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Koncerty w każdą niedzielę o godz. 19.00
Kościół Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim

XXII
WROCŁAWSKIE
LATO
ORGANOWE

Międzynarodowy Festiwal

XXii non SoLA ScRiPtA
WRo CłAW SKie LA to oR GA no We
non So la Scrip ta, czy li fe sti wal im pro wi za cji or ga no wych, jest
rów nież za po wie dzią cy klu kon cer tów, któ re pod na zwą Hi -
sto rycz na or ga no stra da Dol ne go Ślą ska wpi szą się w ka len -
darz im prez eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016.
Wro cław był nie gdyś na ma pie eu ro pej skiej mu zy ki or ga no -
wej jed nym z naj waż niej szych ośrod ków, to tu taj znaj du ją się
naj więk sze or ga ny pisz czał ko we w Pol sce! W wie lu aspek -
tach, ta kich jak gło śność, brzmie nie czy bar wa, or ga ny prze -
wyż sza ją or kie strę sym fo nicz ną. Sta ra my się przed sta wić
na szym go ściom i słu cha czom pro po zy cje pro gra mo we róż -
no rod ne i bo ga te, za pra sza jąc do udzia łu wy bit nych ar ty stów
a tak że pro mu jąc mło dych, uta len to wa nych ab sol wen tów pol -
skich i za gra nicz nych uczel ni – mó wi An drzej Cho ro siń ski, Dy -
rek tor Ar ty stycz ny fe sti wa lu. W nad cho dzą cej edy cji, obok
dzieł mu zy ki ka me ral nej i utwo rów na in ne in stru men ty z to -
wa rzy sze niem or ga nów, za brzmią oraganowe utwo ry so lo we.
5 Vii Zdzisław Madej, tenor; Henryk Botor, organy; Michał
Chorosiński, teksty | 12 Vii Piotr Rojek, organy, Ryszard
Żołędziewski, saksofon | 19 Vii Bernhard Gfrerer, organy,
Domkantorei Schleswig, chór | 26 Vii Jean-Christophe Geiser,
organy | 2 Viii Andreas Liebig, organy | 9 Viii Franz Loerch,
organy, Romuald erenc, gitara klasyczna | 16 Viii Roman
Perucki, organy, Maria Perucka, skrzypce | 23 Viii Adam
Makowicz, fortepian, Marek Stefański, organy
Wszystkie niedziele do 23 sierpnia | Ko ściół św. Krzy ża,
ostrów tum ski, Wrocław. Bilety: 20/15 zł

RetuRn to the Voice
Kon cert po wstał na ba zie ar chi wal nych za pi sów źró dło -
wych i ma te ria łów po zy ska nych pod czas wy praw ba daw -
czych, któ re od by ły się w 2012 oraz 2013 ro ku.
Się ga jąc do ko rze ni kul tu ry szkoc kiej i wy ko rzy stu jąc zdo -
by tą pod czas wy praw wie dzę na te mat mu zy ki cel tyc kiej,
tech nik wy ko naw czych oraz isto ty tra dy cji prze ka zu ust -
ne go, re ży ser Grze gorz Bral stwo rzył cał ko wi cie no wa tor -
skie wy da rze nie mu zycz ne. Do pra cy za pro sił wy bit ną
wo ka list kę jaz zo wą An nę Ma rię Jo pek oraz kom po zy to rów
Ma cie ja Ry chłe go i Je an –Clau de’a Acqu avi vę. Ar cha icz ne
ska le po cho dzą ce ze szkoc kich wysp i eli tar ny już dziś ję -
zyk ga elic ki wpro wa dzo no w no wy kon tekst mu zycz ny.
16, 18 lip ca, go dz. 22:00; 19 lip ca, godz. 20:00 i 22:00 
Ka te dra św. Ma rii Mag da le ny, ul. Szew ska 10

