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WIECZORY W ARSENALE
XVIII FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ
WWW.WIECZORYWARSENALE.PL 

27.06 - 13.07
JJaann SSttaanniieennddaa –– ddyyrreekkttoorr aarrttyyssttyycczznnyy        
TToommaasszz KKwwiieecciińńsskkii –– ddyyrreekkttoorr oorrggaanniizzaaccyyjjnnyy

SSrreebbrrnnyy SSppoonnssoorr

99 lliippccaa || śśrr || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
KKrrzzyysszzttooff SSttaanniieennddaa – fortepian, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce
BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce, BBoożżeennaa NNaawwoojjsskkaa – altówka
LLiiddiiaa GGrrzzaannkkaa--UUrrbbaanniiaakk – wiolonczela
DDaammiiaann KKaallllaa – kontrabas
LL.. BBoocccchheerriinnii – Kwintet fortepianowy e-moll G.415
EE.. GGrraannaaddooss – Kwintet fortepianowy g-moll op. 49
FF.. SScchhuubbeerrtt – Kwintet fortepianowy A-dur „Pstrąg” D.667

1111 lliippccaa || pptt || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
LLiiddiiaa GGrrzzaannkkaa--UUrrbbaanniiaakk – wiolonczela, AAllddoonnaa MMaarrkkoowwiicczz –
wiolonczela, WWiioolleettttaa PPoorręębbsskkaa – skrzypce, BBaarrbbaarraa MMyylleerr –
skrzypce, DDoorroottaa TTookkaarreekk – skrzypce, MMaaggddaalleennaa SSuuddaarraa –
skrzypce, BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce, JJaacceekk MMaarrcciinnóóww –
skrzypce, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyrygent
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
AA.. VViivvaallddii
Sinfonia G-dur RV 149
Koncert na 2 wiolonczele g-moll RV 531
Koncert na 2 skrzypiec i wiolonczelę d-moll RV 565
Koncert na 2 skrzypiec d-moll RV 514
Koncert na 3 skrzypiec F-dur RV 551
Koncert na 4 skrzypiec i wiolonczelę h-moll RV 580
Koncert na smyczki G-dur „Alla rustica” RV 151

1133 lliippccaa || nndd || 1199::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
UUrrsszzuullaa KKrryyggeerr – mezzosopran
SSeebbaassttiiaann AAlleekkssaannddrroowwiicczz – obój
BBaarrttoosszz BBoobbeerr – skrzypce
BBaarrbbaarraa MMyylleerr – skrzypce
JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyryg.
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
JJ.. SS.. BBaacchh – Kantata Mein Herze
schwimmt im Blut BWV 199;
Koncert na 2 skrzypiec i orkiestrę
d-moll BWV 1043; Kantata Ver-
gnügte Ruh, beliebte Seelenlus,
BWV 170; Koncert na skrzypce 
i orkiestrę a-moll BWV 1041;
Kantata Ich habe genug BWV 82a

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmian w programie.

Bilety (35/27zł) oraz karnety (180/140zł): www.wieczorywarsenale.pl, www.tbox24.pl, www.biletin.pl, www.ticketpro.pl,
w salonach empik, Saturn, MediaMarkt na terenie całego kraju; na godzinę przed koncertami w Arsenale

Dziedziniec Arsenału Miejskiego, ul. Cieszyńskiego 9

2277 cczzeerrwwccaa || pptt || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
IIwwoonnaa HHoossssaa – sopran
JJaann SSttaanniieennddaa
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
GG.. FF.. HHaaeennddeell
Concerto grosso G-dur op. 6 nr 1
HWV 319
Kantata Crudel tiranno amor
HWV 97

Concerto grosso d-moll op. 6 nr 10 HWV 328
Kantata Tu fedel? Tu costante? HWV 171
Concerto grosso A-dur op. 6 nr 11 HWV 329
Kantata Agrippina condotta a Morire HWV 110

2299 cczzeerrwwccaa || nndd || 2200::0000 ||bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
AAlleekkssaannddrraa RRuuppoocciińńsskkaa – klawesyn, JJaann KKrrzzeesszzoowwiieecc – flet
MMaarrttaa KKuubbiicckkaa – flet, JJaann SSttaanniieennddaa – skrzypce, dyrygent
OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
JJ.. SS.. BBaacchh
III Koncert brandenburski G-dur BWV 1048
II Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067
V Koncert brandenburski D-dur BWV 1050
IV Koncert brandenburski G-dur BWV 1049

22 lliippccaa || śśrr || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
IIwwoonnaa HHoossssaa – sopran
AAggnniieesszzkkaa RReehhlliiss – mezzosopran 
KKrrzzyysszzttooff MMeeiissiinnggeerr – gitara
FF.. GG.. LLoorrccaa
Canciones Populares Españolas
MM..ddeeFFaallllaa
Siete Canciones 
Populares Españolas

44 lliippccaa || pptt || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
RRaaffaałł KKwwiiaattkkoowwsskkii – wiolonczela
GGrrzzeeggoorrzz GGoorrcczzyyccaa – fortepian
LL.. vv.. BBeeeetthhoovveenn – Sonata wiolonczelowa C-dur op. 102 nr 1
JJ.. BBrraahhmmss – Sonata skrzypcowa A-dur op. 100
transkrypcja: Rafał Kwiatkowski
MM.. ddee FFaallllaa – Suite Populaire Espagnole

66 lliippccaa || nndd || 2200::0000 || bbiilleettyy:: 3355//2277 zzłł
KKllaauuddiiuusszz BBaarraann – akordeon
JJaann SSttaanniieennddaa, OOrrkkiieessttrraa KKaammeerraallnnaa WWrraattiissllaavviiaa
PP.. CCzzaajjkkoowwsskkii – Serenada na smyczki C-dur op. 48
MM.. BBłłaażżeewwiicczz – Koncert na akordeon i smyczki
AA.. DDvvoořřáákk – Serenada na smyczki E-dur op. 22
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2299..0066..22001144,,  ggooddzz..  1199::0000

AAnnddrrzzeejj  CChhoorroossiińńsskkii
organy
MMiicchhaałł  CChhoorroossiińńsskkii
recytacje
RRoommuullaadd  SSzzaałłeekk
flet
FFrryyddeerryykk  SSttaannkkiieewwiicczz
fortepian
ZZeessppóółł  WWookkaallnnyy  WWyyddzziiaałłuu
PPeeddaaggooggiicczznnoo--AArrttyyssttyycczznneeggoo  ww  KKaalliisszzuu
Kierownik Artystyczny Eryk Szolc

66..0077..22001144,,  1199::0000

KKaarree  NNoorrddssttooggaa
organy
DDUUEETT  GGAAMMBBOOWWYY  FFEERRNNAABBUUCCCCOO
JJuulliiaa  KKaarrppeettaa
Viola da gamba 
KKrrzzyysszzttooff  KKaarrppeettaa
Viola da gamba

1133..0077..22001144,,  1199::0000

JJuulliiaannaa  KKrruukkoowwsskkaa
organy
IInnnnaa  KKaammaarriiaann
sopran

2200..0077..22001144,,  1199::0000

JJaann  vvaann  MMooll
organy
CCrriisstteell  ddee  MMeeuullddeerr
sopran

2277..0077..22001144,, 1199::0000

MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  KKlloo  rreekk
or ga ny
MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  WWiiee  llaanndd
so pran
IIrree  nnee  DDaa  vviidd  ssoonn
har fa cel tyc ka
LLiinndd  ssaayy  DDaa  vviidd  ssoonn
du dy szkoc kie

33..0088..22001144,, 1199::0000
JJee  rrzzyy  KKuu  kkllaa

or ga ny
JJaa  cceekk  SSrriibb  nniiaakk

klar net

1100..0088..22001144,, 1199::0000

PPiioottrr  RRoo  jjeekk
or ga ny

KKRRAA  KKOOWW  SSKKIIEE  TTRRIIOO  SSTTRROO  IIKKOO  WWEE::
MMaa  rreekk  MMlleecczz  kkoo  –– obój

RRoo  mmaann  WWii  ddaa  sszzeekk  –– klar net
PPaa  wweełł  SSoo  lleecc  kkii  –– fa got

1177..0088..22001144,, 1199::0000

JJaa  rroo  ssłłaaww  CCiiee  cciieerr  sskkii  
or ga ny

KKllaauu  ddiiuusszz  BBaa  rraann
akor de on

2244..0088..22001144,, 1199::0000

GGiiaamm  ppaa  oolloo  ddii  RRoo  ssaa
or ga ny

ZZddzzii  ssłłaaww  MMaa  ddeejj
te nor

3311..0088..22001144,, 1199::0000

BBeerrnn  hhaarrdd  BBuutt  tt  mmaann
or ga ny

WWrraa  ttii  ssllaa  vviiaa  TTrruumm  ppeett  CCoonn  ssoorrtt
kierownik artystyczny

Igo r Ce co cho
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XV MiędZynarodoWy Fe sti Wal
ba CHoW sKi 25 VII-3 VIII 2014 ŚWId NI CA 2014
PPIIąą  TTEEKK 2255 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1199::3300
MA KO WI CE – KO ŚCIÓł I PARK PA łA CO Wy
PPIIKK  NNIIKK  RROO  MMAANN  TTyyCCzz  NNyy
MEN dElS SOHN lie der im Fre ien zu sin gen 
SCHO EN BERg Verklärte Na cht 
FRANz MARC EN SEM BlE
SSOO  BBOO  TTAA 2266 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1188::0000
KO ŚCIÓł PO KO JU, Plac Po ko ju 6, Świd ni ca
JJOO  HHAANNNN  SSEE  BBAA  SSTTIIAANN  
BACH kan ta ty; AKA dE MIA BA CHOW SKA An drew Par rott
ggOOddzz..  2211::0000 KO ŚCIÓł zI MO Wy
ul. Księż nej Agniesz ki 12-14, Świd ni ca
MMOO  zzAARRTT  PPAARR  TTyy
MO zART di ver ti men to Es -dur,
Kwin tet Es -dur & Kwar tet d -moll HAydN 
Be ata Na wroc ka skrzyp ce  Elż bie ta gór ka skrzyp ce, al tów ka
Te re sa Wy drzyń ska al tów ka  Kon rad gór ka wio lon cze la  Pa weł
dzie woń ski róg
NNIIEE  ddzzIIEE  llAA 2277 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1100::0000 ||  KO ŚCIÓł PO KO JU
MMUU  zzyy  KKAA  WW llII  TTUURR  ggIIII  
BACH kan ta ty; AKA dE MIA BA CHOW SKA An drew Par rott 
ggOOddzz..  1133::0000 | KA TE dRA pl. Ja na Paw ła | Wstęp wolny!
MMUU  zzyy  KKAA  WW llII  TTUURR  ggIIII  
PA lE STRI NA Mis sa si ne no mi ne
FE STI VAl EN SEM BlE
ggOOddzz..  1188::0000 | KO ŚCIÓł PO KO JU
JJOO  HHAANNNN  SSEE  BBAA  SSTTIIAANN
BACH die Kunst der Fu ge
AKA dE MIE FÜR Al TE MU SIK BER lIN & AKA dE MIA BA CHOW SKA
PPOO  NNIIEE  ddzzIIAA  łłEEKK 2288 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1199::3300  
KO ŚCIÓł PO KO JU Plac Po ko ju 6, Świd ni ca
SSzzEEWW  SSKKII  PPOO  NNIIEE  ddzzIIAA  łłEEKK
georg Phi lipp TE lE MANN; An to nio VI VAl dI; Jo hann Se ba stian
BACH; Jo hann got tlieb JA NITSCH
OR KIE STRA FE STI WA lO WA Mar cin Świąt kie wicz kla we syn
WWTTOO  RREEKK 2299 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1199..3300 | KO ŚCIÓł zI MO Wy
SSTTAA  RRAA  EEUU  RROO  PPAA
BEETHO VEN Trio d -dur op. 70.1
CHO PIN Trio g -moll op. 8
Ma ciej Cze pie low ski skrzyp ce; Te re sa Ka miń ska wio lon cze la;
Ma riusz Klim siak for te pian hi sto rycz ny
ŚŚRROO  ddAA 3300 llIIPPCCAA
ggOOddzz..  1199..3300  ||  KKOO  ŚŚCCIIÓÓłł  ŚŚWW..  KKRRzzyy  ŻŻAA  
ggOOddzz..  2200..3300 | KO ŚCIÓł ŚW. JÓ zE FA
ggOOddzz..  2211..3300 | KO ŚCIÓł PO KO JU
MMAA  RRAA  TTOONN  KKOONN  CCEERR  TTOO  WWyy
KKllAA  WWEE  SSyyNN    PPIIAA  NNOO  FFOORR  TTEE    FFIISS  HHAARR  MMOO  NNIIAA    OORR  ggAA  NNyy
Ma rek To po row ski
CCzzWWAARR  TTEEKK 3311 llIIPPCCAA  ggOOddzz..  1199..3300 | RE STAU RA CJA
Ry NEK 43, Świd ni ca
ddII  VVEERR  TTII  MMEENN  TTOO
ddRRUU  SSCCHHEETTzz  KKyy  MMOO  zzAARRTT  llEESS  SSEEll
lOTz TRIO Ro bert Šebe sta Ro nald Šebe sta Sy lve ster Per schler
na bas se thor nach
bi le ty: 5/10/15/20 zł |  strona Festiwalu: www.bach.pl

