied�no�je,�czło�nek
Ra�dy�Mu�ze�al�nej�Pań�stwo�we�go�Mu�zeum�Kl�Au�schwitz�-Bir�-
ke�nau�w Oświę�ci�miu�-Brze�zin�ce�czy�Mu�zeum�Nie�pod�le�gło�-
ści� w War�sza�wie,� zy�skał� so�bie� opi�nię� straż�ni�ka� praw�dy
i pa�mię�ci,�sto�ją�ce�go�po�nad po�li�tycz�ny�mi�po�dzia�ła�mi�i spo�-
ra�mi.�Był�tak�że�jed�nym�z twór�ców�Eu�ro�pej�skiej�sie�ci�Pa�mięć
i so�li�dar�ność.�Wiel�ki�przy�ja�ciel�Wę�grów,�znaw�ca�ich�hi�sto�-
rii�i kul�tu�ry,�zo�stał�od�zna�czo�ny�Krzy�żem�Ofi�cer�skim�Or�de�ru
za�słu�gi�Re�pu�bli�ki�Wę�gier�skiej.�Nie�przy�pad�kiem�więc�ini�cja�-
to�rem�wy�sta�wy�pod�su�mo�wu�ją�cej�do�ro�bek�tra�gicz�nie�zmar�-
łe�go�w ka�ta�stro�fie�pod smo�leń�skiem�wie�lo�let�nie�go�sze�fa
RO�PWiM�był�dr�Ti�bor�Na�vrac�sics,�Wi�ce�pre�mier�Wę�gier�i Mi�-
ni�ster�Ad�mi�ni�stra�cji�Pu�blicz�nej�i spra�wie�dli�wo�ści.

3 lip ca, godz. 19.00 – Ko ściół Gar ni zo no wy św. elż bie ty
ul. św. elż bie ty 1

II II II BB II EE NN  NNAA  LL EE  FF LL AA  MM EE NN  CC OO
ppoo śśwwiięę ccoo nnee ppaa mmiięę ccii ssłłyynn nnee ggoo śśppiiee wwaa kkaa CCaa mmaa rróónn ddee llaa IIss llaa

1188--2211 lliipp ccaa 22001133  WWrroo ccłłaaww // ZZaa ggóó rrzzee ŚŚlląą sskkiiee
BBiieenn nnaa llee –– ttoo jjee ddyy nnee wwaarrsszz ttaa ttyy ww PPooll ssccee,, ggddzziiee ppoo zznnaa cciiee FFaa mmeenn ccoo ppoo ddaa nnee zz ssaa mmee ggoo

źźrróó ddłłaa,, oodd nnaajj lleepp sszzyycchh nnaa uucczzyy cciiee llii zz HHiisszz ppaa nniiii.. DDaa jjąą oonnee ssoo lliidd nnee ppoodd ssttaa wwyy
zzaa rróóww nnoo oossoo bboomm zzaa aawwaann ssoo wwaa nnyymm jjaakk ii ppoo cczząątt kkuu jjąą ccyymm ddoo ddaall sszzee ggoo rroozz wwoo jjuu..

WWaarrsszz ttaa ttyy ttaańń ccaa  JJoo ssee MMaa nnuu eell AAllvvaa rreezz
zna ko mi ty tan cerz i zdo byw ca wie lu pre sti żo wych na gród

pprroo ggrraamm wwaarrsszz ttaa ttóóww ttaańń ccaa:: 
Gru pa za awan so wa na – Im pro wi za cja do Bu le rias i Tan gos

Gru pa śred nia – So lea Gru pa po cząt ku ją ca – Ale grias

WWaarrsszz ttaa ttyy śśppiiee wwuu  PPee ppee ddee PPuu rraa
za li cza ny do ary sto kra cji ar ty stów !a men co

WWaarrsszz ttaa ttyy ggrryy nnaa ggii ttaa rrzzee  RRaa mmóónn AAmmaa ddoorr HHee rree ddiiaa
zna ko mi ty gi ta rzy sta, wy wo dzą cy się z ro du Ama dor

KKuurrss tteeoo rriiii FFaa mmeenn ccoo ii KKuurrss jjęę zzyy kkaa hhiisszz ppaańń sskkiiee ggoo
ja ko gra ti so wy do da tek dla każ de go uczest ni ka

Ce ny warsz ta tów wraz z noc le giem i wy ży wie niem od 800zł
MMiieejj ssccee wwaarrsszz ttaa ttóóww:: 

�������� HHoo tteell BBoo rryyss Za gó rze Ślą skie (16km od Wał brzy cha)

IInn ffoorr mmaa ccjjee ii zzaa ppii ssyy::
wwwwww..aarr ttee FFaa mmeenn ccoo..eeuu KK..mmaa lleecc kkaa@@aarr ttee FFaa mmeenn ccoo..eeuu ++4488..550077..332299..884444
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lip Co We Kon CeR tY W al ta nie
7 liP CA, Niech�to�zo�sta�nie�mię�dzy�na�mi�–�utwo�ry�Ma�ria�na
he�ma�ra�w wy�ko�na�niu�ak�to�rów�scen�war�szaw�skich:�Ewy�Ma�-
ko�ma�ski,�Woj�cie�cha�Mach�nic�kie�go�i zbi�gnie�wa�Ry�ma�rza
14 liP CA Ame�ry�kań�skie�Prze�bo�je�Re�tro�w wy�ko�na�niu�do�ro�-
ty�Ba�ran�-Błasz�czyk�(so�pran)
21 liP CA du�et�PiE�PRzyK�(po�ezja�śpie�wa�na)�han�na�Kacz�-
ma�rek�i zbi�gnie�wa�do�brzyń�skie�go�–�śpiew,�gi�ta�ra
28 liP CA Ja�nek�sa�mo�łyk�Aku�stycz�nie�(rock&po�ezja�śpie�-
wa�na)�z udzia�łem�Pa�try�cji�ste�fa�now�skiej�–�skrzyp�ce,�Pio�tra
Woj�niu�sza�–�bas�i Ma�te�usza�Brzo�stow�skie�go�–�per�ku�sja

za wsze o godz. 18.00
Park przy CK Mu za, Ar mii Kra jo wej 1 – lu Bin. Wstęp wol ny!

W ra zie nie po go dy kon cer ty od bę dą się w Klu bie Pod Mu za mi.

Viii WieCZoRY oRGanoWe
u Bożej oPAtrznośCi
7 lipca ANdRzEJ�szAdEJKO;�14 lipca JuliAN�gEMBAlsKi
21 lipca WOJCiECh�MAzuR,�dAWid�RzEPKO
28 lipca RudOlf�iNNig

Koncerty rozpoczynają się o godz. 19.00. Wstęp Wolny!
ewangelicki kościół opatrzności Bożej, ul. Kazimierza 29

Salomone RoSSi MuzyKA�dWORu�i�syNAgOgi
Ars CAn tus: Mo�ni�ka�Wie�czor�kow�ska/so�pran,�Ra�do�sław�Pa�cho�łek/alt,
Ma�ciej�goc�man/te�nor,�Piotr�Kar�pe�ta/bas,�To�masz�do�brzań�ski/flet�pro�sty,
Jo�an�na�Wal�czak/skrzyp�ce�ba�ro�ko�we,�Ju�lia�Kar�pe�ta/vio�la�da�gam�ba,�Pa�weł
Mu�zy�ka/vio�la�da�gam�ba,�vio�lo�ne,�Ewa�Pra�wuc�ka/po�zy�tyw

29 czerwca br. godz. 19.00. Wstęp wolny!
Kościół św. Antoniego z Padwy (ul. św. Antoniego 30)



S PRZEDAŻ B ILETÓW: kasa biletowa CS IMPART – ul. Mazowiecka 17
w godz. 8.00-16.00, tel.: 71 341 94 32, rezerwacje@impart.art.pl
W dniu koncertu od godz. 18.00 w kościele św. K rzyża.
S przedaż internetowa: www.eventim.pl, www.biletin.pl

FESTIWAL POD PATRONATEM PREZYDENTAWROCŁAWIA RAFAŁA DUTKIEWICZA
PATRONAT HONOROWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOBOGDANA ZDROJEWSKIEGO
DYREKTOR ARTYSTYCZNY FESTIWALU ANDRZEJ CHOROSIŃSKI

P rogram całego Fes tiwalu na:
www. impart.art.pl

233_CJG 25-06-13 16:48 Strona 3



4 str.��» CO�JEsT�gRANE » lipiec�2013 www.cojestgrane.pl�

paR ni Val jaK (Wa lec pa ro wy)
PiK�NiK�ChOR�WAC�Ki�z OKA�zJi

WsTą�PiE�NiA�ChOR�WA�CJi�dO uNii�Eu�RO�PEJ�sKiEJ
le�gen�da�chor�wac�kie�go�roc�ka,�naj�po�pu�lar�niej�szy�chor�-
wac�ki�ze�spół�wszech�cza�sów.�Bę�dzie�to�do�sko�na�ła�oka�-
zja� aby� usły�szeć� jak� w ory�gi�na�le� brzmią� wiel�kie� hi�ty
śpie�wa�ne�przez�Paw�ła�Ku�ki�za O nic�nie�py�taj�i Mia�sto�bu�-
dzi�się�oraz�in�ne�pio�sen�ki�zna�ne�z wy�ko�nań�Mać�ka�Ma�leń�-
czu�ka,�Mar�ka�Pie�kar�czy�ka�i Muń�ka�stasz�czy�ka.
W pro�gra�mie�m.in:�na�uka�gry�w Bo�ćan�je,�na�uka�ję�zy�ka
chor�wac�kie�go,�chor�wac�ka�dys�ko�te�ka,�gra�plan�szo�wa XXl
dla�dzie�ci,�ma�lo�wa�nie�twa�rzy�i wie�le�in�nych�atrak�cji.

na kon cert oraz pik nik wstęp wol ny!
29 czerw ca, od godz. 12.00 – Park Po łu dnio wy

13. mię dZY na Ro do WY Fe Sti Wa l Fil mo WY

t -mo bi le no We Ho RY Zon tY
sCenA MuzyCznA:

Co�dzien�nie�przez 11�wie�czo�rów�w Klu�bie�fe�sti�wa�lo�wym
w Ar�se�na�le�Miej�skim�bę�dzie�moż�na usły�szeć�mu�zy�kę�na ży�-
wo�w wy�ko�na�niu�wy�bit�nych�ar�ty�stów�i naj�lep�szych�dj�-ów.
19 liPCA: rykarda Parasol f.Mela Koteluk & Misia Furtak
Ry�kar�da� Pa�ra�sol� to� po�cho�-
dzą�ca�z san�fran�ci�sco�wo�ka�-
list�ka�i mul�tiin�stru�men�ta�list�ka
o ko�rze�niach�pol�sko�-ży�dow�-
sko�-szwedz�kich.�uzna�je�się�ją
za kró�lo�wą�ame�ry�kań�skie�go
go�ty�ku�i ko�bie�ce�wcie�le�nie�Nic�ka�Ca�ve’a.�swo�ją�twór�czo�-
ścią�wpi�su�je�się�w tra�dy�cję�mrocz�nych,�na�stro�jo�wych,
peł�nych�po�etyc�ko�ści�son�gów�i bal�lad.
22 liP CA: Mi ke Pat ton i to ma hawk
gwiaz�dą�te�go�rocz�nej�sce�ny
mu�zycz�nej bę�dzie� To�ma�-
hawk�–� su�per�gru�pa�do�wo�-
dzo�na przez�Mi�ke’a Pat�to�na,
nie�zwy�kle� ak�tyw�ne�go� mul�-
tin�strumen�ta�li�stę,�wo�ka�li�stę
i pro�du�cen�ta�mu�zycz�ne�go,�Kon�cert�to�część�eu�ro�pej�skie�-
go�to�urnée pro�mu�ją�ce�go�naj�now�szą�pły�tę�To�ma�hawk�Od�-
dfel�lows,�na�którą�fani�zespołu�czekali�6�lat.
23 liP CA: l. u. C i Mo tion trio: nic się nie sta ło
W kwiet�niu 2013�ro�ku�świa�tło�dzien�nie�uj�rzał�al�bum�Nic
się�nie�sta�ło�–�wspól�ne�dzie�ło�Łu�ka�sza�Rost�kow�skie�go l.
u. C�–�ar�ty�sty,�pro�du�cen�ta�i per�for�me�ra�oraz�wir�tu�ozów
akor�de�onu�Mo�tion�Trio.�To�jed�na�z naj�bar�dziej�za�ska�ku�-
ją�cych�ko�ope�ra�cji�te�go�ro�ku�na ryn�ku�mu�zycz�nym.�Pod�-
czas�fe�sti�wa�lu�pre�mie�ro�wo�za�pre�zen�tu�ją�swój�pro�jekt.
25 liP CA: Mi ko łaj trza ska Mó wi Mo vie
No�wy�pro�jekt�dźwię�ko�wo�-fil�-
mo�wy�Mi�ko�ła�ja�Trza�ski,�są�to
utwo�ry�po�cho�dzą�ce�z so�und�-
trac�ków�do fil�mów�Woj�cie�cha
sma�rzow�skie�go,�ale�też�frag�-
men�ty�mu�zy�ki,�któ�re�nie�zna�-
la�zły�się�na ścież�kach�dźwię�ko�wych.�Na sce�nie�Ar�se�na�łu
Trza�sce�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�gru�pa�mu�zy�ków�mię�dzy�na�ro�-
do�wych,�w tym�Mark�san�ders�i Olie�Bri�ce�(Ri�ver�lo�am
Trio),�Per�-Ake�holm�lan�der�z or�kie�stry�Re�so�nan�ce�oraz
Jo�han�nes�Bau�er�z kwar�te�tu�Pe�te�ra�Brot�zman�na.�
27 liP CA: dia man da Galás 
Wo�ka�list�ka�ob�da�rzo�na�roz�cią�ga�ją�cym
się�na trzy�i pół�okta�wy�gło�sem,�śpie�-
wacz�ka�ope�ro�wa,�wir�tu�oz�ka�for�te�pia�-
nu,� kom�po�zy�tor�ka,� per�for�mer�ka,
ar�tyst�ka�mul�ti�me�dial�na i au�dio�wi�zu�al�-
na.�W swo�jej�twór�czo�ści�czę�sto�po�dej�-
mu�je�te�ma�ty�kon�tro�wer�syj�ne�i nie�po�pu�lar�ne,�nie�to�le�ran�cję
czy�wszel�kie�for�my�nie�spra�wie�dli�wo�ści�spo�łecz�nej.
KluB Fe sti WA lo Wy - Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 9

Bilety i karnety do nabycia przez www.nowehoryzonty.pl
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pod Wod nY WRo CŁaW nA su ChyM lĄ dzie
Kon cer ty: lE�Ni�WiEC,�PO�isON�hO�NEy,�After par ty: dJ�Mar�cel
Pre�zen�ta�cja�fe�sti�wa�lu�fil�mo�we�go�hap py And
Wy sta wa fo to gra fii: Ewy�An�drze�jew�skiej,�Woj�cie�cha�za�-
wadz�kie�go�i Krzysz�to�fa�Nie�wia�dom�skie�go�pt:�Ma�ni�fe�sta�cja
czy�li�pra�ce�ręcz�ne.�Pre�zen�ta�cje�ar�ty�stycz�ne.