An na Ma ria Jo pek



Letni FeStiWAL oPeRoWy
Fe sti wal ope ro wy to pro jekt, który na wiązu je do po łu dnio -
wo -za chod nich tra dy cji wy sta wia nia oper i spek ta kli, w
letnich miesiącach roku, w ple ne rze. Jed no cześnie jest to
projekt przy wo łu jący wspo mnie nia, al bo wiem tak swo ją
dzia łal ność w ro ku 1988 roz po częła Agen cja Ar ty stycz na Pro
Mu si ca, która sta no wiąc pierw szą pry wat ną ope rę w Pol sce,
sku pi ła mu zy ków z ca łe go kra ju i gości ła na sce nach am fi te -
atrów we Wło szech, Fran cji, Hisz pa nii. od tego czasu Agencja
Pro Mu si ca wystawiła wiele znakomitych tytułów zarówno
klasyki opery jaki baletu, zachwycając publiczność i zbierając
wiele wspaniałych recenzji.
Let ni Fe sti wal ope ro wy to między na ro do wy pro jekt skie ro -
wa ny za równo do wiel bi cie li ope ry jak i tych, którzy do pie ro
roz po czy na ją swo ją przy go dę z mu zy ką kla sycz ną.
WłoSKA gALA oPeRoWA
Wy stą pią dla Pań stwa ar tyści, wśród których znaj dą się so -
liści z Włoch: Si lvia Ram paz zo (so pran), lau re at ka wie lu mię -
dzy na ro do wych kon kur sów wo kal nych m.in. Vo ci ver dia ne
w Bus se to, Giu sep pe Ver di w Par mie, a tak że Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Ma rio del Mo na co w Mar sa la.
Giu lio Bo schet ti (ba ry ton), po ukoń cze niu Aka de mii do sko na lił
swój kunszt wo kal ny na kur sach mi strzow skich w Par mie.
Przez dwa la ta pra co wał pod kie run kiem sław nych mi strzów
jak: Re na to Bru son, Leo nuc ci, Vir gi nia Ze ani, Ala in Bil lard
i Bep pe De to ma si. Jest laureatem i na gro dy na Mie dzy na ro -
do wym Kon kur sie Wo kal nym: Cit ta di net tu no.
Ro ber to Ja chi ni Vir gi li (te nor li rycz ny), współ pra cu je z na ro do -
wą Aka de mią San ta Ce ci lia w Rzy mie, szcze gól nie z Re na tą
Scot to i Bru no Pra ti co. Wy grał i na gro dę Fe sti wa lu Du chi
d'Acqu avi va i w kon kur sie Pri mo Pal co sce ni co.
Wśród so li stów z Pol ski wy stą pią: Mał go rza ta Go dlew ska
(mez zo so pran), z wy róż nie niem ukoń czy ła stu dia wo kal ne
w Roy al Aca de my of Mu sic w Lon dy nie oraz AM im. F. Cho pi -
na w War sza wie. Ze wzglę du na wiel kie moż li wo ści gło so we
wy ko nu je par tie od kontr al tu do so pra nu.
Mo ni ka Mi cha li szyn (so pran), Ab sol went ka Wy dzia łu Wo kal -
ne go AM we Wro cła wiu, po sia da nie zwy kle bo ga ty re per tu ar
obej mu ją cy mu zy kę od ba ro ku po wiek XX. Wy ko nu je utwo ry
ora to ryj ne, sze reg kan tat J. S. Ba cha i G. F. Ha en dla, pie śni oraz
licz ne par tie ope ro we.

LETNI FESTIWAL OPEROWY
WARSZAWA   ∙   KIELCE   ∙   OPOLE   ∙   WROCŁAW  ∙   SZCZECIN

 

Włoska Gala 
Operowa

z udziałem

solistów z Włoch, Chóru Opery Polskiej

i Roncole Verdi Orchestra

1

Fot.: Łukasz Murat-Kryszan (otofoto.szczecin.pl)
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Fot.: Bielskie Centrum Kultury / Lucjusz Cykarski
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Agencja Ar ty stycz na Pro Mu si ca Sp. z o.o.
tel. 71 337 32 08 | pro mu si ca@pro mu si ca.pl