Fe sti Wal non so la sCrip ta
WRO CłAW SKIE lA TO OR gA NO WE 2014
Od 21 lat fe sti wal cie szy się re no mą i uzna niem w śro do wi sku
mu zy ki or ga no wej za spra wą swej ory gi nal nej for mu ły, któ ra
po zwa la na pre zen ta cję utwo rów or ga no wych, ka me ral nych,
jak i wo kal nych, któ re łą czo ne są z od czy ta mi po ezji i im pro wi -
za cja mi. ła ciń ska na zwa fe sti wa lu in for mu je, że nie tyl ko ele -
men ty za pi sa ne w par ty tu rze są tre ścią pre zen to wa nych
kom po zy cji. Tym sa mym NON SO lA SCRIP TA jest jed nym
z nie licz nych or ga no wych fe sti wa li w Eu ro pie, w któ rym tak
waż ne miej sce zaj mu je sztu ka mu zycz nej im pro wi za cji.
Jak co ro ku, i tym ra zem na fe sti wa lu NON SO lA SCRIP TA po ja -
wią się uzna ni i do sko na li wir tu ozi, im pro wi za to rzy i or ga ni ści
z Pol ski i świa ta. Przed sta wią oni kla sy kę mu zy ki in stru men tal -
nej, a tak że wła sne im pro wi za cje.

6 lip ca, godz. 19:0
KA RE NORd STO gA or ga ny
dU ET gAM BO Wy FER NA BUC CO:
Ju lia i Krzysz tof Kar pe ta

13 lip ca, godz. 19:00
JU lIA NA KRU KOW SKA or ga ny
IN NA KA MA RIAN so pran

20 lip ca, godz. 19:00
JAN VAN MOl or ga ny
CRI STEl dE MEUl dER so pran

27lip ca, godz. 19:00
MAł gO RzA TA KlO REK – or ga ny
MAł gO RzA TA WIE lANd – so -
pran; IRE NE dA VId SON – har fa
cel tyc ka; lINd SAy dA VId SON –
du dy szkoc kie

Nr 244 – czerwiec 2014

Wszystkie nie dzie le lipca, godz. 19:00 | Ko ściół św. Krzy ża,
ostrów tum ski. bi le ty 20 i 15 zł

Zerbster Kantorei CHÓr Z nieMieC
VERBUM CUM MUSICA 
Kon cert po łą czo ny z wy kła dem bi blij nym O. dr Ma ria na
B. Arnd ta. Chór pod kie run kiem To bia sa Ege ra pie lę gnu je tra -
dy cje mu zy ków i kom po zy to rów się ga ją cych hi sto rią okre su
śre dnio wie cza.
Na spotkanie zaprasza Studium Culturae ecclesiae.
11 lipca, piątek godz. 18.30 | Kościół św. Karola boromeusza,
ul. Krucza. Wstęp wolny!



 ANDRZEJ KOSENDIAK 
    dyrektor generalny

  
    dyrektor artystyczny

16.08.2014, godz. 20:00, Ratusz 
MEDIEVAL BANQUET 

17.08.2014, godz. 20:00, Mleczarnia 
THE PERFECT 
GENTLEMAN’S EVENING

20.08.2014, godz. 20:00, Ratusz 

21.08.2014, godz. 20:00,  Aula Leopoldina

22.08.2014, godz. 20:00, Mleczarnia 

23.08.2014, godz. 20:00, Aula Ossolineum 

24.08.2014, godz. 20:00, Ratusz
UCZTA W RATUSZU

www.forum-musicum.pl
www.nfm.wroclaw.plForum Musicum
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SSzzaa  nnooww  nnii  PPaańń  ssttwwoo,,  ddrroo  ddzzyy  MMee  lloo  mmaa  nnii!!
Mam za szczyt ser decz nie za pro sić na wiel kie wi do wi -
sko ple ne ro we – kan ta tę sce nicz ną Car la Orf fa CAR MI -
NA BU RA NA, któ ra od bę dzie się 11 lip ca na dzie dziń cu
Ho no ro wym zam ku Książ w Wał brzy chu. dzie ło to, nie -
zwy kle po pu lar ne na ca łym świe cie jest jed nym z naj -
czę ściej wy ko ny wa nych i szcze gól nie uwiel bia ne przez
pu blicz ność. Przy go to wu je my dla Pań stwa wer sję
opra co wa ną przez Wil hel ma Kil l may era, ucznia Orf fa,
któ ra zo sta ła au to ry zo wa na przez kom po zy to ra.
Wy da rze nie to bę dzie kul mi na cyj ną czę ścią trwa ją ce -
go przez ca ły 2014 rok Fe sti wa lu zAM KO WE SPO TKA -
NIA z OPE Rą. Na du żej sce nie wy stą pią zna ko mi ci
so li ści zwią za ni z wro cław ską sce ną ope ro wą: An na li -
cho ro wicz – so pran, To masz Ma le szew ski – te nor, łu -
kasz Ro siak – ba ry ton, no wo pow sta ły Fe sti wa lo wy
Chór dzie cię cy, Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Wro cław -
skiej, ze spół per ku si tów Re per cus sion, wy bit ni pia ni ści
Ka ta rzy na Neu ge bau er i Mi chał Rot. Ca łość po pro wa dzi
Mał go rza ta Sa pie cha -Mu zioł. O opra wę cho re ogra ficz -
ną za dba gwar dia gry fa, je dy ny w Pol sce ze spół spe -
cja li zu ją cy się w re ali za cji po ka zów in spi ro wa nych
sban die ra to ri – wi do wi sko wą, wło ską sztu ką żon gler ki
cho rą gwia mi. Ma my na dzie ję, że prze pięk ne oko li ce
zam ku Książ, at mos fe ra let nie go spo tka nia w ple ne rze,
spe cjal nie przy go to wa na opra wa wi zu al na i in sce ni za -
cja do star czą wie lu prze żyć i wra żeń.
Po le cam Pań stwa uwa dze tak że przy szłe wy da rze nia
Fe sti wa lu zam ko we Spo tka nia z Ope rą. Już 10 sierp -
nia go ścić bę dzie my świa to wej sła wy buł gar skie go te -
no ra – Ka lu die go Ka lu do va. Ma estro wy stę po wał
na naj waż niej szych sce nach ope ro wych świa ta: MET,
Co vent gar den, me dio lań ska la Sca la. Pod czas kon -
cer tu wiel ki te nor na szych cza sów zaprezentuje się
w re per tu arze wło skie go bel can to. To wa rzy szyć mu
bę dą mło dzi adep ci sztu ki wo kal nej oraz Or kie stra Fe -
sti wa lo wa pod ba tu tą Ja ku ba Kont za.
Mam na dzie ję, że nasz letni pro gram przy pad nie Pań -
stwu do gu stu i spo tka my się na wiel kim świę cie ope -
ry na zam ku Książ w Wał brzy chu!

Ma ciej Mi chał kow ski
dy rek tor fe sti wa lu

11 lip ca, godz. 21.00 | Za mek Książ – Wał brzych
sprzedaż: www.bi le ty.ksiaz.wal brzych.pl; www.tic ket pro.pl;
re zer wa cja: e-mail: bi le ty@mmim pre sa rio.pl;
informacja: tel. (74) 664 38 34; www.mmimpresario.pl

06.07 Lorenzo Ghielmi
13.07 Mattias Schmemler
20.07 Koncert studencki
27.07 Małgorzata Trzaskalik

06.07 Lorenzo Ghielmi
13.07 Mattias Schmemler
20.07 Koncert studencki
27.07 Małgorzata Trzaskalik

03.08 John Kitchen
10.08 Anna Pikulska
15.08 Józef Serafin
17.08 Tomasz Nowak
24.08 Krzysztof Pawlisz
31.08 Daniel Roth
Koncert „Magdalena Czajka in memoriam”

03.08 John Kitchen
10.08 Anna Pikulska
15.08 Józef Serafin
17.08 Tomasz Nowak
24.08 Krzysztof Pawlisz
31.08 Daniel Roth
Koncert „Magdalena Czajka in memoriam”

IX Międzynarodowy Festiwal OrganowyIX Międzynarodowy Festiwal Organowy

WieczoryWieczory

u Bożej Opatrznościu Bożej Opatrzności

Ewangelicki kościół Bożej Opatrzności
ul. Kazimierza Wielkiego 29

wstęp wolny

Ewangelicki kościół Bożej Opatrzności
ul. Kazimierza Wielkiego 29

wstęp wolny

Kierownictwo
artystyczne:

Dawid Ślusarczyk

Projekt zrealizowano
ze środków:

Organizator:
Parafia Ewangelicko-Augsburska we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław
tel. 71 343 47 30
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Cykl fe sti wa lo wy roz pocz nie lO REN zO gHIEl MI – wir tu oz o mię -
dzy na ro do wej sła wie, pro f. słyn nej Scho la Can to rum Ba si lien sis.
Koncerty odbywają się w każ dą nie dzie lę lip ca i sierp nia o go dz 19.00
Ko ściół bo żej opatrz no ści, ul. Ka zi mie rza Wlk 29. Wstęp wol ny!

III edycja cyklu koncertowego „Przedsionek Raju”

Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” ma atrybuty, które mog!yby sugerowa", #e to jaka$ operacja upowszechniaj%ca muzyk& 
dawn%, wprowadzaj%ca j% pod strzechy, edukuj%ca niewyedukowanych. Nic z tych rzeczy. Nie tylko z tego powodu, #e 
strzechy na Ziemi Lubuskiej to rzadko$", ale tak#e dlatego, #e $wiadomo$", czym jest muzyka dawna, wra#liwo$" na ni% i 
gotowo$" do jej coraz g!&bszego poznawania s% w tej cz&$ci Polski naprawd& zdumiewaj%ce. To jeden owoców ponad 
dziesi&cioletniej obecno$ci w #yciu kulturalnym Ziemi Lubuskiej festiwalu „Muzyka w Raju”. Festiwal i zwi%zani z nim muzycy 
byli pomys!odawcami koncertów, które mia!y by" przygod% dla obu stron – s!uchaczy, którzy z ró#nych wzgl&dów nie mog% 
dotrze" do Parady#a oraz dla muzyków, którzy czuj% si& zwi%zani z t% cz&$ci% Polski i chc% j% jeszcze lepiej pozna". 
W ci%gu trzech lat cykl przekszta!ci! si& z odprysku festiwalu w samodzielne przedsi&wzi&cie, któremu patronuj% lokalne 
spo!eczno$ci i lokalne samorz%dy. Dzi&ki niemu przypominamy o wspania!ych lubuskich zabytkach zagubionych gdzie$ 
po$ród lasów i jezior. Muzyka dawna okazuje si& jeszcze jednym inspiruj%cym kluczem pozwalaj%cym odkrywa" nowe 
wymiary tych miejsc i ich skomplikowanej historii. Ziemia Lubuska – Early Music Land.