6 lipca, godz. 19.00
Browar Mieszczański, ul. hubska 44. Wstęp wol ny!

ŻY Wa le Gen da – Ca ma Rón de la iS la
Kon Cert FlA Men Co 

Kon�cert�po�świę�co�ny�pa�mię�ci�Ca�ma�ro�na de�la�is�la,�naj�słyn�niej�-
sze�go�śpiew�ka�fla�men�co,�któ�ry�do dzi�siaj�jest�in�spi�ra�cją�dla
wie�lu�ar�ty�stów,�który�powiedział:�„W śpie�wie�fla�men�co�jest�tak
jak�w cor�ri�dzie,�al�bo�się�jest�Cy�ga�nem�al�bo�się�nim�nie�jest”
Ro�zu�miał�fla�men�co�ja�ko�sztu�kę�ży�wą�i otwar�tą�na wie�le�wpły�-
wów,�dążył�do�za�cho�wa�nia�pry�mi�tyw�nej�for�my�śpie�wu�fla�men�-
co,�nie�okieł�zna�ne�go�du�cha�du�en�de�i głę�bo�kie�go�bó�lu.�
Kon�cert�w in�ter�pre�ta�cji�zna�ko�mi�tych�ar�ty�stów�z hisz�pa�nii:�
Pe pe de Pu ra –�śpiew,�za�li�cza�ny�do ary�sto�kra�cji�ar�ty�stów
fla�men�co�i po�cho�dzi�z ro�du�Cy�ga�nów�An�da�lu�zyj�skich;�
ra mon Ama dor he re dia –�gi�ta�ra,�wy�wo�dzi�się�ze�słyn�nej
ro�dzi�ny�Ama�dor.�Jest�sy�nem�Ra�mo�na�Ama�dor;�
isa bel ru iz de Vil la la Cha me la –�ta�niec,�w 1993�wraz
z wio�lon�cze�li�stą� Jo�sep� Bas�sal� stwo�rzy�li� nie�po�wta�rzal�ny
spek�takl�fla�men�co�przy akom�pa�nia�men�cie�Or�che�stra�hall�de
de�tro�it,�spek�takl�od�niósł�wiel�ki�suk�ces�w wie�lu�kra�jach.
jo se Ma nu el Alva rez –�ta�niec,�lau�re�at�wie�lu�mię�dzy�na�ro�-
do�wych�kon�kur�sów�tań�ca�fla�men�co.

21 lip ca, godz. 20.00
Bi le ty: 120/90/50/35 zł (tic ket pro. pl, em pik)

sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul Włod ko wi ca 17

Na pla�ka�tach�pro�mu�ją�cych
Bra�ve�wi�dzi�my�ob�li�cze�męż�-
czy�zny,� jed�ne�go� z wie�lu
mło�dych� gór�ni�ków� sta�no�-
wią�cych�ta�nią�si�łę�ro�bo�czą
na czar�nym� ryn�ku� zło�ta
w za�chod�nim�Mo�zam�bi�ku.
Te�go�rocz�na�edy�cja�Bra�ve�fe�-
sti�val� wpro�wa�dzi� wi�dzów
w tra�dy�cje�mu�zycz�ne�z ca�łe�-
go�świa�ta,�sta�no�wią�ce�spo�-
iwo�po�mię�dzy�śro�do�wi�skiem
ze�wnętrz�nym�czło�wie�ka�i je�-
go� nie�wi�dzial�nym� świa�tem
du�cho�wym.�Na przy�kła�dzie
sze�re�gu� ma�ło� zna�nych� ga�-
tun�ków� mu�zycz�nych� oraz
tech�nik� wo�kal�nych,� po�zna�-
my�m.in.�sza�mań�ską�mu�zy�-
kę� z Ko�rei� Po�łu�dnio�wej,
tra�dy�cyj�ne�pie�śni�ple�mie�nia
Xho�sa�z RPA,�dźwię�ki�tra�dy�-
cyj�nych�bęb�nów�kró�lew�skich
z Bu�run�di�oraz pie�śni�ber�be�ryj�skich�ko�biet�z Ma�ro�ka.
W tym ro ku chce my sku pić się na za pre zen to wa niu tra dy cji
mu zycz nych wy bra nych spo łecz no ści, któ re w wy ni ku izo la -
cji od świa ta ze wnętrz ne go i nie uczest ni cze nia we współ cze -
snych glo bal nych na pię ciach, mia ły szan sę wy pra co wać,
a na stęp nie za cho wać uni kal ne i tyl ko im wła ści we ryt my.
Mam na my śli ryt my, któ re naj peł niej okre śla ją ich zwią zek ze
śro do wi skiem i ze świa tem, z któ re go po cho dzą. Wy cho dząc
z za ło że nia, że przed sta wi cie le spo łecz no ści tra dy cyj nych za -
cho wa li wie le na rzę dzi ob co wa nia z „nie wi dzial nym świa -
tem”, a za ra zem ży wiąc prze ko na nie, że to cze go nie wi dzi my
go łym okiem jest bo gat sze od te go, co wi dzi my, chcę za pre -
zen to wać go ściom fe sti wa lo wym świat ukry ty w pie śniach,
śpie wach, mo dli twach i, co naj waż niej sze – w ich uni kal nym
mu zycz nym ryt mie.

grze�gorz�Bral,�dy�rek�tor�Bra�ve�fe�sti�val

Me�ry�to�rycz�nym�uzu�peł�nie�niem�głów�ne�go�nur�tu�fe�sti�wa�lu�bę�-
dzie�cykl�spo�tkań�BRA�VE�ME�ETiNgs.

Xii ColouRS oF oStRaVa 2013
dolní VítKoViCe 18-21 liPCA 2013

Po�nad 30�tys.�uczest�ni�ków, 12�scen�oraz�pra�wie 200�–�nie
tyl�ko� mu�zycz�nych� –� atrak�cji� k.� cze�skiej� Ostra�wy� za�le�d�-
wie 20 km�od pol�skiej�gra�ni�cy.�Więcej:�www.colours.pl

Królewscy Bębniarze z Burundi
9 lipca, g. 20.30 Wzgórze Polskie

Che onG -BAe – Ko�rea
otWAr Cie BrAVe FestiVAl
7 lip ca, g. 19.00 – Cs im part

BA Chu KhAn – pie�śni�pu�sty�ni�Thar
11 lip ca, g. 20.30 – sy na go ga

fo
t.�

J.
�s

to
ga

ruPinder
Muzyka

indyjskiego
Pendżabu
10 lipca
g. 17.30

teatr
Pieśń Kozła
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te atR pol SKi We WRo CŁa Wiu
am ba Sa do Rem pol SKiej Kul tu RY

Ja�po�nia�i Ru�mu�nia�to�dwa�krań�ce�Eu�ra�zji�i jed�no�cze�śnie�miej�sca
wy�zna�cza�ją�ce�tra�sy�za�gra�nicz�nych�po�dró�ży�Te�atru�Pol�skie�go�we
Wro�cła�wiu.�Wła�śnie�wró�ci�li�śmy�z sy�bi�nu,�gdzie�na XX fe�sti�va�lu
in�ter�na�tio�nal�de�Te�atru�w po�ka�zy�wa�li�śmy�utwór�o Mat�ce�i Oj�-
czyź�nie.�Pu�blicz�ność�dłu�go�okla�ski�wa�ła�przed�sta�wie�nie�i po raz
ko�lej�ny�oka�za�ło�się,�że�pe�łen�pol�skich�te�ma�tów�spek�takl�ma�bar�-
dzo�uni�wer�sal�ne�prze�sła�nie.�Wśród�pu�blicz�no�ści�by�li�naj�waż�niej�-
si�se�lek�cjo�ne�rzy�fe�sti�wa�lo�wi�na świe�cie,�wli�cza�jąc�w to�Awi�nion
i Edyn�burg.�Te�raz�spek�takl�obej�rzą�Ja�poń�czy�cy�w cza�sie�World
The�atre�fe�sti�val�shi�zu�oka�un�der�Mt.�fu�ji�w shi�zu�oce,�gdzie�tym
ra�zem�bę�dą�ku�ra�to�rzy�naj�waż�niej�szych�fe�sti�wa�li�w Azji.�To�nie
ko�niec�wę�dró�wek,�w cza�sie�któ�rych�Te�atr�Pol�ski�pro�mu�je�pol�ską
kul�tu�rę�na świe�cie.�Przed na�mi�do koń�ca�ro�ku:�szo�sa�Wo�ło�ko�-
łam�ska�w Mo�na�chium,�utwór�o Mat�ce� i Oj�czyź�nie�w Pilź�nie
i Miń�sku�oraz�Po�cze�kal�nia. 0�w sankt�Pe�ters�bur�gu.�Ko�niec�ro�ku
spę�dzi�my�w To�kio,�gdzie�na Mię�dzy�na�ro�do�wym�fe�sti�wa�lu�ib�se�-
now�skim�po�ka�że�my�Pa�nią�z mo�rza.
Te�atr�Pol�ski�we�Wro�cła�wiu�na�le�ży�do tych�nie�wie�lu�scen�w Pol�-
sce,�któ�re�re�pre�zen�tu�ją�kul�tu�rę�pol�ską�za gra�ni�cą.�za�pro�sze�nia
z fe�sti�wa�li�z ca�łe�go�świa�ta�po�twier�dza�ją�je�go�re�no�mę�ar�ty�stycz�-
ną.�Naj�czę�ściej�do�ce�nia�ne�są�po�ziom�ak�tor�stwa,�de�cy�zje�ar�ty�-
stycz�ne,�od�wa�ga�po�dej�mo�wa�nych�te�ma�tów.�sły�szy�się,�że�pol�ski
te�atr�jest�jed�nym�z naj�waż�niej�szych�w Eu�ro�pie�i okre�śla�po�ziom
sztu�ki�te�atral�nej,�wska�zu�jąc�no�we�kie�run�ki�jej�roz�wo�ju.�Od pa�ru
lat�Te�atr�Pol�ski�we�Wro�cła�wiu�jest�sce�ną�na wa�liz�kach�i za�grał
już�po�nad sto�ra�zy�dla�wie�lo�ty�sięcz�nej�pu�blicz�no�ści�na kil�ku�kon�-
ty�nen�tach:�Bu�enos�Aires,�Qu�ito�(Ekwa�dor),�Ma�dryt,�gi�ro�na (hisz�-
pa�nia),�Pa�ryż,�stras�burg,�Mau�beu�ge�(fran�cja),�Tu�ryn,�du�blin,
Brno�(Cze�chy),�Ba�zy�lea,�Wil�no,�Ry�ga,�Ber�lin,�dre�zno,�Mo�skwa,
Wo�ro�neż�(Ro�sja),�Kra�jo�wa�i sy�bin�(Ru�mu�nia),�Ni�tra�(sło�wa�cja),
Ri�je�ka�(Chor�wa�cja),�lu�bla�na.
W la�tach�60.�naj�le�piej�sprze�da�ją�cym�się�to�wa�rem�eks�por�to�wym
by�ła�Pol�ska�szko�ła�fil�mo�wa,�w la�tach�sie�dem�dzie�sią�tych�te�atr
Je�rze�go�gro�tow�skie�go�i Ta�de�usza�Kan�to�ra,�w la�tach�osiem�dzie�-
sią�tych�–�Kan�tor�i gar�dzie�ni�ce.�dziś�są�nim�re�per�tu�aro�we�te�atry,
ta�kie�jak�Te�atr�Pol�ski�we�Wro�cła�wiu,�TR�i No�wy�Te�atr�w War�sza�-
wie.�To�one�wy�zna�cza�ją�no�we�kie�run�ki�świa�to�wej�sztu�ki�te�atru,�to
one�roz�bu�dza�ją�za�in�te�re�so�wa�nie�świa�ta�na�szym�kra�jem�ja�ko�waż�-
nym�przy�stan�kiem�w tu�ry�sty�ce�kul�tu�ral�nej.
Wro�cław�i dol�ny�Śląsk�są�co�raz�bar�dziej�atrak�cyj�ne�ja�ko�miej�-
sca�do za�miesz�ka�nia�i re�ali�zo�wa�nia�swo�ich�ży�cio�wych�za�mie�-
rzeń�dla�oby�wa�te�li�Eu�ro�py,�by�nie�na�pi�sać�świa�ta.�za�po�zna�ją
się�z ni�mi�nie�tyl�ko�dzię�ki�kon�tak�tom�biz�ne�so�wym,�ale�tak�że
przy�jeż�dża�jąc�na waż�ne�wy�da�rze�nia�kul�tu�ral�ne�or�ga�ni�zo�wa�ne
we�Wro�cła�wiu,�jak�T�-Mo�bi�le�No�we�ho�ry�zon�ty,�Bra�ve�fe�sti�wal
czy� Mię�dzy�na�ro�do�wy� fe�sti�wal� Te�atral�ny� dia�log�-Wro�cław,
i na dol�nym�Ślą�sku,�jak�Wra�ti�sla�via�Can�tans,�fe�sti�wal�Cho�pi�-
now�ski�w dusz�ni�kach�zdro�ju,�Ca�stle�Par�ty�w Bol�ko�wie�czy
„Reg�gae�dub�fe�sti�val”�Mię�dzy�na�ro�do�wy�fe�sti�wal�Mu�zy�ki�Reg�-
gae�w Bie�la�wie.�in�ny�spo�sób�po�zna�nia�dol�ne�go�Ślą�ska�to�kon�-
takt�z do�ko�na�nia�mi�ar�ty�stycz�ny�mi�na�szych�te�atrów.�Wśród
naj�waż�niej�szych�am�ba�sa�do�rów�kul�tu�ry�po�wsta�ją�cej�w na�szym
re�gio�nie�jest�Te�atr�Pol�ski�we�Wro�cła�wiu.

www.teatrpolski.wroc.pl

let ni Se Zon WaRSZ ta to WY
W te Atrze Pieśń Ko złA!