www.LetniFestiwaloperowy.pl | www.pro mu si ca.pl

Da mian Ko nie czek (bas) stu dio wał na Wy dzia le Wo kal no -Ak -
tor skim po znań skiej Aka de mii Mu zycz nej, jest so li stą te atru
Wiel kie go im. Sta ni sła wa Mo niusz ki w Po zna niu.
Ar ty stom to wa rzy szyć bę dzie Chór ope ry Pol skiej i Ron co le
Ver di or che stra. or kie stra wy stę pu ją ca za gra ni cą pod na -
zwą ope ra Pol ska, po wsta ła z ini cja ty wy ma estro Mar ka tra -
cza i wło skie go dy ry gen ta Si lva no Fron ta li nie go po uda nej
in au gu ra cji Fe sti va lu Ver diow skie go w 1989 r. w miej scu uro -
dze nia Giu sep pe Ver die go – Ron co le Ver di. or kie strę i Chór
po pro wa dzi Je rzy Sal wa row ski – zna ny i ce nio ny dy ry gent,
któ ry w ubie głym ro ku ob cho dził 45-le cie pra cy ar ty stycz nej.
Wło ska Ga la ope ro wa to spek takl mu zycz no -sce nicz ny,
na który skła da ją się naj piękniej sze frag men ty słyn nych oper.
Wśród tych dra ma tycz nych znaj dą się m.in. po ru sza jąca Pieśń
o wierz bie Des de mo ny z ope ry Verdiego – otel lo, któ ra sta ła się
par tią po pi so wą naj więk szych so pra ni stek epo ki. W ka lej do -
sko pie Ver diow skich bo ha te rów znaj dzie się również nie -
szczęśli wy oj ciec Król Fi lip i za ko cha na bez pa mięci Vio let ta
z tra via ty, która przeżywa pierw szą wiel ką mi łość.
Publiczność cze ka także spo ra daw ka hu mo ru, za którą od -
po wie dzial ny będzie Gio ac chi no Ros si ni i je go Cy ru lik se wil -
ski w po pi so wej arii Lar go al fac to tum, pojawi się także w arii
il vec chiot to cer ca mo glie wiecz nie uty sku jąca służąca Ber ta
i̇ słyn na aria Don Ba si lia La ca lun nia (Aria o plot ce). Artyści
zaśpiewają także ulubione przez publiczność pieśni ne apo -
li tańskie m.in. o so le mio, Wróć do Sor ren to czy San ta Lu cia.

3 SieRPniA, godz. 20:00 | WRocłAW
teAtR Muzyczny cAPitoL

II
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1 LiPcA ŚRoDA

KonceRty »  »  »
RoyAL StRing QuARtet
XiX WieCZoRY W ARSenALe

SPeKtAKLe »  »  »
uPAdłe Anioły

głoSy BLiŹniAczych WieŻ

WyStAWy »  »  »
PAWeł LuniAK
HiStoRiA PoLAKoM BLiSKA
i inne zjawiska - akwarele 

SPotKAniA »  »  »
PALiMPSeSt. RozMoWy
PRzy zdJęciAch

Płonie ogniSKo W RAJu
tydzień z Pstrągiem

SALSA W PARAch dLA
PoczątKuJących

dLA dzieci »  »  »
WAKAcJe 2015

ARchiteKtuRA AntycznA

ARtyStyczne 
LAto W MieŚcie

2 LiPcA CZWARteK

FiLMy »  »  »
FiLMy niezALeŻne
tydzień z Pstrągiem

3 LiPcA PiąteK

KonceRty »  »  »
eLeVen BiKe FeSt 2015

ASiA KWAŚniK 
& BAcK to the RootS

KAMA gRott 
MoVie PRoJect
XiX WieCZoRY W ARSenALe

KARAoKe
tydzień z Pstrągiem

SPeKtAKLe »  »  »
SzKołA Żon - PReMieRA
spektakl plenerowy

PRzyJAciÓłKi z WenuS

WyStAWy »  »  »
RAFAł BAKALARczyK
Korzenie i kwiaty - wernisaż
wystawy malarstwa i rysunku

PAPieRoWy teAtR
to masz Bo gu sław ski – pla ka ty
te atral ne, Dy do Po ster Col lec -
tion – wy bra ne pla ka ty te atral -
ne 1945-2015