Fundacja Muzyki Dawnej „CANOR”

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

III edycja cyklu koncertowego „Przedsionek Raju”

Cykl koncertowy „Przedsionek Raju” ma atrybuty, które mog!yby sugerowa", #e to jaka$ operacja upowszechniaj%ca muzyk& 
dawn%, wprowadzaj%ca j% pod strzechy, edukuj%ca niewyedukowanych. Nic z tych rzeczy. Nie tylko z tego powodu, #e 
strzechy na Ziemi Lubuskiej to rzadko$", ale tak#e dlatego, #e $wiadomo$", czym jest muzyka dawna, wra#liwo$" na ni% i 
gotowo$" do jej coraz g!&bszego poznawania s% w tej cz&$ci Polski naprawd& zdumiewaj%ce. To jeden owoców ponad 
dziesi&cioletniej obecno$ci w #yciu kulturalnym Ziemi Lubuskiej festiwalu „Muzyka w Raju”. Festiwal i zwi%zani z nim muzycy 
byli pomys!odawcami koncertów, które mia!y by" przygod% dla obu stron – s!uchaczy, którzy z ró#nych wzgl&dów nie mog% 
dotrze" do Parady#a oraz dla muzyków, którzy czuj% si& zwi%zani z t% cz&$ci% Polski i chc% j% jeszcze lepiej pozna". 
W ci%gu trzech lat cykl przekszta!ci! si& z odprysku festiwalu w samodzielne przedsi&wzi&cie, któremu patronuj% lokalne 
spo!eczno$ci i lokalne samorz%dy. Dzi&ki niemu przypominamy o wspania!ych lubuskich zabytkach zagubionych gdzie$ 
po$ród lasów i jezior. Muzyka dawna okazuje si& jeszcze jednym inspiruj%cym kluczem pozwalaj%cym odkrywa" nowe 
wymiary tych miejsc i ich skomplikowanej historii. Ziemia Lubuska – Early Music Land.

Fundacja Muzyki Dawnej „CANOR”

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

    

           
              

                 
                

              
               

                 
               

            
           

        

   

prZed sio neK ra ju
III Edy CJA Cy KlU KON CER TO WE gO
Od bę dzie się 35 kon cer tów. W tym ro ku od wa gę by zmie rzyć
się z przed sion ko wym wy zwa niem za de kla ro wa li: Ko malé
Akak po (sal te rio), Ele na An drey ev (wio lon cze la), Vi va  Bian ca -
lu na Bif fi (śpiew, fi del), Jo an na Bo ślak -gór niok (kla we syn),
Étien ne gal le tier (teo r ba, gi ta ra), Bo let te Ro ed (fle ty pro ste)
oraz con sort fle tów pro stych Snów Con sort.
od 26 lipca do 17 września br. | na terenie Ziemi lubuskiej,
Wielkopolski i dolnego Śląska
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ni Gel Ken ne dy & Kro Ke
Eth no Jazz Fe sti val za pra -
sza na ko lej ny kon cert wir -
tu oza skrzy piec Ni ge la
Ken ne dy, tym ra zem w to -
wa rzy stwie pol skiej gwiaz -
dy world mu sic –ze spo łu
Kro ke. Pierw szy raz spo -
tka li się w 2000 r., kie dy to
Ni gel Ken ne dy, za na mo wą
swo jej żo ny Agniesz ki,

przy był na klu bo wy kon cert Kro ke w An glii w Korn wa lii.
Ni gel tak to wspo mi na: „Ich wy stęp na ży wo był nie -
zwy kły, tak czy sty, jak na gra nie z pły ty. Po de szli śmy
do nich, przy wi ta li śmy się i tak za czę ła się na sza przy -
jaźń. Po tem ja przy je cha łem do Kra ko wa…”
Pierw szy kon cert za gra li w le cie na Ka zi mie rzu, wte dy
to by ła głów nie im pro wi za cja. W 2003 r. na gra li dla EMI
Clas sic je dy ny, jak do tąd, wspól ny al bum „East me ets
East” z go ścin nym udzia łem Na ta szy Atlas i Or kie stry
Fil har mo nii Kra kow skiej. Pły ta za wie ra 14 utwo rów za -
aran żo wa nych przez Ni ge la Ken ne dy i Kro ke. Ich wspól -
ne kon cer ty to wę drów ka po róż nych mu zycz nych
tra dy cjach Eu ro py Wschod niej, gdzie me lo die bał kań -
skie spla ta ją się z cy gań ski mi i ży dow ski mi. Kro ke
nada ło swo im pe ne tra cjom tych mu zycz nych prze -
strze ni nie zwy kły ko lo ryt, a mu zy kę tę Ni gel Ken ne dy
oszli fo wał do per fek cji mi strzo stwem swych skrzy piec.
SSkkłłaadd  zzee  ssppoo  łłuu:: Ni gel Ken ne dy – skrzyp ce, Je rzy Ba wół
– akor de on, To masz Ku kur ba – al tów ka, wo ka li zy, To -
masz la to – kon tra bas, Sła wo mir Ber ny – per ku sja 
26 lipca, godz. 20.00 | bF im part, ul. Ma zo wiec ka 17
bi le ty: 200/150/100 zł

 Lato z tañcem Flamenco

 

     

    

 

Katy Ma³ecka “ La Yedra”

Zapisy : 507329844

K.malecka@ arteflamenco.eu

Sala Konferencyjna 
 Rynek 30  Wroclaw
  Hostel One IIIp

  

 taniec, energetyczne
 choreografie.
 Stepowanie w rytmie
 hiszpañskiej muzyki

  

Wtorek    19.00 - 20.00
           Œroda     19.00 - 20.00

 

         

          

Www.arteflamenco.eu

 

Karnet na zajêcia  raz w tygodniu ju¿ od 80 zl

 lipiec, sierpieñ,wrzesieñ 
            

Karnet na zajêcia dwa razy w tygodniu 120 z³

Flamenco& fusion

ZespÓŁ pieŚni i taŃCa ŚlĄsK
ze spół za pre zen tu je pro gram pt. So lus Chri stus, przy go to wa -
ny z oka zji trwa ją cej obec nie de ka dy Re for ma cji. Jest to spe -
cjal ny wy bór pie śni ewan ge lic kich, świa to wych jak i pol skich,
przy go to wa ny w związ ku z ju bi le uszem 500-le cia Re for ma cji,
któ ry przy pad nie na 2017 rok. Usły szy my utwo ry m.in.: Ja na
Se ba stia na Ba cha, Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta, François -
-Jo se pha gos se ca, Césa ra Fran ca, a tak że za ło ży cie la i pa tro -
na ze spo łu – Sta ni sła wa Ha dy ny. Pre mie ra pro gra mu So lus
Chri stus mia ła miej sce 25 ma ja 2012 ro ku w Ka te drze św. Ma -
rii Mag da le ny we Wro cła wiu, z oka zji IV Fe sti wa lu Kul tu ry Pro -
te stanc kiej. ze spół po pro wa dzi Je an Clau de Haupt mann.
4 lipca, godz. 19:00 | Ha la stu le cia, pły ta głów na, ul. Wystawowa 1

WieCZÓr otWartyCH KoŚCioŁÓW
Rów no le gle we wro cław skich ko ścio łach: Uni wer sy tec kim, św.
św. Sta ni sła wa, do ro ty i Wa cła wa, ko ścio łach ewan ge lic kich –
Opatrz no ści Bo żej i św. Krzysz to fa, ko ścio łach pra wo sław nych
– Na ro dze nia Prze naj święt szej Bo ga ro dzi cy, św. św. Cy ry la
i Me to de go oraz wie lu in nych od bę dą się dys ku sje pa ne lo we
i kon cer ty chó rów i ze spo łów z Pol ski, Nie miec, Czech, Sło wa -
cji, Ukra iny, Wę gier, Ro sji.
KKOONNCCEERRTT  zzEESSPPOOłłUU  PPAAPPEERRCCllIIPP | WCK Hala stulecia
KKOONNCCEERRTT  TTggdd  | WCK Hala stulecia, ul. Wystawowa 1
KKOONNCCEERRTT  MMUUzzyyKKII  SSAAKKRRAAllNNEEJJ  | Cerkiew ul. św. jadwigi 13;
Katedra pl. biskupa nankiera 15; Kościół pl.  nankiera 17a
KKOONNCCEERRTT  MMUUzzyyKKII  ddAAWWNNEEJJ  II  KKOONNCCEERRTT  ddzzWWOONNKKÓÓWW
Kościół św. Wojciecha, pl. dominikański 2
KKOONNCCEERRTT  MMUUzzyyKKII  ddAAWWNNEEJJ  II  CCHHÓÓRRAAllNNEEJJ
Kościół św. Wojciecha, pl. dominikański 2
KKOONNCCEERRTT  OORRAATTOORRyyJJNNyy  Kościół Garnizonowy ul. św elżbiety

dZieŃ dobry, WroCŁaW!
Młodzieżowe rozpoczęcie dnia. W programie: wspólny śpiew,
etiuda teatralna, rozmowy… 
5 lipca, godz. 10:15-11:30 | Hala stulecia, sala Cesarska
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pi Cas so dalí Goya
TAU RO MA CHIA – WAl KA By KÓW
Wro cław ska wy sta wa pre zen tu je dzie ła naj bar dziej roz po zna -
wal nych ar ty stów na świe cie – Pa bla Pi cas sa, Sa lva do ra da le -
go i Fran ci sca goi. Mo ty wem prze wod nim wy sta wy jest po stać
by ka – zwie rzę cia sym bo li zu ją ce go si łę i od wa gę, a tak że zwią -
za na z nim tau ro ma chia, któ ra przez stu le cia in spi ro wa ła hisz -
pań skich mi strzów. 
Or ga ni zo wa na przez ga le rię Miej ską we Wro cła wiu wy sta wa
go ścić bę dzie we wro cław skim Mu zeum Ar chi tek tu ry
w dniach 24 lip ca-16 li sto pa da 2014 r.
Na kształt pre zen to wa nej we Wro cła wiu eks po zy cji wpły nął
pro ces ewo lu cji zja wi ska cor ri dy oraz naj waż niej sze wy da rze -
nia po li tycz no -spo łecz ne w hi sto rii Hisz pa nii. Od wie dza ją cy
wy sta wę prze ko na ją się, że każ dy z pre zen to wa nych mi strzów
ujął pro blem tau ro ma chii w od mien ny spo sób. Ry ci ny pro jek -
tu Fran ci sca goi za ty tu ło wa ne Tau ro ma chia przed sta wia ją
róż ne tech ni ki walk by ków, cha rak te ry stycz ne dla cza sów, gdy
cor ri da na bie ra ła do pie ro swo je go kształ tu. z ko lei re ali za cje
Pa bla Pi cas sa, do sko na le zna ją ce go do ro bek goi, oprócz wi zu -
ali za cji mło dzień czych fa scy na cji, sta no wią też wy raz je go pro -
te stu wo bec wy da rzeń ma ją cych miej sce w Hisz pa nii
za cza sów rzą dów ge ne ra ła Fran co.
We Wro cła wiu wy sta wia ne bę dą mię dzy in ny mi cy kle gra ficz -
ne uka zu ją ce wi dzia ną ocza mi mi strza cor ri dę oraz fak sy mi le
ry sun ków przy go to waw czych do naj słyn niej sze go dzie ła ar ty -
sty za ty tu ło wa ne go gu er ni ca, na pod sta wie któ rych pu blicz -
ność bę dzie mo gła prze śle dzić pro ces kre acji tej nie zwy kłej
pra cy. Pi cas so chciał za jej po mo cą zwró cić uwa gę świa ta
na dra mat ba skij skie go mia sta zbom bar do wa ne go 26 kwiet -
nia 1937 ro ku. z ko lei słyn ny sur re ali sta Sa lva dor dalí po strze -
gał wal kę by ków bar dziej w ka te go riach ma gicz ne go ry tu ału,
kon fron ta cji ze zwie rzę ciem ma ją cej wy miar es te tycz ny, stąd
pra ce wy sta wia ne we Wro cła wiu, jak Wal ka by ków nr 1, świet -
nie od da ją nie tyl ko nie prze nik nio ny świat wy obraź ni ar ty sty,
lecz rów nież je go oso bi stą wi zję tau ro ma chii.
Po śmier ci ge ne ra ła Fran co w 1975 ro ku wiesz czo no ry chłą śmierć
cor ri dy, ja ko roz ryw ki ko ja rzo nej z la ta mi ter ro ru. Wro cław ska wy -
sta wa za spra wą pre zen to wa nych dzieł z pew no ścią zmu si do re -
flek sji nad tym ry tu ałem, do star czy wie lu es te tycz nych prze żyć
i po zwo li zgłę bić bo ga te tra dy cje Hisz pa nii.
Wy sta wa czynna w dniach 24 lip ca -16 li sto pa da 2014 od 10 do 20.00
Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. ber nar dyń ska 5 | www.tau ro ma chia.pl