udział�w warsz�ta�tach�to�szan�sa�na do�sko�na�le�nie�ar�ty�stycz�-
nych�środ�ków�wy�ra�zu�i po�dej�mo�wa�nie�no�wych�ak�tor�skich
wy�zwań�pod okiem�mi�strzów,�przed�sta�wi�cie�li�jed�ne�go�z wio�-
dą�cych�awan�gar�do�wych�te�atrów�w Pol�sce.�Na mię�dzy�na�ro�do�-
wych�warsz�ta�tach�mło�dzi�ak�to�rzy,�re�ży�se�ro�wie,�mu�zy�cy�oraz
stu�den�ci�ak�tor�stwa�i śpie�wu�bę�dą�mie�li�moż�li�wość�po�zna�wać
tech�ni�ki� wy�pra�co�wa�ne� przez� prak�ty�ków� i ak�to�rów� Te�atru
Pieśń�Ko�zła�w cza�sie�wie�lo�let�nich�ćwi�czeń.
WARsz�TAT�TECh�NiK�AK�TOR�sKiCh�(grze�gorz�Bral)
18-21 lipca /23-26 lipca 2013
WARsz�TAT�TECh�NiK�WO�KAl�NyCh�/OBEC�NOŚĆ�PO�PRzEz
gŁOs�(An�na zu�brzyc�ki)
18-21 lipca /22-24 lipca 2013 
Mu�zyCz�NOŚĆ�CiA�ŁA�(Ra�fał�ha�bel)
28-31 lipca 2013 
for�mu�larz� apli�ka�cyj�ny,� szcze�gó�ło�we� in�for�ma�cje� i� za�pi�sy:
www.piesn�ko�zla.pl/warsz�ta�ty,�71 342 71 10

Miej sce: te atr Pieśń Ko zła, ul. Pur ky nie go 1

fot.�K.�Jarek

fot.�T.�Żurek

rAy Co oney maYdaY reż. Woj CieCh Po Ko rA
Jed�na z naj�lep�szych�na świe�cie�ko�me�dii.�hi�sto�ria�lon�dyń�skie�-
go�tak�sow�ka�rza�bi�ga�mi�sty,�kto�re�mu�przez�la�ta�uda�je�się�bez�ko�-
li�zyj�nie�la�wi�ro�wać�mię�dzy�dwie�ma�ko�cha�ją�cy�mi�go�żo�na�mi.
Na sku�tek�wy�pad�ku�ulicz�ne�go�je�go�ta�jem�ni�ca�wy�cho�dzi�na jaw,
wy�wo�łu�jąc� la�wi�nę� kom�pli�ka�cji.� Bo�ha�ter� mio�ta� się,� usi�łu�jąc
ukryć�po�dwoj�ne�ży�cie�przed mał�żon�ka�mi,�me�dia�mi�i po�li�cją.
zna�ko�mi�ty�ko�mizm�sy�tu�acji�fa�bu�lar�nych�i ję�zy�ka�spra�wia,�że
May�day�od 16�lat�roz�śmie�sza�do łez�wro�cław�ską�pu�blicz�ność.

2, 3, 4, 5, 6, 7 lip ca, godz. 19.00
te atr Pol ski sce na Ka me ral na, ul. świd nic ka 28 



wojciech�Dąbrowski�&�Paweł�Okoński�

PLAC�te�AtRAL�ny 4�(bu�dy�nek�te�atru�La�lek)�www.te�atr�ko�me�dia.com

sieRPień 2013
2.08�pt�21.00�–�scena�Letnia
tRZy�RAZy�ŁÓŻKO

3.08�so�21.00�–�scena�Letnia
DRei�MAL�DAs�Bett

9.08�pt�21.00�–�scena�Letnia
PsyChOteRAPiA

10.08�so�20.00�–�Duża�scena
KOLACJA�DLA�GŁUPCA
11.08�nd�19.00�–�Duża�scena
KOLACJA�DLA�GŁUPCA
16.08�pt�21.00�-�scena�Letnia

PsyChOteRAPiA
17.08�so�21.00�–�scena�Letnia

tRZy�RAZy�ŁÓŻKO
22.08�czw�20.00�–�Duża�scena

BOeinG�BOeinG
23.08�pt�20.00�–�Duża�scena

BOeinG�BOeinG
24.08�so�20.00�–�Duża�scena

BOeinG�BOeinG

sPRZe�DAŻ�Bi�Le�tÓw:
Ka�sa�te�atru,�pl.�teatralny�4:

wto�rek�–�pią�tek,�godz. 9.00-19.00
Prze rWA: 14.30-15.00

oraz�2�go�dzi�ny�przed spek�ta�klami

od 8 do 22 liP CA – nie Czyn nA

od 23 liP CA do 21 sierP niA:
wto�rek�–�pią�tek,�godz. 16.00-19.00�

tel.�KAsA: 71 335 49 10
tel.�BiURO:�71 335 49�77

ka sa@te atr ko me dia.com
biu ro@te atr ko me dia.com

Jan�Ja�kub�na�le�ży�ty

tRZy�RA�Zy�ŁÓŻ�KO
DRei�MAL�DAs�Bett

Re�ż: Piotr Dą brow ski/Woj ciech Dą brow ski
Ob�sa�da: Żo�na: Mał go rza ta Ka łu ziń ska/Kin ga 
Za bo krzyc ka; Mąż: Woj ciech Dą brow ski/Pa weł
Okoń ski; Boy:Mi ro sław Za rzyc ki
Gło�su�uży�czy�ła: Kry sty na Czu bów na

Ko me dia mał żeń ska, któ ra łą czy lek kość sty -
lu i żar tu z py ta nia mi w to nie se rio np.: Co
jest lep sze: być pier sia mi re kla my spo łecz -
nej czy twa rzą wie przo wi ny?, prze pla ta jąc
– jak w ży ciu – śmiech z po wa gą. A wszyst -
ko pod jed ną koł drą.

Ja�cek�Chmiel�nik

Psy�ChO�te�RA�PiA
czy�li�sex�w ży�ciu�czło�wie�ka
Re�ży�se�ria:
Wojciech Dą brow ski/Pa weł Okoń ski
Asy�stent�ka: Mo ni ka Grusz czyń ska/Elż bie ta Kło -
siń ska; Psy�cho�log�kli�nicz�ny:Woj ciech Dą brow -
ski; Pa�cjent: Pa weł Okoń ski/Edwin Pe try kat

Ak cja spek ta klu to czy się pod czas wy kła du
psy cho lo ga kli nicz ne go, któ ry pre zen tu je
swo ją teo rię na przy kła dzie przy pad ko wo wy -
bra ne go z sa li pa cjen ta. Sto su jąc wy pra co -
wa ne przez sie bie me to dy pró bu je go
zmu sić do zwie rzeń. Po mi mo sta rań pro wa -
dzą ce go sy tu acja roz wi ja się w cał kiem nie -
spo dzie wa ną stro nę i zmie rza ku
za ska ku ją ce mu koń co wi. A do te go ta śpie -
wa ją ca, na tręt na asy stent ka...

Marc�Ca�mo�let�ti

BO�einG�BO�einG
Re�ży�se�ria: Woj ciech Dą brow ski
Ob�sa�da:� nad�ia: Do ro ta Wierz bic ka -Ma tar rel li;
Jo�la:Ka ta rzy na Sko niec ka; Ja�net:Mag da Mar gu le -
wicz/Mał go rza ta Ka łu ziń ska; Jo�han�na: Ma rze na
Kop czyń ska; Pa�weł: Krzysz tof Gręb ski; Maks:
Woj ciech Dą brow ski

Ko me dia sy tu acyj na, opo wia da hi sto rię Mak -
sa i je go na rze czo nych, wszyst kie są ste war -
de sa mi. Każ da z nich są dzi oczy wi ście, że to
ona jest tą je dy ną. Dzię ki pre cy zyj nej or ga ni -
za cji i po mo cy nie za wod nej choć nie stro nią -
cej od sar ka stycz nych uwag słu żą cej,
Mak so wi za wsze uda je się sko or dy no wać wi -
zy ty ko lej nych na rze czo nych. Co sta nie się
jed nak, gdy z po wo du nie wiel kich zmian
w ru chu lot ni czym, wszyst kie one zja wią się
u Mak sa nie mal w tej sa mej chwi li?

Fran�cis�Ve�ber�

KO�LA�CJA� DLA� GŁUP�CA
Re�ży�se�ria: Pa weł Okoń ski
Ob�sa�da: Pa�weł�Bro�szak:Pa weł Okoń ski; Kry�-
sty�na Bro�szak: Ma rze na Obe rkorn; Pro�fe�sor
Ar�sza�niak:Ma rian Czer ski; Fran�ci�szek�Pi�nion:
Mi ro sław Kro piel nic ki/go ścin nie; Gwi�don�Le�-
blak: To masz Lu lek; Mar�le�na: Ka ta rzy na Ba ra -
niec ka; Le�sław�Ko�niarz: Je rzy Mu lar czyk

Gru pa pa nów z tzw. „to wa rzy stwa” urzą dza
so bie ko la cje, na któ re za pra sza mniej in te -
li gent nych, ich zda niem, przed sta wi cie li
spo łe czeń stwa. Pod czas wy staw ne go po -
sił ku sta ra ją się ob na żyć ich in te lek tu al ne
nie do stat ki, śmiesz ne przy zwy cza je nia, za -
baw ny spo sób mó wie nia itp. Kto przy pro -
wa dzi naj głup sze go – wy gry wa! Tak
w skró cie moż na opi sać in ten cję tej dość
dwu znacz nej, de li kat nie mó wiąc, za ba wy.
Pew ne go dnia jed nak, w wy ni ku kil ku nie -
prze wi dzia nych sy tu acji, przed się wzię cie
wy my ka się spod kon tro li i za czy na żyć
swo im, bar dzo in te re su ją cym, ży ciem...



W wakacyjnym wydaniu miesięcznika ODRA: · GAJDZIŃSKI o znudzeniu Platformą · Niemcy
przed wyborami · WITOLD GOMBROWICZ: LISTY do Nowaka-Jeziorańskiego · GRINBERG
o Gombrowiczu · KOZIELECKI o Wilnie · Meret Oppenheim · Metafizyka u Filipowicza
· W. S. MERWIN · LIPSKA · BARAN · SHAFAK • JERGOVIĆ · 8 ARKUSZ

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

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

SCHLABS POSZUKUJĄCY.
FOTOGRAFIA

Z LAT 1952-1957
Na ekspozycji można zobaczyć pierw-
sze dokonania fotograficzne Bronisła-
wa Schlabsa – poznańskiego foto-
grafika, którego twórczość na stałe
wpisała się do historii polskiej foto-
grafii. Wystawa to znakomita okazja
by zapoznać się z mniej znanymi pra-
cami fotografa, w których widoczne
są wpływy socrealizmu, piktorializmu,
a także międzywojennej awangardy.
Kurator: Cezary Pieczyński
Współorganizator: Galeria Piekary
Organizator: Dolnośląskie Centrum
Fotografii – Galeria OKiS

Wystawa trwa do 24 lipca br.
Dolnśląskie Centrum Fotografii

„Domek Romański“
pl. bpa Nankiera 8

Galeria czynna:
pn-sob w godz. 10.00-18.00

SSTTEE  FFAANN AARR  CCZZYYŃŃ  SSKKII
OTWAR CIE WY STA WY FO TO GRA FICZ NEJ pt. CHI NY

W śro dę 31 lip ca br. o godz. 17.00 za -
pra sza my do Dol no ślą skie go Cen -
trum Fo to gra fii na otwar cie wy sta wy
Ste fa na Ar czyń skie go pt. „Chi ny”.
Wer ni saż od bę dzie się do kład nie
w dniu 97 uro dzin ar ty sty. Na wy sta -
wie za pre zen to wa ne zo sta ną fo to gra -
fie z wy pra wy do Chin, któ rą ar ty sta
od był w 1959 ro ku. Bę dzie to swo je -
go ro dza ju po dróż – nie tyl ko w prze -
strze ni, ale tak że w cza sie. Ar ty sta
na swo ich fo to gra fiach uwiecz nił tęt -
nią ce ży ciem uli ce wiel kich miast, lu -
dzi za ję tych co dzien ną pra cą.
W cen trum je go za in te re so wa nia był
czło wiek, ale z du żą uwa gą fo to gra fo -
wał tak że de ta le ar chi tek to nicz ne i na tu rę. Nie za leż nie od te go co by ło te ma -
tem fo to gra fii, za każ dym ra zem ude rza do kład nie wy cy ze lo wa ny kadr oraz
do sko na łość tech nicz na pre zen to wa nych prac.

Wer ni saż: 31 lip ca, godz. 17.00
Ga le ria czyn na od pn -sob w godz. 10.00-18.00

Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii „Do mek Ro mań ski”, pl. bpa Nan kie ra 8

OŚRO DEK KUL TU RY I SZTU KI ORAZ AKA DE MIA MU ZYCZ NA WE WRO CŁA WIU 
OGŁA SZA JĄ 

II MIĘ DZY NA RO DO WY KON KURS WO KAL NY
IM. AN DRZE JA HIOL SKIE GO, KU DO WA -ZDRÓJ 2013

PRO GRAM KON KR SU
I ETAP – 17/18 sierp nia br.
pieśń do wol na, aria do wol na, utwór
do wol ny kom po zy to ra pol skie go
II ETAP – 19 sierp nia
Pieśń Stanisława Mo niusz ki, dwie
arie do wol ne
FI NAŁ z Or kie strą Fil har mo nii Su dec -
kiej w Wał brzy chu – 20 sierp nia br.
dwie arie ope ro we
KON CERT LAU RE ATÓW 
22 sierp nia br. z Or kie strą Fil har mo nii
Su dec kiej w Wał brzy chu

Kon kurs skie ro wa ny jest do stu den tów i ab sol wen tów
wyż szych uczel ni mu zycz nych oraz ab sol wen tów klas
wo kal nych szkół mu zycz nych II st, bę dą cych lau re ata -
mi kon kur sów wo kal nych.
Wszyst kich chęt nych za pra sza my do udzia łu.
Ju ry pod prze wod nic twem Ma estry Ste fa nii To czy skiej.
Kie row nic two Kon kur su: prof. Piotr Ły kow ski.
Skład ju ry: S. To czy ska, J. Bal la rin, I. Kło siń ska,
I. Krem ling, P. Ły kow ski, S. Mar ti na ity te,  E. Są sia dek. 
UWAGA: Możliwość aplikacji dla artystów po 35. roku życia oraz dla artystów
bez dyplomu wyższej uczelni.