SPotKAniA »  »  »
V doLnoŚLąSKie Letnie
WARSztAty cRAFtoWe

dLA dzieci »  »  »
nA tRoPie 
zAginione KoLeKcJi
prowadzenie teresa Sokół

KALENDARIUM  LIPIEC  2015

nie tyLKo goSPeL
ii FeStiWAL im. WłoDKA SZoMAńSKieGo
or ga ni za to rzy ii edy cji Fe sti wa lu im Włod ka Szo mań -
skie go za pra sza ją na to ko lej ne świę to mu zycz ne
pięk ne go re gio nu Dol ne go Ślą ska. 
ideą Fe sti wa lu nie tyl ko go spel jest pro pa go wa nie
wszyst kich nur tów mu zycz nych, któ re są in te re su ją -
ce, ze wzglę du na styl, in stru men ta rium i wy ko naw -
stwo ar ty stycz ne oraz kon kurs wo kal ny dla mło dych
adep tów sztu ki śpie wa czej. 
Cześć ar ty stycz na Fe sti wa lu obej mu je trzy kon cer ty
w tym kon cert Ze spó łu Spi ri tu als Sin gers Band, któ ry
za śpie wa swo je naj pięk niej sze pie śni spi ri tu al’s, go -
spel; stan dar dy jaz zo we i pio sen ki Be atle sów.
Kon cert fi na ło wy Lau re atów Kon kur su z go ściem spe -
cjal nym oraz kon cert pio se nek o mi ło ści w wy ko na niu
gwiazd ol gi Szo mań skiej i Ma cie ja Miecz ni kow skie go.
Lau re aci Kon kur su otrzy ma ją ze bra ne od spon so rów
cen ne na gro dy, m.in. wy ciecz kę do Bruk se li i warsz ta -
ty wo kal ne. Akademia Sztuk Pięknych im. e. Gepperta
we Wro cła wiu przy go to wa ła sta tu et kę, któ ra na za -
wsze ko ja rzyć się bę dzie z kon kur sem wo kal nym Fe -
sti wa lu – Krysz ta ło we go Kra sna la Szo mo la, projekt
wykonał Roman Uss.
Mie ro szo wem i re gio nem za chwy cił się 17 lat te mu
Wło dek Szo mań ski, za ło ży ciel ze spo łu Spi ri tu als Sin -
gers Band i wy bit ny kom po zy tor m.in. ta kich dzieł jak
Mis sa Go spel’s czy Ma don ny Ja na Paw ła ii. Dla nie go
zo sta wił wiel ki Wro cław i z bi ciem ser ca po wra cał tu
z naj dal szych kon cer tów w eu ro pie. opo wia dał o nim
w wy wia dach, au dy cjach ra dio wych i pro gra mach te -
le wi zyj nych. Dla te go Fe sti wal od by wa się wła śnie tu -
taj, a przy jeż dża jąc na Fe sti wal moż na oso bi ście
spraw dzić jak pięk ne jest to miej sce na ma pie świa ta
wy bra ne kie dyś przez pa tro na Fe sti wa lu.
Festiwalowi towarzyszyć będzie
wystawa eDWARDA KoStKi pt. Akwarele.
Pią tek – 10 lip ca, godz. 18.00 
otwar cie Fe sti wa lu, Kon cert in au gu ra cyj ny ze spo łu
Spi ri tu als Sin gers Band.
So bo ta – 11 lip ca, godz. 18.00 – otwar ty dla pu blicz no -
ści Kon cert Kon kur so wy o sta tu et kę Szkla ne go Kra -
sna la Szo mo la.
nie dzie la – 12 lip ca, godz. 18.00 – wy stęp lau re atów,
Kon cert Fi na ło wy to jed nak mi łość Szo mań ska &
Miecz ni kow ski. 
10, 11, 12 lip ca, godz. 18:00 | Sa la im. Włod ka Szo mań skie go,
Mie ro szow skie cen trum Kul tu ry, ul. Że rom skie go 28