zręczność i zuchwałość Juanito Apinani na arenie w Madrycie

istVan Kan tor – Me dia re Volt
Open -pop -star Mon ty Cant sin, czy li kon se kwent nie
eks cen trycz ny i ra dy kal ny ka na dyj ski ar ty sta wę gier -
skie go po cho dze nia Istvan Kan tor, przy go to wu je we
wro cław skim dH Re no ma wy sta wę Me dia Re volt. To
ko lej ne wspól ne, eks pe ry men tal ne przed się wzię cie
Cen trum Sztu ki WRO i grif fin Art Spa ce w cy klu Re no -
maW RO, za po cząt ko wa nym mię dzy na ro do wą wy sta -
wą in sta la cji pod czas Bien na le Sztu ki Me diów
WRO 2013.
Uro dzo ny w ko mu ni stycz nych Wę grzech Istvan Kan -
tor (aka Mon ty Cant sin aka Amen!), któ re go cha rak te -
ry stycz ne, za an ga żo wa ne re ali za cje pro wo ku ją
dys ku sje na te mat in sty tu cjo na li zmu sztu ki i jej au to -
ry te tów, po słu gu je się róż no rod ny mi środ ka mi wy ra -
zu. Kon se kwent nie wal cząc o nie za leż ność ar ty sty
w co raz bar dziej uni fi ku ją cym się tech no lo gicz nie,
a roz war stwia ją cym się eko no micz nie spo łe czeń stwie
two rzy wi deo, per for man se, in sta la cje mul ti me dial ne
i mu zy kę elek tro nicz ną, ini cju je ru chy o cha rak te rze
spo łecz nym, jak np.: otwar ty ruch ar ty stycz ny Mon ty
Cant sin, czy ogól no świa to wy un der gro un do wy ruch
Neo izm. Pra ce Kan to ra to eks pe ry men tu ją ce in te lek -
tu al ne re be lie. ła miąc ogra ni cze nia, w cią gu ostat nich
trzech de kad nie jed no krot nie był aresz to wa ny i wię -
zio ny m.in. za swo je par ty zanc kie in ter wen cje w in -
sty tu cjach sztu ki.
Jest lau re atem wie lu pre sti żo wych na gród, wśród nich:
Te le film (ka na dyj ska na gro da dla naj lep sze go fil mu
i wi deo w 1998 ro ku), Trans me dia le Ber lin Award
w 2001 ro ku czy Na gro dy gu ber na to ra ge ne ral ne go
Ka na dy w dzie dzi nie Vi su al Me dia and Art. Wie lo krot -
nie uczest ni czył w Bien na le WRO, na któ rym na gra -
dza ny był aż trzy krot nie: na WRO 93 i 97 otrzy mał
dru gą na gro dę (od po wied nio za pra ce Bar ri ca des i Ni -
ne veh), pod czas WRO 09 otrzy mał wy róż nie nie za (The
Ne ver En ding) Ope ret ta, a pu blicz ność WRO 2011
wspa nia le przy ję ła je go per for mans Songs of the An -
ti he ro.
Ku ra tor: Piotr Kra jew ski.
Re ali za cja: CS WRO | Me ce nas wy staw Re no maW RO:
grif fin Art Spa ce
Wystawa czynna do 31 lipca | dH re no Ma
ul. Świd nic ka 40, ii pię tro

Wolna praCoWnia KosaŁKi

Wystawa czynna do 11 lipca | Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4



Mid ni GHt sHoW ii Wy STA WA -SE ANS
SSccee  nnaa  aarr  ttyy  ssttyycczz  nnaa 1144..  MMFFFF  TT  --MMoo  bbii  llee  NNoo  wwee  HHoo  rryy  zzoonn  ttyy
dru ga od sło na wid mo wej wy sta wy, otwar tej tyl ko przez jed -
ną noc ną go dzi nę w trak cie trwa nia 14. MFF T -Mo bi le No we
Ho ry zon ty. Wy sta wo wy se ans od by wa się za wsze o tej sa -
mej go dzi nie (24:00-1:00), ale za każ dym ra zem jest in ny.
AArr  ttyy  śśccii::  Ku ba Bą kow ski, Woj ciech Bą kow ski, Krzysz tof gil, Ane ta
grze szy kow ska, Fa fan ku la (Ka mi la Stasz czy szyn & Ku ba Ma ty ka),
Mi chał Fry drych, Ka sia Kmi ta, KO SMOS pro ject, do mi nik lej man,
do ro ta Pod la ska, łu kasz Rusz ni ca, Ma ciej Sień czyk, Ka ma So kol -
nic ka, Mi chał Szusz kie wicz, Ma riusz Tar ka wian, Ka ro li na za jącz -
kow ska, Ro ee Ro sen.
OOpprraa  wwaa  ggrraa  ffiicczz  nnaa:: Ja kub Stę pień / HA KO BO
MMuu  zzyy  kkaa:: gho sts of Bre slau
25 lip ca -2 sierp nia o pół no cy. 4-31 sierp nia br. wy sta wa czyn na
w go dz. funk cjo no wa nia ga le rii | bWa di zajn, ul. Świd nic ka 2-4

ZnaK i Ka ra bin do rę Ki bie rZeM…
PO WSTA NIE STyCz NIO WE
I Rząd NA RO dO Wy 1863–1864
Wy sta wa w ro ku 150. rocz ni cy
stra ce nia Ro mu al da Trau gut ta
i człon ków ostat nie go po wstań -
cze go Rzą du, uka zuje po wsta nie
stycz nio we nie tyl ko od stro ny
dzia łań mi li tar nych, ale tak że po -
przez wie lo płasz czy zno wą dzia -
łal ność Rzą du Na ro do we go.
dzię ki licz nym obiek tom, z któ -
rych naj istot niej szy mi są rzą do we tło ki pie częt ne z lat po wsta -
nia, wy sta wa po zwo li uka zać jak róż no rod ne, i jak sku tecz ne,
by ło funk cjo no wa nie te go pod ziem ne go po wstań cze go pań -
stwa. zobaczymy tak że – fo to gra fie, em ble ma ty, po wstań cza
pra sę oraz mi li ta ria. Waż nym wąt kiem w kom po zy cji wy sta wy
jest ro la ga li cji i lwo wa w la tach 1863–1864.
Na wy sta wie zo ba czyć bę dzie m.in.  pa miąt ki zwią za ne 
z Mie czy sławem Ro ma now skim – li sty i fo to gra fie. Au tor
wie lu wier szy i po ema tów o te ma ty ce hi sto rycz nej, pra cow -
nik za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich, wresz cie kon spi -
ra tor zwią za ny z przed sta wi ciel stwem Rzą du Na ro do we go
we lwo wie. Wy sta wę za my ka ją obiek ty przy po mi na ją ce ob -
cho dy rocz nic po wsta nia 1863 r., świę to wa nych na prze ło -
mie XIX i XX w. na zie miach za bo ru au striac kie go. 
Wystawa czynna do 29 sierp nia br. | Zakład na ro do wy
im. osso liń skich, sa le pod Ko pu łą, wej ście od ul. Grodz kiej
lub Za uł ka osso liń skich. (wt-so w godz. 10-18.00)

Broszka patriotyczna ok. 1863-65

Cykl ob ra zów olej nych i ry sun ków przed sta wia ją cych ko -
bie cy akt. Te ma ty ka ko bie ce go cia ła po wra ca nie ustan nie
w twór czo ści artysty przez ostat nich kil ka lat.
RRoo  bbeerrtt  KKrręężż  llaakk ab sol went Aka de mii im. Ja na dłu go sza
w Czę sto cho wie. Stu dia po dy plo mo we – Ry nek sztu ki
i an ty ków – Kra kow ska Aka de mia im. A. Fry cza Mo drzew -
skie go. Ak tyw ny twór czo na po lach: ma lar stwa, ry sun ku,
fo to gra fii, gra fi ki kom pu te ro wej.
4-17 lipca | browar Mieszczański, ul. Hubska 44
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VYTAUTAS V. STANIONIS
FOTOGRAFIE DO DOKUMENTÓW.

SEREJE. 1946
Okres powojenny, rok 1946. W oku-
powanej Litwie nowa władza wymienia
dokumenty. W urządzonym w domu
Vozbuckisa atelier V. Stanionis (...) foto-
grafuje mieszkańców Serejów i okolic.
Zdjęcia są zupełnie standardowe, a ich
wykonanie nie nastręcza fotografowi
specjalnych trudności; wystarczyło
światło wpadające przez okno i czyste
prześcieradło na tło. Przy płótnie sia-
dają parami: mąż i żona, ojciec i syn,
siostry, bracia, sąsiedzi. (...)
Na podstawie szablonu przecinano
podwójne fotografie, kadrowano je
pod lupą i wykonywano odbitki w taki
sposób, żeby po odcięciu niepotrzeb-
nego tła miały wymiar 3 x 3,5 cm każ-
da. Jednak tego, o czym mówi tytuł
– samych fotografii wykorzystanych
do dokumentów – nie ujrzymy na wy-
stawie. Zobaczymy jedynie powięk-
szone zdjęcia sprzed obróbki. (...)
W 1966 roku, po 20 latach od pamięt-
nego fotografowania, Stanionis zmarł.
Jego syn, również Vytautas, (...) archi-
wum ojca odnalazł około roku 1984,
mając już doświadczenie w pracy foto-
grafa. Materiał wydał mu się bardzo in-
teresujący. Po raz pierwszy odbitki
paszportowych zdjęć zrobione z filmu
ojca zostały pokazane na wystawie
w Pałacu Sztuk w Wilnie w 1987 roku.
Później także w galeriach na Łotwie,
w Estonii, Polsce, Rosji, Czechach,
na Słowacji, w Niemczech, Danii, Fran-
cji, W. Brytanii, Kanadzie i USA. Foto-
grafie drukowano wwielu publikacjach.

Wg tekstu Ieva Meilut�-Svinkūnien�
Wernisaż 4 lipca 2014, godz. 17.00
Wystawa czynna do 26 lipca br.
Dolnośląskie Centrum Fotografii

„Domek Romański”, pl. bpa Nankiera 8

ZBIGNIEW KULIK KARKONOSZE
Karkonosze Zbigniew Kulik fotografuje od najmłodszych lat i to o każdej porze
roku: latem i jesienią, zimą i wiosną. Większość jego prac nie powstała z przy-
padku. Uważnie obserwuje krajobraz i przyrodę. Jak sam mówi, wielokrotnie
przychodzi w te same miejsca, by potem wykonać to jedno jedyne zdjęcie, któ-
re wydaje się być tym niepowtarzal-
nym, które dla oglądającego pozostaje
w pamięci jako idealnie piękne. Jego
prace fotograficzne porównać moż-
na do akwarel i grafik niemieckiego
twórcy Friedricha Iwana (1889-1967),
który też w sposób bardzo romantycz-
ny przedstawiał piękno Karkonoszy,
najczęściej bez ludzkiego sztafażu. Na-
wet dla dobrych znawców tych gór, wydaje się że Karkonosze, które ich otacza-
ją i pośród których żyją, widziane okiem tego twórcy są o wiele piękniejsze
i bardziej romantyczne, a przez to i bardziej wyidealizowane.
Zbigniew Kulik współpracuje stale z wieloma wydawnictwami krajowymi i za-
granicznymi jako autor tekstów i zdjęć. Jest autorem wielu artykułów i opra-
cowań związanych z historią i rozwojem turystyki w regionie jeleniogórskim,
autorem przewodników turystycznych, współautoremmonografii „Karkonosze
polskie” wydanej przez Polską Akademię Nauk Oddział we Wrocławiu i Karko-
noskie Towarzystwo Naukowe w Jeleniej Górze. Fotografuje głównie Karko-
nosze i Ziemię Jeleniogórską, ostatnio także teren Euroregionu „Nysa” oraz
inne regiony europejskie (Toskania, Alpy, Saksonia). Jego wystawy indywidu-
alne poświęcone Karkonoszom prezentowane są w kraju oraz za granicą: Cze-
chy, Dania, Francja, Rumunia, Niemcy, Węgry, Włochy, Serbia, Słowacja.
Najpiękniejsze zdjęcia reprodukowane są w różnego rodzaju wydawnictwach,
albumach – Wydawnictwa „Muza”, od przewodników turystycznych – Baede-
ker, plakatów, folderów, widokówek po karty telefoniczne.