TER MIN NAD SY ŁA NIA ZGŁO SZEŃ DO 5 LIP CA 2013
Wię cej in for ma cji na: www.okis.pl

Andrzej Hiolski
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SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w.
Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, 
Zurbarán i Kandinsky – to tylko niektó-
rzy z wybitnych atystów pokazywanych 
na tej wystawie. W sumie wystawiono 
ponad 200 obrazów powstałych od rene-
sansu po 1. połowę XX wieku oraz przy-
kłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie 
sal wystawienniczych, prezentowane są 
zbiory rzemiosła artystycznego.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

EKSPOZYCJE STAŁEEKSPOZYCJE STAŁE

Dyrektor 
Mariusz Hermansdorfer
zaprasza

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
www.mn.wroclaw.pl

Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki 
średniowiecznej w tej części Europy. Jej 
ozdobą są: dwunastowieczny romański 
tympanon z opactwa benedyktyńskie-
go na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt 
z dynastii Piastów i wykonana ze złoco-
nego srebra herma relikwiarzowa świętej 
Doroty.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

SZTUKA ŚLĄSKA XII-XVI w.

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

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

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 fotogra�i 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 �lmowe, dokumenty, fotogra�e oraz sprzęty przywiezione przez powojennych 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.

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

c o d z i e n n i e  0 9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

SZTUKA POLSKA XVII–XIX w.
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WYSTAWY CZASOWE

L I P I E C
2013 

ORĘŻ EUROPEJSKI 
26 czerwca – 29 września 2013
To pierwsza całościowa prezentacja bogatej kolekcji dawnego oręża ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu. Pokazanych zostanie około 500 zabytków powstałych 
od wczesnego średniowiecza od końca XIX wieku m.in. hełm zbroi rycerskiej z XVI w., 
strzelba skałkowa z XVII wykonana w słynnych rusznikarniach  moskiewskiej Orużejnajej 
Pałaty zapewne dla osoby z kręgów dworu carskiego oraz sztucer z XIX w., który został 
zdobyty przez wojska pruskie pod Waterloo z polowego powozu Napoleona I Bonaparte.

Najstarsze pieczęcie miejskie w zbiorach 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu
30 stycznia - 28 lipca 2013

Kształty polskiej litery
8 lipca - 25 sierpnia 2013
Prezentacja czcionek drukarskich 
i komputerowych zaprojektowa-
nych przez polskich projektantów 
m.in. Antykwa Jeżyńskiego, Militari 
A. Girsa i B. Barcza.

Romani Art
5 lipca - 25 sierpnia 2013
Wystawa prezentująca twórczość artystów romskich pochodzących 
z grupy zwanej Bergitka Roma. Pokazane zostaną prace
Małgorzaty Mirgi-Tas, Bogumiły Delimaty i Krzysztofa Gila.

Prze-twórcy ludowi
18 maja - 30 lipca 2013

wystawa nieczynna
do końca
listopada 2013

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Oryginalne wnętrza dawnego stry-
chu Muzeum to miejsce prezentacji 
największej w kraju kolekcji polskiej 
sztuki współczesnej. Ekspozycję roz-
poczynają dzieła Makowskiego, Wit-
kacego, Stażewskiego, a kończą prace 
Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą 
nowej galerii jest unikalny w świecie 
zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz.

SZTUKA WSCHODU
Sztuka w służbie samurajów
Uzbrojenie to, po przedmiotach zdo-
bionych laką, drugi co do wielkości 
zbiór w japońskiej kolekcji wrocław-
skiego muzeum. Obejmuje ponad 120 
obiektów, z których większość powstała 
w okresie Edo (1600–1868). Na wysta-
wie pokazane zostaną zbroje, miecze, 
muszkiety oraz przedmioty używane 
przez samurajów w życiu codziennym 
i przy specjalnych okazjach.
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Podróż�za�dwa�obole.�Osiek�2009

StaniSŁaW KulaWiaK KOdy�AsyMETRyCzNE.�fotografia
Po ukoń�cze�niu�szko�ły�Pod�sta�wo�wej�w Bo�brow�ni�kach�nad Pro�sną�i li�ceum�Ogól�-
no�kształ�cą�ce�go�w Ostrze�szo�wie�w la�tach 1973–1979�stu�dio�wał�na Wy�dzia�le�Elek�-
tro�tech�ni�ki,�Au�to�ma�ty�ki�i Elek�tro�ni�ki�Agh�w Kra�ko�wie.�fo�to�gra�fią�zaj�mu�je�się
od ro�ku 1974,�naj�pierw�pro�wa�dził�stu�denc�ką�Agen�cję�fo�to�gra�ficz�ną,�a dwa�la�ta
póź�niej�wspól�nie�z przy�ja�ciół�mi�za�ło�żył�gru�pę�Twór�czą�sEM�i Jasz�czu�ro�wą�ga�le�-
rię�fo�to�gra�fii.�W ro�ku 1980�zo�stał�człon�kiem�związ�ku�Pol�skich�Ar�ty�stów�fo�to�-
gra�fi�ków.�Au�tor�wie�lu�wy�staw�i pu�bli�ka�cji,�od 1999�r.�współ�wła�ści�ciel�ra�zem�z żo�ną
zo�fią�Ofi�cy�ny�Wy�daw�ni�czej�Ku�la�wiak.�Oj�ciec�Agniesz�ki,�Mag�dy�i zu�zi.�

Wernisaż 5 lipca, godz 18.00, (do 4.08). Galeria za szafą, ul. św. Marcina 4

an na Ste Fa ni SZYn
SŁa Wo miR Go Łem bioW SKi
Anna�pro�wa�dzi�Pra�cow�nię�Pa�pie�ro�-
wych� Przy�gód.� Od lat� za�ko�cha�na
w pa�pie�rze� i nie�zwy�kłych�moż�li�wo�-
ściach� ja�kie� da�je� pra�ca� z tym� me�-
dium.� Two�rzy� asam�bla�że� ro�ślin�ne
w ma�sie�pa�pie�ro�wej,�for�my�re�lie�fo�we,
pa�pie�ro�we�kwia�ty,�bi�żu�te�rię�i ga�lan�te�-
rię� pa�pie�ro�wą,� pro�wa�dzi� rów�nież
warsz�ta�ty�ze�sztu�ki�pa�pie�ru.
sła�wo�mir�swo�ją�przy�go�dę�ze�sztu�ką
roz�po�czął�od olej�ne�go�ma�lar�stwa�szta�-
lu�go�we�go.�Obec�nie�w swo�jej�twór�czo�-
ści� wy�ko�rzy�stu�je� ma�sę� pa�pie�ro�wą,
za�ta�pia�jąc�w niej� kom�po�zy�cje� z ele�-
men�tów�ro�ślin�nych,�bądź�szki�co�wa�ne
sznur�kiem�mar�twe�na�tu�ry�i pej�za�że.

Wy sta wa od 1 lip ca do 30 sier nia br.
Klub 4 rBl, ul. Pret fi cza 24

im pRe Sje im pres sions
An drzej Bo row ski, Ar tur Kar da masz
to masz Klim czyk i ha li na no wic ka
Ty�tuł�eks�po�zy�cji�na�wią�zu�je�do pró�by
od�da�nia�zmy�sło�wych,�ulot�nych�mo�-
men�tów�–�im�pre�sji,�któ�re�in�ter�pre�to�-
wa�ne� są� przez� za�pro�szo�nych
twór�ców� w spo�sób� nie�do�słow�ny,
wręcz�oni�rycz�ny.�Na�tu�ra,�wi�dzia�na�ich
ocza�mi,�prze�peł�nio�na� jest� ko�lo�rem,
świa�tłem� i pew�ną� bło�go�ścią,� sil�nie
od�dzia�łu�ją�cą�na wy�obraź�nię�od�bior�cy.

Wystawa czynna do 13 sierpnia br.
Galeria sztuki Platon, ul. Krupnicza 13

Rem bRandt GrA Fi Ki
swo�je�gra�fi�ki�Rem�brandt�stwo�rzył�w la�-
tach 1628-1665.�By�ło�ich�oko�ło 300.
skła�da�ją� się� na nią� wi�ze�run�ki� mat�ki,
stu�dia�po�sta�ci�wie�śnia�ków,�przed�sta�wi�-
cie�li� róż�nych� warstw� spo�łecz�nych
(rów�nież�że�bra�ków),�sce�ny�z No�we�go
Te�sta�men�tu,�ho�len�der�skie�pej�za�że,�sce�-
ny�ro�dza�jo�we�oraz�por�tre�ty.�Te�ostat�nie
za�słu�gu�ją�na szcze�gól�ną�uwa�gę.�(...)�Bo
Rem�brandt�nie�ukry�wał�nie�do�stat�ków
uro�dy�por�tre�to�wa�nych,�z tych�„de�fek�-
tów”�bu�do�wał�nie�tyl�ko�fo�to�gra�ficz�ne
po�do�bi�zny,�ale�two�rzył�też�ich�wi�ze�run�-
ki�„psy�cho�lo�gicz�ne”,�choć�by�po�przez
od�da�nie� na�stro�ju,� emo�cji,� tem�pe�ra�-
men�tu.�Nie�„od�mła�dzał”�rów�nież�swo�-
ich�mo�de�li,�wręcz�prze�ciw�nie�–�bar�dzo
sta�ran�nie�sta�rał�się�po�ka�zać�de�struk�cyj�-
ne�dzia�ła�nie�cza�su�(je�go�au�to�por�tre�ty
do�wo�dzą,�że�nie�oszczę�dzał�tak�że�sie�-
bie).�dzię�ki�te�mu�jest�w je�go�dzie�le�ty�-
le�praw�dy�o czło�wie�ku�i przej�mu�ją�cej
za�du�my�nad prze�mi�ja�niem.

Tekst:�Bog�dan�Wi�de�ra
Wer ni saż 12 lip ca, godz. 21.00 
CK zamek, pl. świę to jań ski 1

Ko Re Spon daŻ
jiři Kolář i BéAtri Ce Bi zot

Ty�tuł� wy�sta�wy� oraz� ka�ta�lo�gu� zo�stał
utwo�rzo�ny�na wzór�nazw,�któ�re�Kolář
nada�wał�swo�im�tech�ni�kom�ar�ty�stycz�-
nym.�Wy�sta�wa�przed�sta�wia�zbiór�nie�-
po�ka�zy�wa�nych�pu�blicz�nie�ko�la�ży�Jiřie�go
Kolářa,�po�wsta�łych�mię�dzy�la�tem 1986
a zi�mą 1987;�przez�ca�ły�ten�czas�ar�ty�sta
two�rzył�je�i wy�sy�łał�każ�de�go�dnia�dwu�-
dzie�sto�let�niej� wów�czas� fran�cuz�ce
Béatri�ce� Bi�zot� w za�mian� za to,� że� ta
dzień� po dniu� pi�sa�ła� do nie�go� li�sty.
Na wy�sta�wie�zo�sta�ną� tak�że�po�ka�za�ne
wy�bra�ne�pra�ce�rzeź�biar�skie�Bi�zot,�sta�-
no�wią�ce� na�tu�ral�ny� plon� je�dy�ne�go
w swo�im�ro�dza�ju�dia�lo�gu�mię�dzy�cze�-
skim�ar�ty�stą�prze�by�wa�ją�cym�na emi�-
gra�cji�we�fran�cji�a mło�dą�pa�ry�żan�ką.

4 lipca, godz. 17.00 (do 8.09)
Muzeum Architektury ul. Bernardyńska 5
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e -GlaSS Fe Sti Wal 2013
Vi. Pol sKo -Cze sKie syM Po zjuM

szKłA Ar ty styCz ne Go 
1-15 liP CA 2013

W ra�mach�fe�sti�wa�lu�od�bę�dą�się�po�-
ka�zy�ar�ty�stycz�ne�przy pie�cach�hut�ni�-

czych,�otwar�te�dla�pu�blicz�no�ści�warsz�ta�ty�wi�tra�żo�we�i pal�ni�ko�we,�sym�po�zjum
do�ty�czą�ce�sztu�ki�szkła�i eko�lo�gii�w prze�my�śle�szklar�skim�oraz�dys�ku�sje�pa�ne�lo�-
we.�fe�sti�wa�lo�wi�E�-glass 2013�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�wy�sta�wa�pre�zen�tu�ją�ca�szkla�-
ne�dzie�ła�wy�ko�na�ne�pod�czas�ze�szło�rocz�ne�go�fe�sti�wa�lu.
1-6 lip ca, godz. 17.00-18.00 – Mu zeum Kar ko no skie, je le nia Gó ra
Wy�kła�dy�i pre�zen�ta�cje�se�mi�na�rium�Pol�sko�-Cze�skie�go�sym�po�zjum�szkła�Ar�ty�styczn.
2-6 lip ca, 8-12 lip ca, 15 lip ca, godz. 9.00-13.00 – desná (Cz), ul. hutní 519
Po�ka�zy�szkła�hut�ni�cze�go�–�hu�ta�szkła�Mar�tin�Štefánek�w de�snej
3 lip ca, godz. 17.00 – dom Car la i Ger har ta haupt man nów, od dział Mu zeum
Kar ko no skie go, szklar ska Po rę ba ul. 11 li sto pa da 23
Wer�ni�saż�wy�sta�wy�po�ple�ne�ro�wej�E�-glass 2012
5-13 lip ca, godz. 12.00-18.00 –�le�śna�hu�ta�w szklar�skiej�Po�rę�bie,�ul.�Koł�łą�ta�ja 2
PO�KA�zy�szKŁA�huT�Ni�CzE�gO
12 lip ca, godz. 12.00-18.00 –�skwer�Ra�dio�wej�Trój�ki�w szklar�skiej�Po�rę�bie
PO�KA�zy�TECh�NiK�PAl�Ni�KO�WyCh,�wi�tra�żo�wych�i pie�ca�hut�ni�cze�go�ple�ne�ro�we�go
12 lip ca, godz. 17.00 – dom Car la i Ger har ta haupt man nów, szklar ska Po rę ba
Wy�KŁAd pt.�szkla�ne�do�my�–�eko�lo�gia,�pięk�no�czy�fa�na�be�ria�–�An�na�Ku�śnierz
z in�sty�tu�tu�Ce�ra�mi�ki�i Ma�te�ria�łów�Bu�dow�la�nych�w Kra�ko�wie
13 lip ca, 14-24.00 – Mo stek gra nicz ny na rze ce ize rze – sta cja tu ry stycz na or le
za�koń�cze�nie�fe�sti�wa�lu�E�-glass.�Świę�to�Most�ka.�spo�tka�nie�uczest�ni�ków�i miesz�kań�-
ców,�kon�cert�cze�skiej�or�kie�stry�dę�tej�tzw.�de�cho�vki,�grill.�Przed sta�cją�Or�le�po�ka�zy
ple�ne�ro�we�go�pie�ca�szklar�skie�go�(pro�w.�przez�zwią�zek�Pol�skich�Ar�ty�stów�szkła),
po�ka�zy�tech�nik�pal�ni�ko�wych�i wi�tra�żu,�kier�masz�szkła�ar�ty�stycz�ne�go,�pik�nik.

www.okis.pl

ma ga zyn lu XuS
lu�Xus�to�le�gen�dar�na gru�pa�ar�ty�stycz�na z Wro�cła�wia,�któ�ra�wy�ro�sła�na fa�li�fer�-
men�tu�sta�nu�wo�jen�ne�go.�Ar�ty�ści�w kpiar�ski�spo�sób�kon�te�sto�wa�li�sza�rą�rze�czy�-
wi�stość�schył�ku�PRl�-u.�W la�tach 90.,�gdy�pol�ski�ry�nek�za�lał�po�top�tan�det�nych
to�wa�rów,�gru�pa�lu�Xus�ja�ko�pierw�sza�za�czę�ła�do�strze�gać�nie�bez�pie�czeń�stwa
ka�pi�ta�li�zmu�i swy�mi�ak�cja�mi�dow�cip�nie�ko�men�to�wa�ła�rze�czy�wi�stość�ro�dzą�cej
się�wol�no�ryn�ko�wej�go�spo�dar�ki.�Te�raz�gru�pa�lu�Xus�skła�da�w swym�ma�ga�zy�nie
wszyst�ko,�co�chcia�ła�by�uchro�nić�przed de�gren�go�la�dą,�a na te�po�trze�by�ada�ptu�-
je�schron�–�sie�dzi�bę�Mu�zeum�Współ�cze�sne�go�Wro�cław.