XVi FeStiWAL BAchoWSKi ŚWidnicA 2015
PRZeCiWKo DoSłoWnoŚCi 23 Vii - 2 Viii 2015
Prze ciw ko do słow no ści to ha sło Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Ba chow skie go w Świd ni cy, któ ry w pięk nym mie ście Dol ne -
go Ślą ska od bę dzie się te go la ta już po raz szes na sty.
Wśród wy ko naw ców za pro szo nych na te go rocz ną edy cję im -
pre zy przez po my sło daw cę wy da rze nia i dy rek to ra ar ty stycz -
ne go Ja na to ma sza Ada mu sa zna la zły się m.in. ze spo ły:
bry tyj ski or lan do Con sort, Al ta Ca pel la i Mat teo Mes so ri oraz
Ca pel la Cra co vien sis, któ ra zor ga ni zu je ope ra par ty z rzad ko
gry wa nym So sar me G. F. Ha en dla. od bę dzie się rów nież Aka -
de mia Ba chow ska, pro wa dzo na w tym ro ku przez Ka ia We sse -
la, któ ry wraz z mło dy mi śpie wa ka mi przy go tu je Pa sję Ja no wą.
od 23 lipca do 2 sierpnia | Katedra i Kościoły w Świdnicy i Jaworze.
Kar net na wszyst kie koncerty: 120 zł, bi le ty: 30/20/10 zł

fot. Darek Senkowski, Sztukoteka





WIECZORY W ARSENALE
XIX Festiwal Muzyki Kameralnej
26.06 - 12.07.2015
www.wieczorywarsenale.pl 
Dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9

Srebrny Sponsor

Olga Pasiecznik Kama Grott

Grupa MoCarta 

Royal String Quartet

Wy ko naw cy: Ol ga Pa siecz nik, Roy al String Qu ar tet, Cho pin
Pia no Qu in tet, Gru pa MoCarta i Ire ne usz Kro sny, Ka ma
Grott, Jan Sta nien da, Or kie stra Ka me ral na WRATISLAVIA

W pro gra mie: Vi val di, Mo zart, Beetho ven, Bach, 
Czaj kow ski, Za ręb ski, wie czór ka ba re to wy, mu zy ka fil mowa

Szczegóły: www.wieczorywarsenale.pl

257_WRATISLAVIA  23.06.2015  14:02  Strona 1
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oStRoWScy tALenciARze

Vii SzczyPtA oRientu

4 LiPcA SoBotA

KonceRty »  »  »
eLeVen BiKe FeSt 2015

Muzyczny zALeW
Hive, Sha kin Pork, Sa chie, 
Un der gro und, Vo lver

goRączKA SoBotnieJ nocy
prowadzi DJ MoRAS /party/

SPeKtAKLe »  »  »
tAnecznyM KRoKieM 
do LAtA wy stęp uczest ni ków
Szko ły tań ca Car men 

ARtuR BARciŚ ShoW

SzKołA Żon - PReMieRA  

SPotKAniA »  »  »
doLnoŚLąSKA
giełdA FonogRAFicznA

tuRnieJ SiAtKÓWKi

WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA trestno
– Siechnice – Święta Katarzyna   

zieMiA LuBuSKA
Prowadzenie An na Zwiech 

5 LiPcA nieDZieLA

KonceRty »  »  »
eLeVen BiKe FeSt 2015

JAneK SAMołyK
& PAtRycJA SteFAnoWSKA

zdziSłAW MAdeJ, 
henRyK JAn BotoR
XXii non SoLA SCRiPtA

MAuRizio cRoci
Wieczory organowe 
u Bożej opatrzności

gRuPA MocARtA 
& iReneuSz KRoSny
XiX WieCZoRY W ARSenALe

zingARoS muzyka cygańska
spotyka tango
G. 20:00 | Stary Klasztor

WyStAWy »  »  »
WzLot. 
RzeŹBA JAnA SuPeRSon
od sło nię cie rzeź by w są dziedz -
twie Ga le rii BWA Karkonosze

SPotKAniA »  »  »
V doLnoŚLąSKie Letnie
WARSztAty cRAFtoWe

dLA dzieci »  »  »
Po RAn Ki FiL Mo Wo -
-WARSz tA to We We WRo

JAnuSz RAdeK nA GłoS i RęCe
Po fan ta stycz nie przy ję -
tym re ci ta lu Po świa tow -
ska/Ra dek, tym ra zem
Ja nusz po ja wi się w Mle -
czar ni w z re ci ta lem
na Głos i Rę ce. to wa rzy -
szyć mu bę dzie to masz
Fi lip czak – pia ni sta,
aran żer i pro du cent płyt
Ja nu sza (opo wieść nie -

me nem, Gdzieś Po -Mię dzy, Z Ust Do Ust). Pa no wie
wspól nie wy ko na ją pro gram zło żo ny z naj bar dziej
zna nych utwo rów z do rob ku wo ka li sty. 
19 lipca, godz. 19:00 | Klubokawiarnia Mleczarnia, 
ul. Włodkowica 5, Wrocław. Bilet 35 zł