Wernisaż 3 lipca 2014, godz. 17.00. Wystawa czynna do 29 sierpnia br.
Galeria Dolnośląskiego Centrum Informacji Kulturalnej OKiS, Rynek-Ratusz 24

• TWORZYMY I SYSTEMATYZUJEMY informacje o kulturze
• PROMUJEMY lokalne wydarzenia

• WSPIERAMY dolnośląskich artystów
• WSPÓŁPRACUJEMY z instytucjami kultury

NNAAJJWWIIĘĘKKSSZZYY  DDOOLLNNOOŚŚLLĄĄSSKKII  PPOORRTTAALL  OO  KKUULLTTUURRZZEE  II  SSZZTTUUCCEE
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10 lat Śsa Fi ta
FO TO gRA FIA AR Ty STyCz NA 2003-2013
Na wy sta wie eks po no wa ne są pra ce fo to gra ficz ne, fo -
to gra fi ków – człon ków ŚSA Fi TA jak: An drzej Kry nic ki –
War sza wa, ge ral do Me lo – Rio de Ja ne iro -Bra zy lia,

Ma rek Or szew ski – An glia, Mał go rza ta Mar ku szew ska
– Wro cław, zbi gniew Sto kło sa – Wro cław, Je rzy Chrap -
ka – By tom, Je rzy Jaugsch – Wro cław, Ewa gnus –
Wro cław, de rek Slat te ry – Szwaj ca ria, At su ko li vo ti

Mo gi – Ja po nia, zdzi sław Ryn kie wicz – Bia ły stok,
Adam za ckie wicz - gra je wo i wie lu in nych...
3 lip ca, godz. 19: 00 | Ga le ria Miej skiej bi blio te ki pu blicz nej,
pie ka ry Ślą skie, ul. Kal wa ryj ska 62 d

Fot. Atsuko livoti Mogi - Japonia

no Wa sZtu Ka bu do Wa nia!
AR CHI TEK TU RA MO dER NI zMU W FO TO gRA FII I KSIąŻ CE

Eks po zy cja bo ga tej ko lek cji
ory gi nal nych fo to gra fii do ku -
men tu ją cych naj waż niej sze
prze mia ny w ar chi tek tu rze po -
cząt ku XX wieku.
Twór cą im po nu ją ce go zbio ru
czar no -bia łych zdjęć był Wal -
ter Müller -Wulc kow (1886-
1964) je den z naj waż niejszych
nie miec kich kry ty ków ar chi -
tek tu ry w la tach 20. ub. stu le -
cia. zo ba czy my nie mal sto
fo to gra fii, wykonanych przez
wy bit nych fo to gra fów, po cho -
dzą cych z nie po ka zy wa nych
ni gdy wcze śniej za so bów lan -
de smu seum w Ol den bur gu
oraz książ ki i in ne pu bli ka cje
z lat 20., po świę co ne no wej
sztu ce bu do wa nia, któ re skła -
da ją się na je dy ne w swo im ro -

dza ju świa dec two hi sto rii ar chi tek tu ry.
do 14 września br. | Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. bernardyńska 5

Chi le haus, Ham burg, 1922-1924
Ar chi tekt Fritz Höger
Fo t. Carl und Adolf drans feld

daW ne Ho ry Zon ty
IN STA lA CJE FIl MO WE / PRO JEK CJE 
In sta la cje opar te o fil mo we za pi sy zwy kłe go ży cia –co -
dzien ne go i od świę ta, za re je stro wa ne na ta śmie ce lu -
lo ido wej 8 i 16 mm w la tach 40.-60. ub. w. przez dwóch
nie za leż nych fil mow ców: Wło dzi mie rza Kał dow skie go
(1923) i Bo le sła wa gła zow skie go (1913-1950).
To, co wspól ne w za pi sach fil mo wych obu tych au to -
rów, to wraż li wość na ob raz i en tu zjazm re je stra cji,
na da ją ce im war tość du cho wą, któ rą trud no prze ce -
nić. Po mię dzy ka dra mi prze świe ca i pul su je men tal ny
ho ry zont zda rzeń ludz kiej eg zy sten cji. Nie jest to nor -
mal ne ki no, ra czej pró ba prze nie sie nia ob ra zu fil mo -
we go w wie lo pla no wą prze strzeń. Se ans nie za czy na
się i nie koń czy, ob ra zy prze ni ka ją się, ema nu jąc nie -
zwy kle su ge styw ną au rą obec no ści. In sta la cje to wa -
rzy szą Fe sti wa lo wi No we Ho ry zon ty
otwar cia: 25 lip ca | godz. 18.00 – Ga le ria en tro pia, ul rzeź -
ni cza 4 | godz. 20.00 – Ca fe Co co fli, ul. Włodkowica 9

Mia sto pro jeKt OTWAR TE lA BO RA TO RIUM UlI Cy
w ra mach OOUUTT  OOFF  SSTTHH
Wy sta wa o prze mo cy i sztu ce ja ko me to dzie wy zwa la nia, in -
sta la cja ty to nio wa, pro jekt au dio po znaw czy oraz no we mu ra -
le. W proGraMie otWarCia:
WySTAWA HHAATTEE  IISS  RREEAAllIITTyy
za pro sze ni do wy sta wy wro cław scy ar ty ści opo wie dzą nam
swo ją pry wat ną hi sto rię re la cji ra dze nia so bie z ar gu men tem si -
ły mia sta, w któ rym miesz ka ją. Bę dzie to opo wieść o wraż li wo -
ści, od wa dze, sprze ci wie oraz przede wszyst kim o sztu ce ja ko
me to dzie wy zwo le nia.
AArr  ttyy  śśccii:: zbiok Czaj kow ski, Kry stian Truth Cza plic ki, Ka ro li na Fre -
ino, Piotr Kmi ta, Pa weł Kow zan, Piotr Ski ba, Ka ma So kol nic ka,
Ka ro li na za jącz kow ska.
Wernisaż – so bo ta, 19 lip ca (do 13.09), godz. 19:00 | stu dio –bWa
Wro cław, ul. ru ska 46a iip. + pa saż przy ul. ru skiej 46
JEdNOdNIOWA AKCJA WySTAWIENNICzA OO//UUPPÓÓRR
19 lipca, godz. 19:00-22:00 | Kamienica, ul. ruska 46a
INSTAlACJA KKOOOOPPEERRAACCJJAA  SSIIEEWWCCÓÓWW  TTyyTTOONNIIUU
To pierw szy ar te fakt wy sta wy po świę co nej ogród kom dział ko -
wym – prze strze ni miej skiej, któ ra wy ma ga prze for mu ło wa nia
po to, że by nie sta ła się prze szło ścią.
odsłona: 19 lipca | podwórko przy ul. ruskiej 46
PRO JEKT AU dIO PO zNAW Czy MMUU  zzyy  KKAA  MMIIAA  SSTTAA
Ob szar Wro cła wia po mię dzy uli ca mi zyg mun ta Wró blew skie -
go, Tram wa jo wą, Edwar da dem bow skie go, zie lo ne go dę bu
i Mi ko ła ja Ko per ni ka.
MMuu  zzyy  kkaa  –– ddJJss:: Ka zu la, Bu rzyń ski, P500/My he ad is dub by, Czar -
ny la ta wiec, Pa weł Trzciń ski, Nic zna ne go, Ban.
nie dzie la, 20 lip ca | prze strzeń mia sta – te ren Wu Wy
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an drZe j bie Ń
PTA KI I PRzE STRzE NIE 
do 28 sierp nia, Ga le ria Klubu 

edWar d Kost Ka
OlEJ I AKWA RE lA
do 27 wrze śnia, sala Koncertowa

Klub Muzyki i literatury, pl. t. Kościuszki 10
od pn do pt, godz. 10-18.00. sobota, godz. 12.-18.00. Wstęp wol ny!

an na paW ŁoW sKa
CO W MEJ dU Szy gRA | olej na płót nie
Autorka od 25 lat pra cu je w Po czcie Pol skiej ja ko asy stent. Ma -
lo wa nie jest jej pa sją i spo so bem wy ra ża nia swo je go wnę trza.
Wy sta wa czyn na do 31 lip ca br. | sa lo ni k trzech Muz, ul. Zawalna 7,
w po nie dział ki, śro dy, piąt ki w godz. 16-20.00

inne MAlARSTWO
AArr  ttyysstt  kkii::  Ju sty na Ku klo, Mar ta lech, Mag da le na Pesz kow ska,
do mi ni ka Ru ta, Ewe li na So śniak i Ewa zwa rycz
In ne, czy li „nie ta kie sa me”, „od mien ne”, „od ręb ne”. Od mien ność
owa jest w przy pad ku tej wy sta wy po cząt kiem dro gi do od na le -
zie nia te go, co wspól ne lub ina czej te go, co mo że stać się źró -
dłem re la cji po mię dzy pra ca mi ma la rek pre zen to wa ny mi
na ścia nach ga le rii Pla ton.
Wystawa do 2 sierpnia br. | Galeria sztuki platon, ul. Krupnicza 13Hen ri de to ulo use -lau treC gRA FI KI

Wy sta wę, zor ga ni zo wa ną
w 150 rocz ni cę uro dzin ar ty -
sty, two rzą gra fi ki z ko lek cji
da riu sza Ma ty ja sa. Są to li to -
gra fie z lat 1891-1900, przede
wszyst kim słyn ne pla ka ty
oraz wi ze run ki ko biet z se rii
„El les”, przed sta wie nia z cyr ku
i wy ści gów kon nych. le gen -

dar ny bo ha ter, ob ser wa tor i in ter pre ta tor ży cia jed nej
z naj słyn niej szych dziel nic Pa ry ża – Mont mar tre. Wy -
mie nia ny w czo łów ce post im pre sjo ni stów, nie bez
przy czy ny uwa ża ny za oj ca współ cze sne go pla ka tu;
nie co dzien ny, nie zwy kle płod ny i bar dzo enig ma tycz ny
ar ty sta. Po zo sta wił po so bie gi gan tycz ną spu ści znę: ty -
sią ce ry sun ków, kil ka set płó cien, mnó stwo akwa re li,
pla ka tów, a tak że wi tra że, ce ra mi kę i pro jek ty sce no -
gra fii. Jest to nie by wa ła ilość dzieł jak na twór cę czyn -
ne go za wo do wo przez nie ca łe dwa dzie ścia lat.
Wer ni saż 4 lip ca, godz. 18:00. Wstęp wol ny!
Ga le ria Za MeK w CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1, (do 15.09)
od 5 lip ca bi le ty: 8zł n/5zł u/ dzie ci do lat 7 – wstęp wol ny!