Szcze pin w lu krze lu Xu Su
4.�Od�sŁO�NA PRO�JEK�Tu�sA�MO�OB�sŁu�gO�WE�Mu�zEuM

Ko�lek�cja�wiel�ko�for�ma�to�wych�ma�gne�sów,�któ�re�two�rzą 32�me�tro�wą�pa�no�ra�mę�–�pej�-
zaż�są�sia�du�ją�ce�go�ze�schro�nem�osie�dla.�za po�mo�cą�ru�cho�mych�ele�men�tów�moż�li�-
we� jest� aran�żo�wa�nie� ulic� i po�dwó�rek oraz mie�sza�nia� ich� z ak�ce�so�ria�mi
wy�ko�rzy�sty�wa�ny�mi�przez�ar�ty�stów�gru�py�lu�Xus.

Wy sta wa czyn na do 2 wrze śnia br.
Mu zeum Współ cze sne Wro cław , pl. strze gom ski 2A
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Fi la te li StYCZ nY
po CiąG do Ki na

Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�hi�sto�rię�ki�na za�-
czy�na�jąc�od ki�na nie�me�go,�a koń�cząc
na ki�nie�współ�cze�snym.�Naj�waż�niej�-
sze�wy�da�rze�nia,�naj�więk�sze�gwiaz�dy,
naj�słyn�niej�sze� ka�dry,� kul�to�we� fil�my
ki�na za�rów�no�świa�to�we�go�jak�i pol�-
skie�go�zo�sta�ną�po�ka�za�ne�na ma�łym
dzie�le�sztu�ki�ja�kim�jest�zna�czek�pocz�-
to�wy�oraz�na in�nych�wa�lo�rach�fi�la�te�-
li�stycz�nych.�uzu�peł�nie�niem�wy�sta�wy
bę�dą� pla�ka�ty� z naj�więk�szych� dział
Krzysz�to�fa� Kie�ślow�skie�go� z ga�le�rii
Pla�ka�tu�Pol�skie�go�we�Wro�cła�wiu
Wy�sta�wie�to�wa�rzy�szy�stem�pel.
Wy sta wa czynn od 17 lip ca br. (do 1.09)

Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji
ul. Kra siń skie go 1

YaSu Su Zu Ki
RE�iN�KAR�NA�CJA�KO�szu�li

Ar�ty�sta�ze�sta�wia�ze�so�bą�tra�dy�cyj�ne�fo�-
to�gra�fo�wa�nie�przy uży�ciu�ca�me�ry�ob�-
scu�ry�ze�współ�cze�sną�me�to�dą�wy�dru�-
ku.� fo�to�gra�fie� pre�zen�tu�je� na ręcz�nie
wy�ko�na�nym�ja�poń�skim�pa�pie�rze�wa�shi.
Na wy�sta�wie�zo�ba�czy�my�tzw.�por�tre�ty,
po�wsta�łe�z ele�men�tów�gar�de�ro�by�prof.
Ja�na Miod�ka,� Woj�cie�cha� Ma�laj�ka�ta,
Kor�ne�liu�sza�Pa�cu�dy�oraz�prof.�Je�rze�go
Ol�ka,�przy�ja�ciół� i go�ści�na�sze�go�Mu�-
zeum.� Eks�po�zy�cja� uzu�peł�nio�na
o warsz�tat�Re�in�kar�na�cja�ko�szu�li�–�nir�-
wa�na ko�szu�li�w wy�ko�na�niu�sa�me�go�mi�-
strza,� który� mówi:� Chcia ła bym
oczy ścić du cha ko szu li i po ka zać go ja -
ko dzie ło sztu ki nio są ce mo je orę dzie:
rze czy na le ży mi ło wać.

otwarcie wystawy 27 lip ca br.
Mu zeum Pa pier nic twa, dusz ni ki zdrój

iWo na SZa baR Kie WiCZ
sgRAf�fi�TO�Tu�szO�WE�

ukoń�czy�ła�li�cen�cjat�na wy�dzia�le�pe�da�-
go�gi�ki�z edu�ka�cji�ar�ty�stycz�nej.�Obec�nie
pro�wa�dzi� warsz�ta�ty� z rę�ko�dzie�ła
dla dzie�ci�i do�ro�słych.�sztu�ki�pla�stycz�-
ne�od daw�na są�jej�pa�sją.�„Wy�sta�wę�za�-
ty�tu�ło�wa�łam�Po zmierz chu po�nie�waż
przed�sta�wiam�oso�by,�któ�re�wie�czo�rem
pa�trzą�przed sie�bie,�a co�wi�dzą?�Od�po�-
wiedź� na to� py�ta�nie� po�zo�sta�wiam
do wła�snej�in�ter�pre�ta�cji.”

Wer ni saż 1 lip ca, godz. 18.00
sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7

poSt po mba li no it
Ry�suN�Ki�JOÃO sAN�TA�-Ri�TA

szki�ce�au�tor�stwa�por�tu�gal�skie�go�ar�-
chi�tek�ta�João san�ta�-Ri�ta,�za�in�spi�ro�-
wa�ne� trzę�sie�niem� zie�mi,� ja�kie
na�wie�dzi�ło�li�zbo�nę 1�li�sto�pa�da 1755
ro�ku,�któ�re�po�chło�nę�ło�nie�mal 90 000
ofiar�i znisz�czy�ło�oko�ło 85%�jej�za�bu�-
do�wy.�Wy�sta�wa�to�zbiór�szki�ców�wy�-
ko�na�nych� w więk�szo�ści� na żół�tych
kar�tecz�kach�Post�-it,�pod�kre�śla�ją�cych
im�pre�syj�ny,�ulot�ny�cha�rak�ter� ar�chi�-
tek�to�nicz�nych�no�ta�tek.�João san�ta�-Ri�-
ta:�Ko�lek�cja�ry�sun�ków�pre�zen�to�wa�nych
na wy�sta�wie,�któ�rych�zna�ko�mi�ta�więk�-
szość�zo�sta�ła�na�szki�co�wa�na na kar�tecz�-
kach� Post�-it,� sta�no�wi� tak�że� hołd� dla
es�te�tycz�ne�go�bo�gac�twa�li�zbo�ny�i tych
prze�strze�ni�mia�sta,� któ�re� jesz�cze�nie
zo�sta�ły�za�pro�jek�to�wa�ne.�są�to�ma�łe�ry�-
sun�ki�dla�wiel�kie�go�mia�sta.
JOÃO sAN�TA�-Ri�TA uro�dził�się�w 1960
r.�w li�zbo�nie.�ukoń�czył�stu�dia�ar�chi�tek�-
to�nicz�ne�w Esco�la�su�pe�rior�de�Be�las�Ar�-
tes�w li�zbo�nie�(1983).�Au�tor�pro�jek�tów
kil�ku�sta�cji�me�tra�w li�zbo�nie,�ośrod�ka
edu�ka�cyj�ne�go�przy me�ga�li�tycz�nych�ru�-
inach�Al�ca�lar�(1997-2001),�sal�wy�sta�-
wo�wych� w klasz�to�rze� za�ko�nu
Chry�stu�sa� w To�mar� (1990-99),� Mu�-
zeum�fa�do w li�zbo�nie�(1995-98)�i in�.

Wy sta wa czyn na do 8 wrze śniabr.
Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5

aleK San dRa
GiS GeS -da leC Ka

BO�gAC�TWO�W PRzE�sTRzE�Ni.
dy�PlOM 2013

Aka�de�mia�sztuk�Pięk�nych�we�Wro�-
cła�wiu,�stu�dium�Po�dy�plo�mo�we�„dys�-
cy�pli�ny�Pla�stycz�ne�w Ar�chi�tek�tu�rze”.

Wy sta wa czyn na 1-15 lip ca br.
Ga le ria tkac ka, ul. sta re jat ki 19/23

aRtuR SZYK
CzłoWieK diAloGu

Wystawa czynna do końca sierpnia br.
dom edyty stein

ul. nowowiejska 38
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pra ce maG dY Wo SiK
i zbio ry Wie SŁa Wa Wo Si Ka
Wy�sta�wa�skła�da�się� z dwóch�czę�ści.
Pierw�sza�to�pra�ce�Mag�dy�Wo�sik�–�ad�-
iunk�ta�w Ka�te�drze�Pro�jek�to�wa�nia�gra�-
ficz�ne�go�AsP�we�Wro�cła�wiu.�dru�ga�to
zbiór�jej�oj�ca�–�pre�ze�sa�To�wa�rzy�stwa
sym�pa�ty�ków�fi�la�te�li�sty�ki�oraz�człon�ka
za�rzą�du�Ko�ła 55�Pzf�we�Wro�cła�wiu.
Finisaż 14 lipca, godz. 12.00

Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji
ul. Kra siń skie go 1

Fa bRY Ka pRo jeK to Wa aR C2
Wystawa trwa do 30 sierpnia br.

Mu zeum Ar chi tek tu ry
ul. Ber nar dyń ska 5

ali na ŚCi boR
iN�NA PRzE�sTRzEń�RzE�Czy

Ab�sol�went�ka�Wy�dz.�Ar�chi�tek�tu�ry�Po�li�-
tech�ni�ki�Wro�cław�skiej,�Wy�dz.�Bu�dow�-
nic�twa� lą�do�we�go� Po�li�tech�ni�ki
Wro�cław�skiej�oraz�Pań�stwo�we�go�li�-
ceum�sztuk�Pla�stycz�nych�we�Wro�cła�-
wiu.�W 2010�ro�ku�uzy�ska�ła�dy�plom
Mię�dzy�na�ro�do�we�go�fo�rum�fo�to�gra�fii
Kwa�drat.�zaj�mu�je�się�fo�to�gra�fią�kre�-
acyj�ną�i in�sce�ni�zo�wa�ną.�

Wystawa czynna do 6 września br.
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5

15 lat Wystawa retrospektywna
zWiązKu�POlsKiCh�fOTOgRAfÓW

PRzyROdy�(Okręg dolnośląski)
zwią�zek�sku�pia�mi�ło�śni�ków�fo�to�gra�fii
przy�rod�ni�czej�jak�i sa�mej�przy�ro�dy.�Mi�-
mo� for�mal�nej� for�my�zwią�zek�stał�się
nie�for�mal�ną�gru�pą�przy�ja�ciół,�któ�ra�lu�-
bi�spę�dzać�ra�zem�czas�fo�to�gra�fu�jąc.

Wystawa do 30 sierpnia br.
Klub 4 rBl, ul. Pretficza 24 

fot.�K.�Bandarek.�Mysz�zaroślowa

ali Cja pie tRaS
Au�TO�POR�TRET�PA�Mię�CiO�Wy

Ab�sol�went�ka�War�szaw�skiej�szko�ły�fo�-
to�gra�fii.�Współ�two�rzy�gru�pę�fo�to�gra�-
ficz�ną� sza�re� dni.� Współ�pra�cu�je
z mię�dzy�na�ro�do�wą� gru�pą� ar�ty�stycz�-
ną 3rd�Tho�ught�En�ter�ta�in�ment.

do 31 sierpnia br. Wstęp wol ny!
Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

lWóW i WRoCŁaW
W�MAlARsTWiE�i�fOTOgRAfii�

Wy�sta�wa�ma�lar�stwa�i fo�to�gra�fii�ar�ty�-
stów�lwow�skich�i wro�cław�skich.
Ku�ra�tor�Je�rzy�Tan�dec�ki.
Wystawa do 25 sierpnia br. Wstęp wolny!
(pon-pt, godz. 10-18.00; so 12-18.00)
Klub Muzyki i literatury, pl. Kościuszki 9

dY plo mY aSp 2013
Tra�dy�cyj�nie,�jak�co�ro�ku�na prze�ło�mie
czerw�ca� i lip�ca,� ga�le�rie�BWA�WRO�-
CŁAW�za�pra�sza�ją�do za�po�zna�nia�się
z pra�ca�mi�dy�plo�mo�wy�mi�stu�den�tów
opusz�cza�ją�cych� mu�ry� wro�cław�skiej
Aka�de�mii�sztuk�Pięk�nych.�

WystAWy PrA C W GA le riACh:
Awan gar da (ul.�Wi�ta�stwo�sza 32,
śr-nd�w godz. 11-18.00)
dy Plo My: 20.06-13.07.2013
di zajn (ul.�Świd�nic�ka 2-4,�pn 11-15,
wt 11-18,�pt 13-20.00,�so 11-18.00)
dy Plo My: 14.06-9.07.2013
stu dio BWA (ul.�Ru�ska 46�a/13,
wt-pt�w go�dzi�nach�16-19.00)
dy Plo My: 9.07-12.07.2013
Ga le ria szkła i Ce ra mi ki (pl.� Ko�-
ściusz�ki 9/10,�wt-pt godz. 11-18.00,
so��w godz. 11-15.00)
dy Plo My: 25.06.-14.07.2013

eks po zy cje zmie nia ją się co ty dzień.
no we pre zen ta cje do obej rze nia

od wtor ków w ga le rii szkła i Ce ra mi ki,
od piąt ków w ga le rii di zajn,

od śród w Awan gar dzie.
Wstęp na te wy sta wy jest bez płat ny!

grze�gorz�Łoź�ni�kow,�dy�plom�na AsP 2012,
in�sta�la�cja�w przej�ściu�pod�ziem�nym
na Pla�cu�Po�wstań�ców�War�sza�wy�w ra�mach
Ex:�Mia�sto�OuT�Of�sTh�vol. 3

uR SZu la WilK MAlARsTWO
stu�dio�wa�ła�na wro�cław�skiej�Aka�de�mii
sztuk�Pięk�nych,�na któ�rej�w 1986�ro�-
ku�obro�ni�ła�dy�plom�w pra�cow�ni�prof.
zbi�gnie�wa�Kar�piń�skie�go.�Od po�cząt�ku
swo�jej�dzia�łal�no�ści�ar�ty�stycz�nej�two�-
rzy� ma�lar�stwo� abs�trak�cyj�ne,� któ�re
z po�wo�dze�niem�pre�zen�tu�je�na wy�sta�-
wach�in�dy�wi�du�al�nych�i zbio�ro�wych.