SAShA BooLe
FoLK, CoUntRY
Je den z naj waż niej szych
przed sta wi cie li ukra iń -
skiej sce ny fol ko wej. Ale
nie cho dzi o folk w tra dy -
cyj nym swe trze i z kob -
zą, lecz o ten z whi sky,

opo wie ścia mi i cią głą po dró żą. Ar ty sta gra na gi ta rze,
ban jo i har fie. Je go mu zy ka wy pły wa z ame ry kań skie -
go fol ku. to pier wot ne, nie co brud ne brzmie nie. Sa sha
za grał w ze szłym ro ku po nad sto kon cer tów na te re -
nie Ukra iny, Bia ło ru si i Moł da wii. Je sie nią wy dał al bum
Su rvi val Folk i po raz pierw szy przy je chał do Pol ski
na trzy kon cer ty! Wy szły tak do brze, że agen cja kon -
cer to wa Bo rów ka Mu sic po now nie za pro si ła Sa shę
do na sze go kra ju – do dzi siaj za grał dwie swo je tra sy
kon cer to we, ale grał też ja ko sup port ta kich ze spo łów
jak CeZik & Klejnuty, Król, Lil ly Ha tes Ro ses, Lao Che
i Stra chy na La chy.
21 lipca, godz. 20:00 | collosseum Jazz caffe, Piotra Skargi
18a, Wrocław. Bilet 10 zł

PiotR ReStecKi
i ucznioWie
FinGeRStYLe
Piotr Re stek Re stec ki to
uta len to wa ny kom po zy -
tor i gi ta rzy sta aku stycz -
ny, któ ry od lat za ra ża
adep tów gi ta ry pa sją
do tech ni ki fin ger sty le.
na swo ich kon cer tach
Re stec ki jest zwy kle ar -

ty stą sa mo wy star czal nym, po tra fią cym z uży ciem
jed nej gi ta ry zbu do wać, za ska ku ją ce swo ją wie lo wy -
mia ro wo ścią, gi ta ro we show. tym ra zem wystąpi
wraz z ucznia mi kur su fin ger sty le w Krzy żo wej. 
30 lipca, godz. 20:00 | Międzynarodowy dom Spotkań
Młodzieży, Krzyżowa 7, grodziszcze. Bi le ty: 25/15 zł

AnieLLo deSideRio MiStRZ Z neAPoLU
Aniel lo De si de rio uro dził się
w ne apo lu w 1971 ro ku. Stu -
dio wał grę na gi ta rze u Bru na
Bat ti sti D’Ama rio i Ste fa no
Aru ty oraz do sko na lił swo je
umie jęt no ści pod kie run kiem
słyn ne go gi ta rzy sty i kom po -

zy to ra ku bań skie go – Leo Bro uwe ra. Kie dy Aniel lo De si de rio
w wie ku 8 lat po raz pierw szy wy stą pił pu blicz nie, kry ty cy za -
czę li na zy wać go cu dow nym dziec kiem gi ta ry. 20 lat póź niej
ar ty sta zo stał okrzyk nię ty gi ta rzy stą stu le cia. Dziś ten zna ko -
mi ty wir tu oz gi ta ry zna ny jest z te go, że su ge styw no ścią swo -
ich in ter pre ta cji, po tra fi wpro wa dzić pu blicz ność w stan
głę bo kie go za chwy tu. Jest lau re atem wie lu pre sti żo wych kon -
kur sów gi ta ro wych.
26 lipca, godz. 19:00 | Sala gotycka, Stary Klasztor, Purkyniego 1,
Wrocław. Bilety: 40-30 zł