1990
ARTyŚCI: SylWESTER
AMBROzIAK, zBIgNIEW
BlUKACz, KRzySzTOF
glISzCzyńSKI, JANUSz
OSKAR KNOROWSKI,
IRENEUSz WAlCzAK
IgOR WÓJCIK
Wystawa po świę co na gru pie
sze ściu, wy jąt ko wo in te re -

su ją cych twór ców, któ rzy na ogól no pol skiej sce nie ar ty -
stycz nej za de biu to wa li w okre sie zna czą cych
trans for ma cji ustro jo wych i swo iste go prze ło mu kul tu -
ral no-spo łecz ne go. Pre zen tu ją na wskroś in dy wi du al ne
i ory gi nal ne oso bo wo ści twór cze. Mło dzi ar ty ści, koń -
czą cy aka de mie sztu ki w pierw szej po ło wie lat 90. by -
li nie ja ko ska za ni na sie bie sa mych. Sy tu acja na rzu ci ła
im je dy ną dro gę: in dy wi du alizm i cał ko wi tą sa mo ist -
ność.  dla te go prze trwa li ten trud ny okres tyl ko ar ty -
ści o naj wyż szym po zio mie świa do mo ści wła snych
dą żeń, ce lów, uzna wa ne go sys te mu war to ści, za kre su
pro ble ma ty ki, któ rą pra gnę li by roz wi jać w swo jej
twór czo ści. W gru pie ar ty stów za pro szo nych do wy -
sta wy 1990 jest aż czte rech pro fe so rów Aka de mii
Sztuk Pięk nych, lau re atów naj waż niej szych na gród
kra jo wych oraz za gra nicz nych. To gru pa twór ców
uzna nych, speł nio nych, cie szą cych się au to ry te tem,
wciąż wier nych so bie (mo że wła śnie dzię ki te mu syn -
dro mo wi nie do pa so wa nia do zmie nia ją cych się ten -
den cji ge ne ra cyj nych) i po szu ku ją cych. Wie rzą cych
w war to ści, a nie gru po we unie sie nia.
Wy sta wa czyn na do 30 sierp nia br |  Ga le ria Miej ska,
ul. Kieł ba śni cza 28 (pn-pt 10-18.00, so 12-16.00. Wstęp wol ny!

Igor Wój cik,
Me cha bio ty lae CXlI, 2013



Wystawie towarzyszy dwujęzyczny katalog zawierający także eseje wybitnych znawców tematu. Ekspozycja prezentowana będzie
od 23 maja do 9 listopada 2014 r., od wtorku do niedzieli.
Posiadaczom biletu kolejowego na trasie Wrocław-Legnica-Görlitz lub biletu na jedną z wystaw przysługuje bilet ulgowy.

LLee  ggnniicc  kkaa  wwyy  ssttaa  wwaa  RRyy  ccee  rrzzee  wwooll  nnoo  śśccii,,  ssttrraażż  nnii  ccyy  pprraaww..  SSzzllaacchh  ttaa  nnaa ŚŚlląą  sskkuu  ww śśrree  ddnniioo  wwiiee  cczzuu
ii cczzaa  ssaacchh  nnoo  wwoo  żżyytt  nnyycchh ssttaa  nnoo  wwii  cczzęęśśćć  ppooll  sskkoo  --nniiee  mmiieecc  kkiiee  ggoo  pprroo  jjeekk  ttuu  wwyy  ssttaa  wwiieenn  nnii  cczzee  ggoo

ppoodd wwssppóóll  nnyymm  ttyy  ttuu  łłeemm::  SSzzllaacchh  ttaa  nnaa ŚŚlląą  sskkuu ||  AAddeell  iinn  SScchhllee  ssiieenn..

Ca spa r, Po li xe na i Bal tha sa r von Pückler

Ze spół sze ściu tarcz her bo wych
z trum ny Geo r ga von Glau bit za (1529-1607)

LE GNI CA: RY CE RZE WOL NO ŚCI STRAŻ NI CY PRAW
Mu zeum Mie dzi, ul. Św. Ja na | Aka de mia Ry cer ska, ul. Choj now ska 2

GÖRLITZ: TRWA NIE WŚRÓD PRZE MIAN
Kul tur hi sto ri sches Mu seum, Ka iser trutz, Platz des 17. Ju ni 1
Schle si sches Mu seum zu Görlitz, Schönhof / Brüder straße 8

WRO CŁAW: OPIE KUN KA KO TLI NY JE LE NIO GÓR SKIEJ
Mu zeum Uni wer sy te tu Wro cław skie go, pl. Uni wer sy tec ki 1

Ka bi net księż nej cie szyń skiej
Elż bie ty Lu kre cji (1599-1653) Drze wo ge ne alo gicz ne Schaf fgot schów

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Pro jekt współ fi nan so wa ny
ze środ ków bu dże tu
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

wwwwww..mmuuzzeeuumm--mmiieeddzzii..aarrtt..ppll

wwwwww..uummwwdd..ppll
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BBEESSTTSSEEllllEERRyy  NNAA  WWAAKKAACCJJEE!!

SSTTOO  JJęę,,
CCzzUU  JJęę  SSIIęę  ŚŚWWIIEETT  NNIIEE
Tom ukazał się 9 czerw ca
br. za wie ra wier sze Ko ry –
pierw szej da my pol skie go
roc ka. W utwo rach wy bra -
nych przez Mar tę Pod gór nik
rze czy wi stość prze fil tro wa -
na jest przez emo cje, czę sto
sze ro ko roz pię te: dra pież -
ność wy stę pu je obok li rycz -
no ści, a wzru sze nie ocie ra
się o gniew. gdy wy brzmi
mu zy ka, pio sen ki Ko ry sta ją
się wier sza mi.
do ku pie nia w po ezjem.pl

biu ro li te raC Ke

NNUU  ddEEll  MMAANN
JJuu  ssttyy  nnaa  BBaarr  ggiieell  sskkaa
7 lip ca w Biu rze li te rac kim pre -
mie ra ko lej nej książ ki po etyc -
kiej. Autorka książki po dej mu je
no wą, po etyc ką opo wieść. Ję -
zy kiem, któ ry nie tra ci nic ze
swej na tu ral no ści, ser wu je
wier sze, któ re bo lą. Bar dzo. 
do ku pie nia w księ gar ni po -
ezjem.pl oraz w re dak cji Bl.

biu ro li te raC Ke

ggRRzzEE  ggOORRzz
ggEERR  WWAA  zzyy  ggOORR  CCzzyyCC  KKII
MMiiss  ssaa  RRoo  rraa  ttee,,  IIll  lluu  xxiitt  ssooll,,  llaa  --
eettaa  ttuuss  ssuumm,,  CCoomm  ppllee  ttoo  rriiuumm
WWyy  kkoo  nnaaww  ccyy:: An drzej Ko sen diak
– dy ry gent, Su san gil mo ur Ba -
iley – so pran, Al do na Bart nik –

so pran, Mat thew Ven ner
– kon tra te nor, Ma ciej goc man –
te nor, Tomáš Král – bas 
ze spół in stru men tów daw nych
„Wie le ra zy mia łem oka zję wy -
ko ny wać utwo ry gor czyc kie go,
utwier dza jąc się w prze świad -
cze niu o wy jąt ko wym kunsz cie
te go twór cy. Ni niej sze na gra nie
sta no wi nie ja ko su mę tych do -
świad czeń. (...)

An drzej Ko sen diak

KKOO  llEEJJ  NNEE  CCzzęę  ŚŚCCII  CCyy  KKllUU
NNAA  ggRRAAńń  ddzzIIEEłł
WWSSzzyySSTT  KKIICCHH  WWII  TTOOll  ddAA
llUU  TTOO  SSłłAAWW  SSKKIIEE  ggOO::
OOPPEE  RRAA  OOMMNNIIAA 0044
KKoonn  cceerrtt  nnaa oorr  kkiiee  ssttrręę,,
II SSyymm  ffoo  nniiaa  
WWyy  kkoo  nnaaww  ccyy::  Sta ni sław Skro wa -
czew ski, Or kie stra Sym fo nicz -
na Fil har mo nii Wr. (obec nie
Or kie stra Sym fo nicz na NFM)
OOPPEE  RRAA  OOMMNNIIAA 0055
IIIIII SSyymm  ffoo  nniiaa,,  llaa  ccrrii  mmoo  ssaa,,
WWaa  rriiaa  ccjjee  ssyymm  ffoo  nniicczz  nnee,,  MMaa  --
łłaa  ssuu  iittaa,,  TTrryypp  ttyykk  śślląą  sskkii
WWyy  kkoo  nnaaww  ccyy:: Ja cek Ka sp szyk,
Aga ta zu bel, Chór Fil har mo nii
Wro cław skiej (Chór NFM) i Or -
kie stra Sym fo nicz na Fil har mo -
nii Wro cław skiej (Or kie stra
Sym fo nicz na NFM)
OOPPEE  RRAA  OOMMNNIIAA 0066
KKoonn  cceerrtt  ffoorr  ttee  ppiiaa  nnoo  wwyy,,  KKoonn  --
cceerrtt  wwiioo  lloonn  cczzee  lloo  wwyy,,  FFaann  ffaa  rree
ffoorr  CCUU  BBEE,,  FFaann  ffaa  rree  ffoorr  lloo  uuiissvviill  --
llee,,  PPrree  lluu  ddee  ffoorr  ggSSMMdd,,  WWaa  rriiaa  ccjjee
nnaa ttee  mmaatt  PPaa  ggaa  nnii  nniiee  ggoo
WWyy  kkoo  nnaaww  ccyy::  Ja cek Ka sp szyk, Je -
an de roy er, gar rick Ohls son, To -
masz da roch, Co urt -cir cu it,
lu to sław ski Pia no duo, Or kie -
stra Sym fo nicz na FWr. (obec nie
Or kie stra Sym fo nicz na NFM)
Uni ka to wa se ria wy daw ni cza
Na ro do we go Fo rum Mu zy ki
i Cd Ac cord Wi told lu to sław ski. 
Ope ra omnia to pro jekt pre zen -
tu ją cy wszyst kie dzie ła wy bit -
ne go pol skie go kom po zy to ra.
Wy daw nic twa z tej se rii są
eks klu zyw ne pod wzglę dem
wy ko naw czym, re ali za tor skim
i edy tor skim. Każ da z płyt opa -
trzo na jest ko men ta rzem Ra fa -
ła Au gu sty na – kom po zy to ra
i kry ty ka mu zycz ne go – co jest
do dat ko wym atu tem cy klu. 

BBEENNJJAAMMIINN  BBRRIITTTTEENN
WWaarr  RReeqquuiieemm
WWyy  kkoo  nnaaww  ccyy::  Paul McCre esh – dy -
ry gent, Su san grit ton – so pran,
John Mark Ain sley – te nor, Chri sto -
pher Malt man – ba ry ton, ga brie li
Con sort & Play ers, Chór Fil har mo -
nii Wro cław skiej (obec nie Chór
NFM), ga brie li young Sin gers, Car -
duc ci Qu ar tet, Agn. Fran kow -Że la -
zny i greg Be ad sell przy got. chó rów
W tym ro ku al bum otrzy mał
pre sti żo wą na gro dę BBC Mu -
sic Ma ga zi ne Award w ka te -
go rii: mu zy ka chó ral na.
...McCre esh osią gnął coś zu -
peł nie nie zwy kłe go w tym
wy ko na niu Re qu iem… Efekt
jest osza ła mia ją cy…

The gra mo pho ne

MMEE  NNUU  IITTAA  llIIAA  NNOO..
NNAA CCOO  ddzzIIEEńń  II OOdd ŚŚWWIIęę  TTAA
ggoo  ttuujj  ppoo wwłłoo  sskkuu
pprrzzeezz  ccaa  łłyy  rrookk!!
365 wy bor nych sma ko ły ków –
365 se kre tów uła twia ją cych
go to wa nie – 365 spo so bów
na na pra wie nie błę dów, któ re
mo gą się przy tra fić w kuch ni
każ de mu! Ten ku li nar ny po -
rad nik dzień po dniu i mie siąc
po mie sią cu pro wa dzi po taj -
ni kach naj lep szych prze pi sów
tra dy cyj nej wło skiej kuch ni –
od przy sta wek przez pierw sze
i dru gie da nia po de se ry.
A wszyst ko do pra wio ne ape -
tycz ny mi zdję cia mi.

Wy daw nic two jednoŚć

WWRROO  CCłłAAWW..
JJEE  RROO  zzOO  llII  MMAA..  WWRROO  CCłłAAWW
lleevv  SStteerrnn,,  MMoo  nnii  kkaa  BBrraauunn
Wspo mnie nia lva Ster na, po -
za nie wąt pli wy mi wa lo ra mi li -
te rac ki mi, to do ku ment, któ ry
wy peł nia lu kę do tkli wie od -
czu wal ną na pol skim ryn ku
wy daw ni czym. do tej po ry
mo gli śmy za po znać się z licz -
ny mi dzien ni ka mi z okre su
mię dzy wo jen ne go, do brze
opra co wa na jest tak że li te ra -
tu ra cza sów woj ny i tzw.
okre su pio nier skie go Wro cła -
wia. Jed nak do tej po ry nie
ukazała się w ję zy ku pol skim
żad na po zy cja pa mięt ni kar -
ska bę dą ca świa dec twem ży -
cia spo łecz no ści ży dow skiej
w po wo jen nym mie ście.