Wystawa czynna do 27 lipca br.
Mu zeum Miej skie W-wia, sta ry ra tusz

piotR mŁo do Że nieC
PŁÓT�NA�/�PÓŁ�TO�Ny

ma�lar�stwo�|�ani�ma�cje�|�dru�ki
Wystawa do 26 lip ca br. Wstęp wolny!

Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4 
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KieR maSZ Fo no GRa FiCZ nY
zA Wsze PierW szA so Bo tA Mie siĄ CA

Co�mie�sięcz�ne�spo�tka�nia�en�tu�-
zja�stów� czar�nych� krąż�ków,
ka�set�ma�gne�to�fo�no�wych,�płyt
kom�pak�to�wych� i in�nych� no�-
śni�ków�z mu�zy�ką.�Jest�ide�al�-
ną�oka�zją�że�by�po�wy�mie�niać
się�al�bu�ma�mi�swo�ich�ulu�bio�-
nych�ar�ty�stów,�po�ży�czyć�(ko�muś�lub�od ko�goś)�ja�kąś�faj�ną
pły�tę,�na�być�coś�cie�ka�we�go�lub�od�sprze�dać�pa�rę�nie�po�trzeb�-
nych�ty�tu�łów.�Kier�masz�to�tak�że�miej�sce�otwar�te�dla�nie�za�-
leż�nych� wy�daw�ców� oraz� ar�ty�stów,� któ�rzy� chcie�li�by
roz�po�wszech�nić�swo�je�na�gra�nia.

6 lipca, godz. 15.00
Klu b dru ga Fa la, ul. św. An to nie go 23. Wstęp wol ny!

Ty�mo�te�usz�KAR�PO�WiCz
dzie łA ze BrA ne, tom 3

Tom� obej�mu�je� „sło�je� za�-
drzew�ne”� (1999).� Po�emat,
okre�śla�ny� przez� au�to�ra
„dzie�łem�ży�cia”,�po�wsta�wał
aż�przez�dzie�sięć�lat,�głów�nie
ze� wzglę�du� na zma�ga�nia
z cho�ro�bą�żo�ny�i wła�sną.�To
swo�ista�su�ma ży�cio�wa�wy�-
kre�owa�na cier�pie�niem�re�al�-
nym�(cho�ro�bą)�i go�rącz�ko�wo
ro�man�tycz�nym�(mit�ar�ty�sty
Pro�me�te�usza).
Pre�mie�ra 4�lip�ca 2013r.

Biu ro li te rAC Kie 
Książka do ku pie nia

w księ gar ni po ezjem.pl

Wa lo no Wie We WRo CŁa Wiu
spo�tka�nie�pro�wa�dzi�–�Bro�ni�sław�za�they,�wro�cław�ski�prze�-
wod�nik,�czło�wiek�któ�ry�o Wro�cła�wiu�wie�pra�wie�wszyst�ko.

31 lip ca, godz. 14.00. Wstęp wol ny!
Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1

KonStanCja boGumiŁa ZaŁęSKa
WiECzÓR�POETyCKi�pt.�szEPTEM

1 lipca, godz. 18.00 - KMil, pl. Kościuszki 9. Wstęp wolny!

in Wa Zja biu Ro WYCH KRu KóW
W Księ GAr ni Po ezjeM.Pl

uWAGA!
Tyl�ko�do koń�ca�sierp�nia�po�-
nad 100�ksią�żek�Biu�ra�li�te�-
rac�kie�go� w in�wa�zyj�nie
ni�skich� ce�nach� od 0,50
do 5,00 zł!
An dru cho wycz, lar kin,
Ma thews, ró że wicz,
so snow ski, świe tlic ki,
za du ra...�kto�jesz�cze?
Ko�niecz�nie�sprawdź:

na www.po ezjem.pl
www.fa ce bo ok.com/po ezjem

WOJ�CiECh�Chą�dzyń�sKi
tA jeM ni Ce

Wro CłAW sKiej KA te dry
i ostro WA tuM sKie Go

hi�sto�ryk� i dzien�ni�karz,
w naj�now�szej�książ�ce�uwa�gę
kie�ru�je�na ka�te�drę,�mat�kę�ko�-
ścio�łów� ślą�skich,� i Ostrów
Tum�ski,�ko�leb�kę�Wro�cła�wia.
Nie jest to pierw szy prze -
wod nik po ka te drze, ale po -
ka zu je wie le za byt ków
czę sto za po mnia nych i nie -
do ce nio nych, a ubar wie nie
ich le gen da mi czy po wsta ły -
mi na ich kan wie opo wie -
ścia mi czy nić go mo że
lek tu rą dla zwie dza ją cych
i mi ło śni ków mia sta fa scy -
nu ją cą. Wy ja śnia też Au tor
wie le ta jem nic po mni ków,
oł ta rzy i za byt ków, któ re
oglą da ne nie mal co dzien nie
nie są do strze ga ne lub zro -
zu mia łe. (A.� do�brzy�niec�ki
–�hi�sto�ryk�sztu�ki)
Opr.�twarda,�224�str, 230�ilu�stra�cji

ViA noVA

sTA�Ni�sŁAW�Kli�MEK�(fo�to)
BE�ATA�MA�CiE�JEW�sKA�(tekst)

Wro CłAW
tKWi W szCze Gó łACh 

Al�bu�mo�wa�pu�bli�ka�cja�jest�roz�-
sze�rze�niem�dzie�ła�tych�sa�mych
au�to�rów Wro cław. Mia sto spo -
tkań.�Tym�ra�zem�rzeź�by,�de�ta�-
le�ar�chi�tek�to�nicz�ne�i in�ne�drob-
ne� ma�te�rial�ne� śla�dy� hi�sto�rii
sta�ły�sie�pre�tek�stem�do fa�scy�-
nu�ją�cej�po�dró�ży�w prze�szłość
mia�sta.�A do�sko�na�łe�fo�to�gra�fie
utrwa�li�ły�(od�szcze�gó�łu�do�ogó�-
łu) te�naj�bar�dziej�po�pu�lar�ne�i te
mniej� zna�ne�miej�sca�Wro�cła�-
wia.� Au�tor�ka� tek�stu� pi�sze:
Na wszyst ko bra ku je Ci cza su,
uli ce prze mie rzasz bie giem, ze
wzro kiem wbi tym w tro tu ar,
o ta jem ni cach i skar bach czy -
tasz co naj wy żej w sen sa cyj -
nych książ kach. Zwol nij
tro chę, pod nieś gło wę do gó -
ry, a nie po ża łu jesz.
Opra�wa�twar�da�z ob�wo�lu�tą
144�str., 136�fo�to�gra�fii
3� wer�sje� językowe:� polska,
angielska�i�nie�miec�ka

ViA no VA

BAR�TŁO�MiEJ�g.�sA�lA
le Gen dy

zAM KóW KAr PAC KiCh 
zbiór 65�lu�do�wych�i li�te�rac�-
kich�po�dań,�na no�wo�opra�-
co�wa�nych�pió�rem�Bar�tło�mie
ja��grze�gorz�sa�li.
zwią�za�ne�są�one�z za�mczy�-
ska�mi� pol�skich� Kar�pat,
wzno�szą�cy�mi�się�od przed�-
po�la� Be�ski�du� Ślą�skie�go
po Biesz�cza�dy.� Na kar�tach
książ�ki�na no�wo�oży�wa�ją�du�-
chy�i zja�wy,�świę�ci�i dia�bły,
okrut�ni�pa�no�wie�i dziel�ni�ju�-
na�cy,�na�mięt�ni�ko�chan�ko�wie
i bez�względ�ni�zbój�cy.

WWW.Bosz.CoM.Pl
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TA�TJA�NA�Alish
jAK to Moż li We?  za gad ki ży cia co dzien ne go.

Wiek�czy�tel�ni�ka: 10-12�lat
Ta� wspa�nia�ła� książ�ka� jest
dla�wszyst�kich�tych,�któ�rzy
nie� bo�ją� się� za�da�wać� ani
trud�nych,�ani�dziw�nych�py�-
tań�i któ�rzy�z de�ter�mi�na�cją
i upo�rem�god�nym�praw�dzi�-
we�go�na�ukow�ca�po�szu�ku�ją
na nie�od�po�wie�dzi!�W pro�-
sty,�a jed�no�cze�śnie�w przy�-
ku�wa�ją�cy� uwa�gę� spo�sób
wy�ja�śnia�spo�sób�dzia�ła�nia
urzą�dzeń�tech�nicz�nych�oraz�pra�wa�na�tu�ry.
ide�al�na�lek�tu�ra�nie�tyl�ko�na wa�ka�cje!

opr. twar da, s. 160, barwne ilu stra cje, ce na 24,90 zł
www.jed nosc.com.pl

zAKłAd nArodoWy im. ossolińsKiCh zAPrAszA!

WWW.oss.WroC.Pl

WA KA Cje W osso li neuM 
zapraszamy dzie ci w wie ku 7–12 lat
do od kry wa nia bo gac twa osso liń skich zbio rów.

Pro GrAM nA li PieC 2013:

4 lip ca, czwartek, godz. 11.00 –�nie Bój się ZE MSTY!
–�osso�liń�skie�skar�by�zwią�za�ne�ze�sztu�ką�fre�dry
11 lip ca, czwartek, godz. 11.00
nie tyl Ko dlA zWy Cięz CóW –�osso�liń�skie�me�da�le�
18 lip ca, czwartek, godz. 11.00
rzut Kost KĄ Przez Pol sKie dzie je
gra�plan�szo�wa�„Piast”�z 1904�r.�
25 lip ca, czwartek, godz. 11.00
sMo Ki, Cen tAu ry, jed no roż Ce
i in�ni�miesz�kań�cy�naj�star�szych�ksiąg

obo wią zu je re zer wa cja te le fo nicz na: 71 335 64 83
(pn-pt w godz. 8.00-15.00) lub ma ilo wa edu ka cja@znio.pl

Gmach głów ny osso li neum, ul. szew ska 37, wej ście od za uł ka osso liń skich
zbiór ka przy ba ro ko wej stud ni na dzie dziń cu we wnętrz nym

Fil mo We WaRSZ ta tY 
dzie�ci�i mło�dzież�(10-15�lat)�bę�dą�miały�oka�zję�zre�ali�zo�-
wać�swój�pierw�szy�krót�ko�me�tra�żo�wy�film!�za�po�zna�ją�się
z ob�słu�gą�ka�me�ry,�z po�szcze�gól�ny�mi�eta�pa�mi�re�ali�za�cji�fil�-
mo�wej�od opra�co�wa�nia�sce�na�riu�sza�aż�do mon�ta�żu.�
Prowadzący�Ra�fa�ł�Wy�soc�ki,�ce�na: 240 zł

1-14 lip ca od po n. do piąt ku w go dz. od 16.00 do 18.00
odt swia to wid, ul. sem po łow skiej 54A

WaRSZ ta tY Wa Ka CYj ne w mpit
słu ChAM i ry su ję 

Po wy�słu�cha�niu�frag�men�tów�z ksią�żek�dzie�ci�spró�bu�ją�wła�-
snych�sił�ja�ko�ilu�stra�to�rzy.�Warsztaty�poprowadzi�(autorka
wystawy�pt.�Prace�Magdy�Wosik�i�zbiory�jej�Ojca�Wiesława
Wosika),�wrocławska�artystka�Magda�Wosik.

3 i 5 lip ca, godz. 11.00
Cie KA Wost Ki Fi lA te li styCz ne

Wy�kład�dla�dzie�ci�wraz�z ro�dzi�ca�mi,�o naj�cie�kaw�szych�znacz�-
kach�świa�ta.�Bę�dzie�moż�na�zo�ba�czyć�m.in.�znacz�ki�pach�ną�ce
cze�ko�la�dą,�wy�ko�na�ne�z drew�na�oraz�ha�fto�wa�ne.

7 lip ca, godz. 12.00. Wstęp wol ny!
KArtKA z WAKACji

słoneczne�pozdrowienia�z�wakacji,�wspomnienia�wolnych�dni
uchwycone�na�kartce�pocztowej.�za�pomocą�różnych�technik
plastycznych,� każdy� będzie� mógł� wykonać� swoją� kartkę
pocztową�z�wakacyjnymi�pozdrowieniami.

8, 10 i 24 lipca, godz. 11.00
WArsztAty AKtorsKie

W� czasie� zajęć� będzie� można� dowiedzieć� się� jak� dobrze
przygotować� się� do� roli� w� filmie,� co� musi� umieć� aktor
i�spróbować�swoich�sił�w�tym�fachu.

21 lipca, godz. 12.00. Wstęp wol ny!
zapisy�na�zajęcia�w�dziale�oświatowym�Muzeum�
tel:�71�346�95�84,��e-mail:�oswiatowy�muzeum.wroclaw.pl

Mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1
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la to W mie ŚCie dziA łA niA edu KA Cyj ne MWW
W Cie niu sChro nu

Ma�lo�wa�nie�cie�nia�schro�nu�na chod�ni�ku�przed bu�dyn�kiem
mu�zeum.�Wy�da�rze�niu�to�wa�rzy�szyć�bę�dzie�ar�ty�stycz�ny�pik�-
nik�i roz�ma�ite�dzia�ła�nia�warsz�ta�to�we.

3 lip ca, godz. 10.00
roz rusz niK Wy stAW NiE�dziE�lA�W Mu�zEuM

Warsz�ta�ty�do ak�tu�al�nych�wy�staw�dla�ro�dzi�ców�z dzieć�mi.
Wspól�ne�zwie�dza�nie�ak�tu�al�nej�wy�sta�wy,�a na�stęp�nie�dzia�ła�-
nia�ma�nu�al�ne.�W po�god�ne�dni�część�warsz�ta�to�wa�pro�wa�-
dzo�na jest�na ta�ra�sie�wi�do�ko�wym�na da�chu�schro�nu.

Każ da nie dzie la, godz. 13.30
roz rusz niK Wy stAW ROz�MO�Wy�O Wy�sTA�WACh

za�pra�sza�my�du�żych�i ma�łych�do twór�czej�in�ter�pre�ta�cji�wy�-
sta�wy�Ma�ga�zyn�lu�Xus.�Na od�wie�dza�ją�cych�cze�kać�bę�dzie
ani�ma�tor,�któ�ry�za�chę�cać�bę�dzie�do in�dy�wi�du�al�ne�go�de�ko�-
do�wa�nia�dzieł�oraz�twór�czej�za�ba�wy.