Wy daw nic two Via no Va
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MiesiĄC spotKaŃ autorsKiCH
IV POlSKA EdyCJA MIędzyNAROdOWEgO FESTIWAlU lITERACKIEgO...
W roku 2014 gościem honorowym jest SzKOCJA.
PPooddcczzaass  SSppoottkkaańń  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu  ccooddzziieennnniiee  ggoośśccii  ddwwóócchh  ppiissaarrzzyy::  oo  1199::0000
ppiissaarrzz  ppoollsskkii,,  cczzeesskkii  lluubb  ssłłoowwaacckkii  aa  oodd  2200::3300  ggoośśćć  hhoonnoorroowwyy.. W sumie przez
cały miesiąc czytelnicy mają okazję uczestniczyć w spotkaniach z 62
pisarzami polskimi i zagranicznymi. 
głównym punktem każdego spotkania autorskiego jest czytanie przez
zaproszonych autorów wybranych przez nich tekstów. Tłumaczenia na
język polski tekstów pisarzy zagranicznych wyświetlane są na ekranie.
W tegorocznej, czwartej już polskiej edycji Miesiąca Spotkań Autorskich
wezmą udział m.in. tacy polscy pisarze, jak: Olga Tokarczuk, Krzysztof Varga,
Ryszard Krynicki, Jacek dehnel, Wojciech Tochman, Sylwia Chutnik, Stefan
Chwin, ziemowit Szczerek, Paulina Wilk. Wśród pisarzy czeskich, którzy
przyjęli zaproszenie do Wrocławia są m.in. Tomaš zmeškal, Petr Hruška,
Petra Hůlová, Karel Škrabal...
Natomiast wśród 31 gości ze Szkocji znaleźli się m.in.: graham Masterton,
Peter May, Allan Biset, Ian Brown, Sue glover, Val Mcdermid, linda Cracknell,
Janice galloway, Jo Clifford, Teresa Breslin i inni...
4 lip ca do 3 sierp nia br. | Me dia te ka, pl. te atral nym 5
Fi lia Miej skiej bi blio te ki pu blicz nej we Wro cła wiu. www.msa.wroc law.pl
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la to W te atrZe
PÓł KO lO NIE TE ATRAl NE TE ATRU POl SKIE gO
za pra sza my do udzia łu w pół ko lo nii te atral nej dzie ci ostat nich
klas szko ły pod sta wo wej oraz mło dzież szkol ną z dys funk cją
wzro ku oraz peł no spraw nych gim na zja li stów i li ce ali stów.
Ce lem na sze go przed się wzię cia jest po ka za nie świa ta ko lo rów
osób nie wi dzą cych i nie do wi dzą cych. W lipcu uczest ni cy bę dą
pra co wa li w gru pach in te gra cyj nych: sce no gra ficz nej, mu zycz -
nej i ak tor skiej. Te atr Pol ski we Wro cła wiu już po raz czwar ty
or ga ni zuje „la to w te atrze” – tym ra zem za pla no wa li śmy pół -
ko lo nię, któ rą za koń czy dwu krot ny po kaz spek ta klu pod ty tu -
łem Świa tło czu li z udzia łem dzie ci i mło dzie ży na Sce nie
na Świe bodz kim. Re ży ser ką przed sta wie nia bę dzie Ka ta rzy -
na Strą czek, za sce no gra fię od po wie dzial ny bę dzie Ma te usz
Stęp niak, gru pę mu zycz ną po pro wa dzi To masz Po lak.
do pro gra mu Mi ni ster stwa Kul tu ry i dzie dzic twa Na ro do we go
oraz In sty tu tu Te atral ne go im. z. Ra szew skie go w War sza wie
zgło szo no 117 wnio sków z ca łej Pol ski. Ko mi sja eks per tów re -
ko men do wa ła do fi nan so wa nie pro jek tu Te atru Pol skie go we
Wro cła wiu, któ ry zna lazł się w pierw szej piąt ce lau re atów.
Za ję cia z in struk to ra mi bę dą się od by wa ły mię dzy 7 a 20 lip ca br.

CCAA  SSTTIINN  ggII  ddllAA  OOSSÓÓBB  PPEEłł  NNOO  SSPPRRAAWW  NNyyCCHH  (gim na zjum, li ceum):
11  lliippccaa  ((wwttoo  rreekk)),,  ggooddzz.. 1133::0000 – gRU PA MU zyCz NA
22  lliippccaa  ((śśrroo  ddaa)),,  ggooddzz.. 1133::0000 – gRU PA SCE NO gRA FICz NA
33  lliippccaa  ((cczzwwaarr  tteekk)),,  ggooddzz.. 1177::0000 – gRU PA AK TOR SKA
sa le prób te atru pol skie go, wejście od ul. bo gu sław skie go
in for ma cje: ni na.kar niej@te atr pol ski.wroc.pl, tel. 511 236 138

Wa Ka Cje W Kon tu raCH 

lET NIA AKA dE MIA PO dRÓŻ NI KÓW – 30.06-25.07.2014
BBeezz  ppłłaatt  nnyy  pprroo  ggrraamm  ddllaa  ddzziiee  ccii  ii mmłłoo  ddzziieeżżyy  ww  wwiieekkuu 66--1144  llaatt
Pod czas czte rech ty go dni za jęć w ośro dku kul tu ry na wro cław -
skim Nad odrzu chce my po łą czyć warsz ta ty ar ty stycz ne z przy -
go dą, po dró żą, ta jem ni cą i do brą za ba wą. Na ma lu je my wiel ką
ma pę, od wie dzi my wro cław skie zOO, wy bie rze my się w eg zo -
tycz ną po dróż z Krzysz to fem Ko lum bem oraz zre ali zu je my film
ani mo wa ny. W pro gra mie wa ka cji w Kon tu rach znaj dą się
m.in. warsz ta ty pla stycz ne, warsz ta ty te atral ne, ru cho wo -ta -
necz ne, warsz ta ty ani ma cji po klat ko wej, gry, za ba wy i kon kur -
sy z na gro da mi, pro jek cje fil mo we oraz… po dró że.
do 25 lip ca od po nie dział ku do piąt ku, w godz. od 9.00 do 14.00
Kontury Kultury - stre fa edu ka cji twór czej ul. K. ja giel loń czy ka 10a
(ofi cy na w po dwór ku) tel. 789-278-026 | www.kon tu ry kul tu ry.art.pl

la to W te atrZe
WARSzTATy TE ATRAl NE W TEATRzE lAlEK
Warsz ta ty, któ re od bę dą się mię dzy 30 czerw ca a 13
lip ca zo sta ły za pro gra mo wa ne tak, aby rów no cze śnie
umoż li wić uczest ni kom zdo by cie kon kret nych umie jęt -
no ści, uwol nić drze mią cy w nich po ten cjał, a tak że
stwo rzyć oka zję do zbu do wa nia re la cji i za bra nia gło su
w spra wach, któ re są dla nich waż ne. dzia ła nia w ob -
sza rze te atru, czy – sze rzej – sztu ki współ cze snej, da ją
dzie ciom nie ogra ni czo ną swo bo dę czer pa nia z róż nych
źró deł in spi ra cji, umoż li wia ją su biek tyw ny prze kaz.
dzie ci i mło dzież w wie ku od 10 do 16 lat bę dą pra co -
wa ły pod opie ką pro fe sjo nal nych twór ców w sze ściu
gru pach. Wspól nie stwo rzą spek takl, barw ny ob raz ota -
cza ją cej rze czy wi sto ści, opo wie dzia ny ję zy kiem te atru.
Udział w warsz ta tach jest nie od płat ny.
PPrroo  wwaa  ddzząą  ccyy  wwaarrsszz  ttaa  ttyy::
gru pa ak tor sko -ta necz na: Mar ta Kwiek
gru pa pla stycz no -lal ko wa: Sła wo mir Prze piór ka
gru pa dźwię ko wa: grze gorz Ma zoń
gru pa tech nicz no -mul ti me dial na: Ro bert Ma niak
gru pa fo to gra ficz na: Ka rol Kru kow ski
gru pa pro mo cyj no -dzien ni kar ska: Syl wia go rzak
Wro cław ski te atr la lek | pl. teatralny 4
Ko or dy na tor ka pro jek tu:
mar ta.ku row ska@te atr la lek.wroc law.pl, tel. 71 335 49 09



W tym roku upływa 90 lat od przyznania Władysławowi
Stanisławowi Reymontowi nagrody Nobla w dziedzinie
literatury za powieść Chłopi. Jej laureat to jedna z naj-
bardziej niezwykłych postaci polskiego piśmiennictwa.
Ukończył zaledwie trzy klasy, z zawodu krawiec, niedo-
szły aktor, zaangażowany w ruchu spirytystycznym po-
czątkowo jako medium, a potem amator wirujących
stolików, przytłoczony wściekłą nudą w pracy na kolei 

i owładnięty myślą zostania literatem, które to pragnienie
udało mu się zrealizować.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich przygotował bogato
ilustrowaną ekspozycję, ukazującą mniej znane wątki bio-
graficzne Reymonta, jego drogę do Nobla oraz ossoliń-
skie wydania Chłopów.

Wystawa czynna czerwiec-wrzesień br. 
Ogród Barokowy, ul. Szewska 37 - od Zaułka Ossolińskich

O KRAWCU, KTÓRY ZOSTAŁ NOBLISTĄ
WYSTAWA PLENEROWA
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W Mu ZeuM poCZ ty i te le Ko Mu ni Ka Cji:
BAJ KI NA SzyCH dzIE CI, BAJ KI NA SzyCH RO dzI CÓW
Ma le di wy, Fin lan dia, Bel gia, Ja po nia, Ka na da, USA, Fran cja, San
Ma ri no, Al ba nia to tyl ko przy kła dy państw, któ re pa mię ta ją
o swo ich naj młod szych oby wa te lach i co kil ka na ście mie się cy
wy da ją edy cję znacz ków pocz to wych ilu stro wa nych ulu bio ny -
mi bo ha te ra mi ba jek dzie cię cych. Pocz ta Pol ska rów nież nie po -
zo sta je w ty le i tak że dba o swo ich naj młod szych. Oprócz
ko lo ro wych i ar cy cie ka wych znacz ków z ilu stra cja mi dla dzie ci,
obej rzeć moż na rów nież blan kie ty te le gra mo we z lat 60. i 70.
a tak że przed wo jen ne kart ki pocz to we z wi ze run ka mi dzie ci.
spe cjal na wystawa dla dzie ci czynna do 31sierpnia br.
MA Il -ART -SCHO Ol. TE MAT NA WA KA CJE. I lO VE…

To już trze cie spo tka nie z pra -
cow nią pla stycz ną „Re ja 17”
i trze cia pre zen ta cja prac bę -
dą cych owo cem wa ka cyj nej
ko re spon den cji pro wa dzo nej
mię dzy dr grze go rzem Bed -
na rzem a mło dy mi ar ty sta mi

roz wi ja ją cy mi swo je ta len ty w tej je dy nej w swo im ro dza ju pra -
cow ni. Po dob nie jak dwie po przed nie, tak i ta wy sta wa jest ukło -
nem w stro nę nie zwy kłych lu dzi, któ rzy upra wia ją i po pu la ry zu ją
od cho dzą cą już do prze szło ści sztu kę epi sto lo gra ficz ną. Na wy -
sta wie zo ba czy my tak że po więk sze nia pol skich znacz ków pocz -
to wych znaj du ją cych się w obie gu w la tach 50., 60. i 70. XX w.
Wernisaż 2 lip ca, go dz. 18:00 | Wystawa czynna do 30 lipca br.
WA KA CyJ NE WARSz TA Ty z MA Il -AR TU
Warsztaty po znaw czo -twór cze przy go to wa ne przez uczest ni -
ków pra cow ni pla stycz nej „Re ja 17” na wią zujące do wy sta wy
cza so wej, spe cjal nie dla naj młod szych.
6 lipca. godz. 12:00 | Wstęp wolny!
Mu zeum poczty i telekomunikacji, ul. Z. Kra siń skie go 1

WarsZtaty Klubu pod KoluMnaMi
TE ATRAl NE Kon takt: 609 650 368, 663 787 805
30.06-4.07; 14-18.07; 28.07-1.08
od pn do pt w godz. 11:00-15:00. Koszt 5-dni: 250 zł
CzWART KI FO TO gRA FICz NE dla po cząt ku ją cych
Po pro wa dzi łu kasz Woj cie chow ski
3, 10 i 17 lip ca godz. 17:30-20:30 Koszt za ca łość: 150 zł
TAńCE IRlANdzKIE Prowadzenie: Ewa Suleja
14-18 lipca | Godz. 15.00-17.00 – grupa 7-12 lat
godz. 17:30 – 19:30 – grupa 13-18 lat. Koszt za całość: 50 zł
WARSz TA Ty TAń CÓW Sy Cy lIJ SKICH
pro wa dze nie: Bar ba ra Cre sci man no
7 lip ca, godz. 17:00-18:15 i 18:30-19:45
Koszt: 15zł 1. czę ści, uczest nic two w obu – 25zł
WARSzTATy TElEdySKU
21-25 lipca w godz. 11:00-15:00. Koszt 200 zł
Klub pod Ko lum na mi, plac Św. Ma cie ja 21, Wro cław

ar ty styCZ ne la to W Mie ŚCie 2014
Warsz ta ty twór czo ści i kre atyw no ści dla dzie ci i mło -
dzie ży w za kre sie: – ce ra mi ki, ma lar stwa, gra fi ki (mo -
no ty pia) oraz zwie dza nie ga le rii i mu ze ów, spo tka nia
z twór ca mi, za ba wy i ple ne ry pla stycz ne, gry i za ba -
wy. Co dzien nie obia dy dwu da nio we w po bli skim ba -
rze. za ję cia pro wa dzo ne są przez wy kwa li fi ko wa ną
ka drę pe da go gów z wie lo let nim do świad cze niem.
Co dzien nie do 29 sierp nia, w go dz. od 10-16:00. Koszt 300 zł
za 5 dni. | Wrocławska Galeria Młodych, ul. Św. Mikołaja 53
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so bot nie Wy CieCZ Ki pie sZe po lan Ki
KO łO NR 6 PTTK O/FA BRyCz NA. Ul. KO ŚCIUSz KI 13/5
informacja o wycieczkach tel. 71 355-05-69 | udział w wy ciecz kach
człon ko wie pttK – 1 zł, a po zo sta li – 2 zł
PPęę  ggÓÓWW  –– WWIIll  CCzzyyNN  –– PPęę  ggÓÓWW
Wy ciecz kę pro wa dzą Cze sław le śnia ra i Bar ba ra za rzyc ka.
5 lip ca, godz. 9:40 dw. Gł. pKp – ko ło kas
SSzzyy  MMAA  NNÓÓWW  –– llOOTT  NNII  SSKKOO  SSzzyy  MMAA  NNÓÓWW  –– ŚŚWWII  NNIIAA  RRyy
Wy ciecz kę pro wa dzą An to ni zy gner ski i zo fia Wą grow ska.
12 lip ca, godz. 8:30 | przy stan ek au tobusowy li nii 908 przy dworcu
nad odrze, pl. po wstań ców Wiel ko pol skich
zz  MMIIęę  KKII  NNII  PPRRzzEEzz  llAASS  ddOO MMRROO  zzOO  WWAA Pro w. Mi ro sła wa Ha lik.
19 lipca,  godz. 8:15 | dw. Gł. pKp – ko ło kas
WWzzddłłUUŻŻ  WWAA  łłUU  NNAAdd WWII  ddAA  WWąą  ddOO SSIIEEll  SSKKIIEEJJ  zzAA  ggRROO  ddyy
Bi let wstę pu do Siel skiej za gro dy kosz tu je 3 zł.
Wy ciecz kę pro wa dzą Ewa Wi tek i gra ży na Skow roń ska.
26 lipca, godz. 10:00 | przy st. au t. na p. CH Ko ro ny (w str. psie go po la)

Klub pieCHurÓW perpedes im. b. turonia
TTRRzzCCIIńńSSKKOO  ––  SSCCHHRR..  SSzzWWAAJJCCAARRKKAA ––  WWOOJJAANNÓÓWW  1166  kkmm
Prowadzi Kazimierz Rusek
5 lip ca, godz. 7:00 | dw. Gł. pKp ko ło kas
CCzzEERRNNIICCAA  ––  KKOOTTOOWWIICCEE  ––  SSIIEECCHHNNIICCEE  1122  kkmm
Pa mię ci dr Bro ni sła wa Tu ro nia. Pro wa dzi Sta ni sław Bo bo wiec
6 lipca, godz. 6:50 | dw. Gł. pKp ko ło kas
JJAA  NNOO  WWII  CCEE  WWllkk.. –– TTUU  RRzzEECC  ((668844 mm NNPPMM))  –– zzAA  MMEEKK  NNIIEE  --
SSyyTT  NNOO  –– PPOO  RRęę  BBAA  ((667711 mm NNPPMM))  –– MMAARR  CCII  SSzzÓÓWW 1188 kkmm
Prowadzi Alina Ogrodowczyk
12 lipca, godz. 7:00 | dw. Gł. pKp ko ło kas
SSzzKKllAARRSSKKAA  PPOORRęęBBAA  ggÓÓRRNNAA  ––  WWyySSOOKKII  KKAAMMIIEEńń  ((11005588
mm NNPPMM))  ––  WWyySSOOKKAA  KKOOPPAA  ((11112266  mm NNPPMM))  1166  kkmm
Wycieczka górska, całodzienna. Prowadzi Andrzej Kretowicz
13 lipca, godz. 7:00 | dw. Gł. pKp ko ło kas
JJAARRNNOOłłTTÓÓWW  ––  ggAAłłÓÓWW  ––  SSKKAAłłKKAA  ––  SSAAMMOOTTWWÓÓRR  ––
JJEERRzzMMAANNOOWWOO  1122  kkmm..  Prowadzi Anna Habasińska
19 lipca, godz. 9:00 | dworzec Świebodzki, przyst. MpK. nr 109
SSKKOO  KKOO  WWAA  –– BBAA  ggNNOO  –– OOSSOO  llAA  –– OOBBOORR  NNII  KKII  ŚŚll.. 2200 kkmm
Pro wa dzi An na Woź nic ka
20 lipca, godz. 7:30 | dw. Gł. pKp ko ło kas
BBOORROOWWAA  OOllEEŚŚNNIICCKKAA  ––  CCHHRRzząąSSTTAAWWAA  1188  kkmm
Prowadzi Kazimierz Rusek
27 lipca, godz. 8:20 | dw. Gł. pKp ko ło kas
ubezpieczenie się we własnym zakresie. info: www.pttk.wroclaw.pl

Wy CieCZ Ki Z prZe Wod ni KieM
BOT PO dRÓŻ NIK tel. 509 550 645. in fo i za pi sy tel. 609 941 775
CCzzOO  CCHHAA  ––  llUU  BBOO  MMIIEERRzz – 5 lI PCA
TTAARR  NNÓÓWW  ––  llIIPP  NNII  CCAA  MMUURROO  WWAA  NNAA – 11/12/13 lI PCA
CCHHEEłłMM  SSKKOO  ŚŚll..  –– SSKKAAll  NNEE  MMIIAA  SSTTOO  AAdd  RR  SSPPAACCHH – 13 lI PCA
llII  TTOO  MMyyŚŚll  CCzzEE  CCHHyy – 19 lI PCA
ŚŚlląąSSKK  CCIIEE  SSzzyyńń  SSKKII – 25/26/27 lI PCA

sZla KieM Ma rian ny oraŃ sKiej
1133  lliippccaa.. zapisy:  tel: 71 34 383 31
pttK od dział Wro cław ski, ry nek ra tusz 11/12
prze wod ni cy@pttk.wroc law.pl

al Fred KaM pa WIE CzÓR AU TOR SKI 
W PRO gRA MIE WIE CzO RU PRO MO CJA NAJ NOW SzE -
gO TO MI KU NA SłU CHI WA NIE
Wie lo let ni na uczy ciel i pe da gog. Od ro ku 2008 pu bli ku -
je w In ter ne cie ja ko al free. Od ma ja 2010 r. uczest ni czy
w warsz ta tach li te rac kich or ga ni zo wa nych przez wro -
cław ski Sa lo nik Trzech Muz. lau re at kon kur sów li te -
rac kich. Ma na kon cie trzy au tor skie książ ki po etyc kie:
Czło wiek: wszyst ko i nic (2011), Czło wiek: za wsze i ni gdy
(2012) i Czło wiek: wszę dzie i ni gdzie (2013), sta no wią ce
swo isty tryp tyk, w któ rym do ty ka zna cze nia ludz kiej
isto ty i jej ro li we wszech świe cie, sta ra jąc się wy łu skać
naj waż niej szy aspekt współ ist nie nia czło wie ka i ko -
smo su, ro zum ny prze pływ fal emi to wa nych przez ludz -
ki ro zum po mię dzy pul su ją cy mi fa la mi ko smo su.
Sta ra jąc się po wią zać ele men ty bez dusz nej, su ro wej
głę bi ko smo su ze skom pli ko wa ną i prze past ną świa -
do mo ścią czło wie ka, po szu ku je czą ste czek wspól nych
i od róż nia ją cych jed no od dru gie go, bio rąc jed no cze śnie
pod uwa gę prze ni ka nie się prze strze ni czło wie ka i prze -
strze ni ko smo su, za wie ra nie się jed ne go w dru gim. Po -
szu ki wa nia te uka zu ją cha os pa nu ją cy za rów no
w struk tu rze świa ta, jak i w ludz kich lo sach. Al fred
Kam pa na zy wa swo ją po ezję uści ślo ną, wska zu jąc tym
sa mym na ana li tycz ne po dej ście do ma te rii li te rac kiej.
21 lip ca, godz. 18:00 | salonik trzech Muz, ul. Zawalna 7

jaK po Wsta WaŁ Herb Wro CŁa Wia
Środowe, cykliczne spo tka nie z wy jąt ko wym go ściem,
Bro ni sła wem za they em, wie lo let nim prze wod ni kiem
miej skim, na uczy cie lem aka de mic kim i dzia ła czem
PTTK. Bro ni sław za they opo wie o tym jak po wsta wał
herb Wro cła wia.
30 lipca. godz. 14:00 | Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji,
ul. Z. Kra siń skie go 1. Wstęp wolny!

FestiWal FlaMenCo 14-18 lipCa
WWAARRSSzz  TTAA  TTyy  TTAAńń  CCAA  zz AANN  ggEE  llEESS  ggAA  BBAAll  ddOONN
gRU PA zA AWAN SO WA NA – So lea
(pięk ny ta niec ści śle zwią zany z So lea de Tria na)
gRU PA ŚREd NIA – Ble ria de Je rez
(peł ny wdzię ku ta niec opra ty na tra dy cji z Je rez)
gRU PA PO CząT KU Ją CA – Tan gos de Tria na
(ta niec z cy gań skiej dziel ni cy Tria na w Se vil li)
WWAARRSSzz  TTAA  TTyy  ŚŚPPIIEE  WWUU  zz JJOO  SSEE  AANNIIll  llOO
PIERW SzA gRU PA – Tan gos de Tria na i Tan gos por fie sta
dRU gA gRU PA – Bam be ras, Bu le rias
WWAARRSSzz  TTAA  TTyy  ggRRyy  NNAA ggII  TTAA  RRzzEE  zz RRAA  FFAA  FFAA  JJAARR  ddOO
Tech ni ka gry na gi ta rze do wy bra nych sty lów fla men -
co. Fal se ty, im pro wi za cje, za sa dy akom pa nia men tu
do śpie wu i do tań ca, opra co wa nie jed ne go wy bra ne -
go sty lu, moż li wo ści ćwi cze nia akom pa nia men tu
na ży wo pod czas lek cji tań ca.
ddOO  ddAATT  KKOO  WWEE  KKUURR  SSyy::
KURS Ję zy KA HISz PAń SKIE gO; TEO RIA FlA MEN CO
Miejsce: Zespół pałacowy w jedlinie Zdrój
informacje i zapisy: tel. 507 329 844 | www.arteflamenco.eu