W każ dą nie dzie lę w godz. 14.30-17.30

sA Mo oB słu Go We Mu zeuM
szcze pin w lu krze lu Xu su

za�ba�wa�in�te�rak�tyw�ną�in�sta�la�cją�au�tor�stwa�Pa�try�cji�Ma�stej.
Przyjdź�i wmie�szaj�lu�Xus�w rze�czy�wi�stość�osie�dla,�ułóż
z ma�gne�sów�wła�sny�wi�zu�al�ny�ko�men�tarz�do do�świad�czeń
ze�bra�nych�pod�czas�zwie�dza�nia�wy�sta�wy�gru�py�lu�Xus.

Mu zeum Współ cze sne Wro cław – pl. strze gom ski 2A

ZdRojoWY teatR animaCji
jeleniA GórA, Park zdrojowy 1, Cieplice 

MA�ŁA�sy�REN�KA – 10 lip ca, godz. 11.00
PRzygOdy�siNdBAdA�ŻEglARzA
17 i 18 lipca, godz. 11.00
O�ÓsMEJ�NA�ARCE�Jak�przemycić�pingwina�na�arkę.
3, 4, 20 lipca, godz. 11.00

rezerwcja biletów: 512-219-907

MA�ŁA�sy�REN�KA,�fot. Marcin Oliwa Soto
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bRa Ve KidS
iX edy CjA BrA Ve Fe sti VAl ZA GI NIO NY RYTM

Te�go�rocz�na edy�cja� Bra�ve
Kids�swo�im�dzia�ła�niem�obej�-
mie 17�ze�spo�łów�ar�ty�stycz�-
nych.� zo�ba�czy�my� mię�dzy
in�ny�mi�gru�pę�wiet�nam�skich
dzie�ci� uro�dzo�nych� w Cze�-
chach,�któ�re�do dziś�dum�nie
kul�ty�wu�ją� tra�dy�cje� swo�ich
oj�ców,�tan�ce�rzy�bre�ak�dan�ce
z ugan�dy,�któ�rzy�wie�rzą,�że
dzię�ki�ak�tyw�no�ści�ar�ty�stycz�-
nej�są�w sta�nie�do�pro�wa�dzić
do zmian� spo�łecz�nych
w swo�im� kra�ju� i człon�ków
gru�py�uku�le�les�for�Pe�ace�z izra�ela,�an�ga�żu�ją�cej�arab�skie�i ży�-
dow�skie�dzie�ci�we�wspól�ną�grę�na ma�łej,�czte�ro�stru�no�wej�gi�ta�-
rze.�do Pol�ski�przy�bę�dą�też�de�le�ga�cje�z Chin,�gru�zji,�Kir�gi�sta�nu,
Ru�mu�nii,�la�osu,�in�dii,�zim�ba�bwe,�ira�nu�i Bra�zy�lii�–�po�nad set�-
ka�dzie�ci�z 14�kra�jów,�w tym�dwie�gru�py�ar�ty�stycz�ne�z Pol�ski.
za�ję�cia�ar�ty�stycz�ne�w ra�mach�Bra�ve�Kids,�pro�wa�dzo�ne�zgod�nie
z ha�słem�„dzie�ci�uczą�dzie�ci”,�są�ko�or�dy�no�wa�ne�przez�pe�da�go�-
gów,�któ�rych�głów�nym�za�da�niem�jest�stwo�rze�nie�mło�dym�twór�-
com�płasz�czy�zny�dia�lo�gu,�pra�cy�i za�ba�wy.�Bra�ve�Kids�wy�kreu�ją
fi�nal�ny�spek�takl,�stwo�rzą�cho�re�ogra�fię�i opra�wę�mu�zycz�ną,�bę�-
dą�uczest�ni�czyć�w warsz�ta�tach�pla�stycz�nych,�za�pro�jek�tu�ją�i wy�-
ko�na�ją� ko�stiu�my,� w któ�rych� za�wrą� nie� tyl�ko� es�te�tycz�ne
upodo�ba�nia,�ale�rów�nież�swo�ją�kul�tu�ro�wą�przy�na�leż�ność.�Wień�-
czą�ce�przed�sta�wie�nie�bę�dzie�za�pre�zen�to�wa�ne�naj�pierw�w Kro�-
śni�cach�ja�ko�pró�ba�ge�ne�ral�na,�a póź�niej�we�Wro�cła�wiu�pod�czas
fi�na�ło�we�go�kon�cer�tu�Bra�ve�fe�sti�val�„za�gi�nio�ny�Rytm”.
sPeK tAKl Pół Fi nA ło Wy –�5�grup�dzie�cię�cych�pro�jek�tu�Bra�-
ve�Kids�po�ka�że�efek�ty�warsz�ta�to�wej�pra�cy.

7 lipca, godz. 12.00. Wstęp wolny!
odt śWiAtoWid, ul. sempołowskiej 54a

Ko lo niA MA rio ne teK –�in�die

do nyA Chil dren – iran

uKu le les For Pe ACe izra�el

BA nA nAs Kids –�mniej�szość
wiet�nam�ska�z Czech

OdT� Świa�to�wid� za�pra�sza
dzie�ci�w wie�ku 7-10�lat�na 5-
dnio�we�tur�nu�sy�za�jęć.
W pro�gra�mie�gry�i za�ba�wy,
warsz�ta�ty,� wy�ciecz�ki� m.in.

wyj�ścia�do ki�na,�mu�zeum,�krę�giel�ni,�zOO,�oraz�na mi�ni�gol�fa.
TER�Mi�Ny: 8-12�lip�ca / 15-19�lip�ca / 22-26�lip�ca / 29�lip�ca�-2
sierp�nia / 5-9�sierp�nia�/ 12-16�sierp�nia 2013�r.�Na każ�dym
tur�nu�sie� jest�po 20�miejsc;�za�ję�cia�pro�wa�dzą� in�struk�to�rzy
OdT;�ce�na za tur�nus 260 zł�(wli�czo�ne�są�tu�kosz�ty�za�jęć,�wy�-
cie�czek,�prze�jaz�dów,�bi�le�tów�na wyj�ścia�oraz�obia�dów�i na�po�-
jów).�Ostat�ni�tur�nus�kosz�tu�je 208 zł.
za�pi�sy:�tel. 71 348.30.10�w. 37;�pra�cow�nia@swia�to�wid.net.pl

odt swia to wid, ul. sem po łow skiej 54A

sPeK tAKl Fi nA ło Wy – 12 lip ca, godz. 19.00
Cs iM PArt, ul. Ma zo wiec ka 17 (www.bra ve fe sti val.pl)

ba Śnie i le Gen dY Ze Spi CHle RZa
Co�dwa�ty�go�dnie�do 22�wrze�śnia�naj�młod�si
bę�dą�mie�li�oka�zję�prze�nieść�się�w świat�fan�-
ta�zji.�za�wsze�o go�dzi�nie�czter�na�stej,�ga�lo�wic�-
ki� spi�chlerz� od�wie�dzać� bę�dą� ak�to�rzy
i mu�zy�cy,�któ�rzy�za�pre�zen�tu�ją�ba�śnie�i le�gen�-
dy�za�rów�no�z na�sze�go�re�gio�nu�jak�i z ca�łe�go
świa�ta.� Oprócz� czy�ta�nia� ba�jek� bę�dą� tak�że
warsz�ta�ty�te�atral�ne,�przed�sta�wie�nia�i ba�śnie
ilu�stro�wa�ne�róż�no�rod�ną�mu�zy�ką.
14 lip ca –�baj�ka�o Księż�nicz�ce,�któ�ra za�pro�-
si�dzie�ci�na bal.�Przed�sta�wie�nie� z mu�zy�ką
na ży�wo,�ar�ty�ści�wy�ko�rzy�sta�ją�stro�je�z epo�ki

i opo�wie�dzą�o daw�nej�mu�zy�ce�i zwy�cza�jach.
28 lip ca –�dol�no�ślą�ska�le�gen�da.�Ar�ty�sta�z Kli�ni�ki�la�lek�wraz
ku�kieł�ka�mi�opo�wie�hi�sto�rie�z na�sze�go�re�gio�nu.

14 i 28 lip ca, godz, 14.00. Wstęp wol ny!
Mu zeum Po wo zów Ga lo wi ce

po KaŻ dZieC Ku We So Łą tWaRZ na uKi!
hu�ma�ni�ta�rium.�Ogro�dy�do�świad�czeń�Park�Roz�ryw�ki�Edu�ka�cyj�-
nej�za�pra�sza�wszyst�kie�dzie�ci�do udzia�łu�w wy�jąt�ko�wych,�na�-
uko�wych�pół�ko�lo�niach.�Tur�nus�trwa�od po�nie�dział�ku�do piąt�ku
od 8.00�do 17.00.�Ce�na za 5�dni�z wy�ży�wie�niem 450 zł�za oso�-
bę!�ist�nie�je�moż�li�wość�za�pi�sów�na po�je�dyn�cze�dni.�Przy za�pi�-
sie 2�lub�wię�cej�dzie�ci�–�ra�bat!

zapisy i info: tel. 71/ 734 70 00
www.hu ma ni ta rium.pl
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W So bo tę na WY CieCZ Ki pie SZe!
PttK oddz./Fa brycz na Ko ło nr 6 Po lAn KA

6 lip ca, godz. 9.00 (przyst.�aut. ul.�Ma�rii�Cu�rie�-skło�dow�-
skiej,�np.�Kli�nik)�–�do Chrzą�sta�wy�Wiel�kiej�i ok.�la�sów.
Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzą�Cze�sław�le�śnia�ra�i Bar�ba�ra�za�rzyc�ka.
13 lip ca, godz. 8.50 (dw.�PKP�Nad�odrze)�–�do li�go�ty�Pięk�-
nej�i ok.�la�sów.�Pro�wa�dzą:�A.�zy�gner�ski�i zo�fia�Wą�grow�ska.
20 lip ca, godz. 9.40 (dw.�gł.�przy ka�sach)�–�z Mię�ki�ni�przez
las�do Mro�zo�wa.�Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzi�Mi�ro�sła�wa�ha�lik.
27 lip ca, godz. 8.45 (przyst.�pl.�do�mi�ni�kań�ski�np.�ko�ścio�-
ła)�–�siech�ni�ca�–�Je�zio�ro�Pa�nień�skie�–�Trest�no.
Wy�ciecz�kę�pro�wa�dzą�An�to�ni�zy�gner�ski�i zo�fia�Wą�grow�ska.

Biu ro oddz., ul. Ko ściusz ki 13/5, (wt. i cz. w godz. 11-15.00)
tel: 71-344-79-80 i 608-253-770

ma GiCZ ne miej SCa WRo CŁa Wia sPA Cer
uNE�sCO�–�Wu�WA�–�sPAR�TA

Tra�sa�wy�ciecz�ki:�ha�la�stu�le�cia,�Park�szczyt�nic�ki,�sta�dion
Olim�pij�ski.�Prze�wod�nik�–�Woj�ciech�Osy�PiuK
zgło�sze�nia:�tel. 71 765.37.39; 500.035.134�(owpttksow.pl)

27 lip ca, godz. 10.00. Wstęp wol ny!
spo tka nie przed bu dyn kiem ha li iA se

X Spa Ce RY Z pRZe Wod ni Kiem
KO�ŁO�PRzE�WOd�Ni�KÓW�MiEJ�sKiCh�PTTK�O/WRO�CŁAW
Trasy�wycieczek�dotyczą�wielu�zagadnień:�historii,�zabytków
architektury�i�przestrzeni�kulturowej�miasta�oraz�biografii
osób�związanych�swym�życiem�lub�pobytem�z�Wrocławiem.
W nie�dzie�lę�za�pra�sza�my� tak�że�na spa�cer�z prze�wod�ni�kiem
po Ostro�wie� Tum�skim� –� spo tka nie przed Ka te drą
o godz. 15.00 (dwie�al�ter�na�tyw�ne�tra�sy:�jed�na�dla�wro�cła�wian
i ich�go�ści�-�stan�dar�do�we�zwie�dza�nie�ka�te�dry�i dru�ga�–�dla�ko�-
ne�se�rów�–�w każ�dą�nie�dzie�lę�po�świę�co�na�in�ne�mu�te�ma�to�wi).
Oddział�Wrocławskiego�PTTK�Rynek-Ratusz�11/12
(kpm.wroclaw.pl�i�www.rekreacja.wroc.pl)

W każdą sobotę i niedzielę za wsze o godz. 10.00
fon ta na przy ko ście le św. Ma rii Mag da le ny. Wstęp wol ny!

Xiii ŚWię to pa pie Ru
Świę�to�jest�dwu�dnio�wym�fe�sty�nem�po�pu�la�ry�zu�ją�cym�wie�-
dzę�o pa�pie�rze,�je�go�hi�sto�rii,�zna�cze�niu�dla�roz�wo�ju�cy�wi�-
li�za�cji�oraz�ro�li�we�współ�cze�snym�świe�cie.
Pod�czas�te�go�rocz�nej�edy�cji�otwar�ta�zo�sta�nie�wy�sta�wa�ja�-
poń�skie�go�ar�ty�sty�prof.�yasu�su�zu�ki�–�Man�da�la�wia�tru.
daw�na�fo�to�gra�fia�otwor�ko�wa�w świe�cie�cy�fro�wym.�fe�styn
wzbo�ga�co�ny�zo�sta�nie�rów�nież�o kon�cer�ty�Ka�ta�rzy�ny�Kar�-
po�wicz�na tra�dy�cyj�nym�in�stru�men�cie�ja�poń�skim�ko�to.�No�-
wo�ścią�bę�dą�warsz�ta�ty�pa�pie�ro�wych�la�le�czek�ko�ke�shi.
Bę�dzie�moż�na�sa�mo�dziel�nie�wy�ko�nać�ar�kusz�pa�pie�ru�czer�-
pa�ne�go,�po�znać�spo�so�by�je�go�zdo�bie�nia�oraz�tech�ni�ki�dru�-
ku.�do�peł�nie�niem�atrak�cji� bę�dą� sto�iska� ar�ty�stów�sztu�ki
pa�pie�ru,�sto�iska�z wy�ro�ba�mi�rę�ko�dziel�ni�czy�mi�i pro�duk�ta�-
mi�re�gio�nal�ny�mi�oraz�kon�kur�sy�z na�gro�da�mi.

27-28 lip ca w godz. 10.00-18.00. Wstęp wolny!
dzie dziec Mu zeum Pa pier nic twa, dusz ni ki zdrój

WY CieCZ Ki pie SZe Z peR pe de Sem
Wro cław ski Klub Pie chu rów Per Pe des im. B. tu ro nia

6 lip ca/so godz. 9.30 (dw.�Świe�bodz�ki,�p.�aut.�nr 109)
Jar�noł�tów/ga�łów/skał�ka/sa�mo�twór.�A. ha�ba�sin�ska�(12 km)
7 lip ca/nd godz. 7.40 (dw.�gł.�PKP�p.�ka�sach)
Bo�gu�szów�gor�ce/ChEŁ�MiEC�(851m�npm)/szczaw�no�zdrój
/Wał�brzych�Mia�sto.�Pro�wa�dzi�An�na Woź�nic�ka�(16 km)
13 lip ca/so godz. 7.40 (dw.�gł.�PKP�p.�ka�sach)
Wał�brzych�gł./WA�li�gÓ�RA�(934 m�npm)/schro�ni�sko�An�-
drze�jów�ka/Wał�brzych�gł.�sta�ni�sław�Bo�bo�wiec�(18 km)
14 lip ca/nd godz. 6.00 (dw.�gł.�PKP�p.�ka�sach)�Wit�ków
Ślą�ski/TRÓJ�gARB� (778 m� npm)/lu�bo�min/szczaw�no
zdrój/Wał�brzych�Mia�sto.�Prow.�Ali�na�Ogro�dow�czyk�(15 km)
20 lip ca/so godz. 7.40 (dw.�gł.�PKP�p.�ka�sach)
Bar�do�Ślą�skie/KŁOdz�KA�gÓ�RA�(765m�npm)/Kłodz�ko.
Pro�wa�dzi�sta�ni�sław�Bo�bo�wiec�(15 km)
21 lip ca/nd godz. 8.05 (dw.�gł.�PKP�p.�ka�sach)
Mal�czy�ce/lu�biąż/Mal�czy�ce.�Pro�w.�Ka�zi�mierz�Ru�sek�(20�km)
27 lip ca/so godz. 7.15 (p.�Mi�kro�bu�sów,�ul.�Jo�ani�tów�i�da�wi�da)
Ja�wor/Wą�wóz�My�śli�bor�ski/Ja�wor.�Pro�w.�zo�fia�Ju�re�wicz�(18 km)
28 lip ca/nd godz. 9.40 (Biskupin,�pętla�tram.�linii�nr�1,2,4,10)
Bi�sku�pin/Ła�ny/Je�zio�ro�Baj�kał/Ka�mie�niec�Wro�cław�ski
Pro�wa�dzi�sła�wo�mir�sol�ka (12 km)

www.pttk.wroclaw.pl

uKWie Ca mY WRo CŁaW 58. KON�KuR�s
To�wa�rzy�stwo� Mi�ło�śni�ków� Wro�cła�wia� za�pra�sza� do udzia�łu
w kon�kur�sie,�któ�re�go�ce�lem�jest�tro�ska�o es�te�tycz�ny�wy�raz
mia�sta,�a tak�że�in�spi�ro�wa�nie�wro�cła�wian�do dzia�łań�bę�dą�cych
w za�się�gu�ich�in�dy�wi�du�al�nych�moż�li�wo�ści.
Kon�kurs�ma�cha�rak�ter�ogól�no-miej�ski�w sied�miu�ka�te�go�riach:
wnę�trze�mię�dzy�blo�ko�we/po�dwó�rze/bal�ko�ny/ogród�ki�przy�do�-
mo�we/skwe�ry/okna/dom�–�klatka�scho�do�wa.
Nad prze�bie�giem�kon�kur�su�czu�wa�ko�mi�sja,�któ�rej�prze�wod�ni�-
czy�ste�fan�Świ�goń.�Po do�ko�na�niu�oce�ny�naj�pięk�niej�sze�obiek�-
ty�zo�sta�ną�wy�róż�nio�ne�po�przez�na�gro�dy�i dy�plo�my.

obiek ty prosimy zgła szać w for mie pi sem nej do 10 lip ca br.
tMW, ka mie nicz ka Mał go sia ul. od rzań ska 39/40, i p., (pn-pt

w godz. 9-16.00 oraz u zarządców i w Ad mi ni stra cjach
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ope Ra i ba let W Ki nie
ri Go let to 9 lip ca, godz. 21.30, 130-150 min. Trans�mi�sja�na ży�wo�ope�ry�w iii�ak�tach
z Te�atru�An�tycz�ne�go�w Tao�r�mi�nie�nad Mo�rzem�Joń�skim.�Śpie�wa�na po wło�sku,�na�pi�sy�an�-
giel�skie.�je zio ro łA Bę dzie 3d, 18 lip ca, godz. 18.00 Pre�mie�ro�wy�po�kaz�ba�le�tu�z czerw�-
ca� te�go� ro�ku� w Te�atrze� Ma�ryj�skim 2� w Pe�ters�bur�gu.� W ro�li� Odet�ty� wy�stą�pi
jed�na z naj�więk�szych�gwiazd�świa�to�we�go�ba�le�tu�Eka�te�ri�na Kon�dau�ro�va.�

Bi le ty: 40 zł, Mul ti ki no Pa saż Grun waldz ki

8. pRZe Gląd Fil mo WY bRa Ve
OsTRE�ŚWiA�TŁO.�gdy�du�cho�wość�łą�czy�się�z dzia�ła�niem.
reż.V.Rip�per,�Ka�na�da 2008, 8.07, g. 16.15, sW

KRA�iNA�Wę�dRu�Ją�CyCh�dusz�reż.R.Panh,�fran�cja/Kam�bo�-
dża 2000, 8.07, g.17.15, 11 lip ca, g.19.00, sl

KOy�AANi�sQAT�si�reż.g.Reg�gio,�usA 1982, 8.07, g. 18.00, sW

AR�Ty�ŚCi�zE�sPA�lO�NE�gO�TE�ATRu reż.R.Panh,�fran�cja/Kam�-
bo�dża 2005, 8.07, g. 19.00, 10.07, g. 17.15, sl

PO�KAz�sPE�CJAl�Ny:�Ży�Wi�BO�gO�WiE reż.R.Til�lu,
in�die/szwe�cja 2013, 8.07, godz. 20.00, sW

OPO�WiEŚĆ�gRiO�TA reż.A.Ró�żań�ski,�fran�cja/Pol�ska/Bur�ki�-
na fa�so 2008, 9.07, godz. 16.15, sW

NiE�dA�siE�zA�Wi�NąĆ�ŻA�Ru�W PA�PiER reż.R.Panh,
fran�cja/Kam�bo�dża 2006, 9.07, g. 17.15, 12 lip ca, g. 19.00, sl 

PO�WA�QQAT�si reż.g.Reg�gio,�usA 1988, 9.07, g. 18.00, sW 

lu�dziE�z ANg�KOR reż.R.Panh,�fran�cja/Kam�bo�dża 2003,
9.07, godz. 19.00, 11.07, godz. 17.15, sl

TA�Bli�CE reż.s.Mak�mal�baf,�iran/Ja�po�nia/Wło�chy 2001,
9.07, godz. 20.15, sW

Księ�gA�TuN�dRy reż.A.Wa�chru�szew,
Ro�sja 2011,�10 i 12.07, godz. 16.15, sW 

NA�zy�WAM�się�JAg�dish�BhATT�reż.g.he�in�zel,
Niem�cy 2005, 10.07, godz. 18.00, sW

s21�–�MA�szy�NA�ŚMiER�Ci�CzER�WO�NyCh�KhME�RÓW
reż.R.Panh,�fran�cja/Kam�bo�dża, 2003,
10.07, godz. 19.00, 12 lip ca, godz. 17.15, sl

NA�QOy�QAT�si reż.g.Reg�gio,�usA 2002, 10.07, g. 20.15, sW

Ży�CiE�dA�lE�KO�sTąd�reż.M.Wey�mul�ler,
Por�tu�ga�lia/fran�cja 2011, 11.07, godz. 16.15, sW 

sŁu�ChA�JąC�PŁA�Czu�BO�gA reż.�E.sko�ufa�lou,
gre�cja 2011, 11.07, godz. 18.00, sW 

BA�RA�KA reż.R.fric�ke�usA 1992, 11.07, g. 20.15, sW

AN�giEl�sKi�Chi�RuRg reż.g.smith,
Wlk�Bry�ta�nia 2007, 12.07, godz. 18.00, sW

sAM�sA�RA reż.R.fric�ke,�usA 2011, 12.07, g. 20.15, sW
sW – sa la War sza wa, sl - sa la lal ka,

dol no ślą skie Cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a
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13. mFF t -mo bi le no We Ho RY Zon tY
Wro cław (18-28 li piec)

Pod�czas�fe�sti�wa�lu�pu�blicz�ność�obej�rzy�oko�ło 340�fil�mów�(w tym
około 190�peł�no�me�tra�żo�wych). Naj�waż�niej�sza,�wzbu�dza�ją�ca�naj�-
więk�sze�emo�cje�sek�cja�fe�sti�wa�lu�to�Mię dzy na ro do wy Kon kurs
no we ho ry zon ty –�pre�mie�ro�we,�au�tor�skie�fil�my,�po�szu�ku�ją�ce
no�wych�form�wy�ra�zu.�Ju�ry�przy�zna�grand�Prix�i 20 000�eu�ro,
a wi�dzo�wie�Na�gro�dę�Pu�blicz�no�ści.�Pre�sti�żo�wą�na�gro�dę�fi�PRE�-
sCi�przy�zna�ju�ry kry�ty�ków�z Mię�dzy�na�ro�do�wej�fe�de�ra�cji�Kry�ty�-
ków�fil�mo�wych.�W kon�kur�sie�zna�la�zły�się�m.in.�na�gro�dzo�ny
w lo�car�no�i Tu�ry�nie�wi�zu�al�ny�po�emat�le�via�than�lu�cie�na Ca�sta�-
ing�-Tay�lo�ra�i Vérény�Pa�ra�vel,�sur�re�ali�stycz�ny�prze�bój�Mff�w Rot�-
ter�da�mie�–�na�gro�dzo�ny�zło�tym�Ty�gry�sem�irań�ski�fat�sha�ker
(la�rza�nan�deye�char�bi)�Mo�ham�ma�da�shi�rva�nie�go.
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Fil my o sztu ce,�to�peł�no�me�tra�żo�we,
kre�acyj�ne�do�ku�men�ty�m.�in:�hélio�Oiti�ci�ca�Ce�sa�ra�Oiti�ci�ci�fil�ho
–�zre�ali�zo�wa�ny�tech�ni�ką�fo�und�fo�ota�ge�por�tret�jed�ne�go�z naj�waż�-
niej�szych�bra�zy�lij�skich�ar�ty�stów�wi�zu�al�nych XX w.�oraz�Elek�tro
Mo�skva�do�mi�ni�ka�sprit�zen�dor�fe�ra�i Ele�ny�Ti�kho�no�vej�–�do�ku�-
ment�przed�sta�wia�ją�cy�hi�sto�rię�mu�zy�ki�elek�tro�nicz�nej�w zssR.
Kon kurs Pol skich Fil mów Krót ko me tra żo wych,�za�pre�zen�tuj�e
no�we�krót�kie�do�ku�men�ty,�ani�ma�cje�i fa�bu�ły,�a Kon kurs eu ro -
pej skich Fil mów Krót kich po�ka�że�fil�my�wy�kra�cza�ją�ce�po�za gra�-
ni�ce�kon�wen�cjo�nal�ne�go�ki�na.�Pa no ra ma to�dzie�ła�mi�strzów
współ�cze�sne�go�ki�na au�tor�skie�go�m.in.�lau�re�at�srebr�ne�go�Niedź�-
wie�dzia�w Ber�li�nie�Vic+flo�saw�a Be�ar�de�ni�sa�Côté,�naj�now�szy
film�Bru�no�du�mon�ta�–�Ca�mil�le�Clau�del 1915�oraz�Com�pu�ter
Chess�jed�ne�go�z naj�waż�niej�szych�au�to�rów�ame�ry�kań�skie�go�ki�-
na nie�za�leż�ne�go,�An�drew�Bu�jal�skie�go.�Wy da rze nia fe sti wa lu
to�mi.in.�po�ka�zy�spe�cjal�ne�fil�mu�shir�ley:�wi�zje�rze�czy�wi�sto�ści
gu�sta�va�deut�scha,�któ�ry�oży�wia�na ekra�nie�trzy�na�ście�ob�ra�zów
le�gen�dar�ne�go�ame�ry�kań�skie�go�ar�ty�sty�Edwar�da�hop�pe�ra.�Pol�-
ska�pre�mie�ra�do�ku�men�tu�The�sto�ry�of�film�–�Ody�se�ja�fil�mo�wa,
pół�noc�no�ir�landz�kie�go�kry�ty�ka�fil�mo�we�go�Mar�ka�Co�usin�sa.�Mo�-
nu�men�tal�ne,�zło�żo�ne�z 15�go�dzin�nych�epi�zo�dów,�dzie�ło�sta�no�-
wi�su�biek�tyw�ną,�wie�lo�wy�mia�ro�wą�wi�zję�hi�sto�rii�ki�ne�ma�to�gra�fii.
W pro�gra�mie�fe�sti�walu�zna�lazł�się�prze gląd neo ba ro ku fran cu -
skie go,�kul�to�wych�fil�mów�Je�an�-Ja�cqu�esa�Be�ine�ixa,�lu�ca�Bes�-
son�i le�osa�Ca�ra�xa,�a bo�ha�te�ra�mi�re tro spek ty wy bę�dą:�Wa�le�rian
Bo�row�czyk,�eks�pe�ry�men�ta�tor�w pol�skim�ki�nie�oraz�re�tro�spek�ty�-
wa�sy�ber�berg�i Wa�gner,�pre�zen�tu�ją�ca�fil�my�han�sa�Jürge�na sy�-
ber�ber�ga.�noc ne sza leń stwa to�w tym�ro�ku�cy�ber�punk,�kul�to�we
po�zy�cje,�któ�re�sta�ły�się�ba�zą�cy�ber�pun�ko�we�go�ka�no�nu�oraz�flir�-
tu�ją�ce�z tym�ga�tun�kiem�eks�pe�ry�men�ty.�W pro�gra�mie�fe�sti�wa�lu
rów�nież�bez�płat�ne po ka zy ple ne ro we na wro�cław�skim�Ryn�ku,
m.in.�pro�jek�cja�zre�kon�stru�owa�ne�go�cy�fro�wo�le�gen�dar�ne�go�fil�-
mu�nie�me�go�Pan�Ta�de�usz�Ry�szar�da�Or�dyń�skie�go�z 1928�r.

Po ka zy fil mo we – Ki no no we ho ry zon ty (daw ny he lios)
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19a