WIECZORY W ARSENALE
XIX Festiwal Muzyki Kameralnej
26.06 - 12.07.2015
www.wieczorywarsenale.pl 
Dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9

SSrreebbrrnnyy  SSppoonnssoorr

Olga Pasiecznik Kama Grott

Grupa MoCarta 

Royal String Quartet

Wy ko naw cy: Ol ga Pa siecz nik, Roy al String Qu ar tet, Cho pin
Pia no Qu in tet, Gru pa MoCarta i Ire ne usz Kro sny, Ka ma
Grott, Jan Sta nien da, Or kie stra Ka me ral na WRATISLAVIA

W pro gra mie: Vi val di, Mo zart, Beetho ven, Bach, 
Czaj kow ski, Za ręb ski, wie czór ka ba re to wy, mu zy ka fil mowa

Szczegóły: www.wieczorywarsenale.pl

257_WRATISLAVIA  23.06.2015  14:02  Strona 1

Zapraszamy na najpiękniejszy wrocławski festiwal, który
od niemal 20-stu lat odbywa się w otoczeniu starych
murów wrocławskiego Arsenału gdzie w towarzystwie
akompaniujących koncertom ptaków, można cieszyć się
pięknem muzyki kameralnej. tegoroczna, XiX. edycja,
przyniesie wiele wspaniałych wieczorów wypełnionych
muzyką najwyższych lotów. nie zabraknie najjaśniejszych
gwiazd goszczących na największych scenach świata. 
Sopranistka olga Pasiecznik na finał Festiwalu wykona
dwie koncer to we Arie Mo zar ta, a Roy al String Qu ar tet
program zbudowany na niezwykłej formie fugi. 
na kwin tet for te pia no wy, skom po no wa ny przez Ju liu sza
Za ręb skie go, za pro si Cho pin Pia no Qu in tet, od no szą cy spek -
ta ku lar ne suk ce sy na mię dzy na ro do wych kon kur sach ka -
me ral nych na Li twie i we Wło szech.
niezwykły nastrój na wieczorze z muzyką filmową zbuduje
oboistka Kama Grott, która wystąpi w towarzystwie
doborowych jazzmanów.
tegoroczny Festiwal to także okazja do poznania kolejnych
koncertów Antonio Vivaldiego, które zaprezentują muzycy
orkiestry Wratislavia.
5 lipca przekonamy się czy stare mury Arsenału wytrzymają
salwy śmiechu podczas zabawnego pojedynku Grupy
MoCarta z ireneuszem Krosnym!

Wszyscy znają takie utwory Mozarta, jak jego Requiem,
Symfonię Jowiszową, serenadę eine kleine nachtmusik,
operę Wesele Figara i wiele innych, późnych dzieł. Jaka
jednak symfonia może wyjść spod pióra dziewięciolatka?
A jakie mogą urodzić się w głowie szesnastoletniego
młodzieńca? Finałowy koncert „Wieczorów w Arsenale”
przyniesie odpowiedzi i na te pytania – orkiestra Kameralna
Wratislavia pod dyrekcją Jana Staniendy wykona 4 wczesne
symfonie genialnego Wolfiego. ten koncert to także
wspaniała okazja do wysłuchania dwóch przepięknych arii
koncertowych tego kompozytora w wykonaniu
wspomnianej olgi Pasiecznik, której głos zachwyca
melomanów na całym świecie.

WieczoRy W ARSenALe – XiX Fe Sti WAL Mu zy Ki KA Me RAL neJ 

Festiwal trwa d 26 czerwca do 12 lipca | dziedziniec Arsenału, ul. cieszyńskiego 9, Wrocław. Bilety i karnety: www.wieczorywarsenale.pl
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6 LiPcA PonieDZiAłeK

KonceRty »  »  »
czARnA SyRenA

SPotKAniA »  »  »
AdAM LizAKoWSKi
Spotkanie poetyckie

7 LiPcA WtoReK

KonceRty »  »  »
SuRReAL PLAyeRS

SPotKAniA »  »  »
Bu do Wy hy dRo tech -
nicz ne WRo cłAW SKie go
Wę złA Wod ne go
Wykład Ryszarda Majewicza

8 LiPcA ŚRoDA

KonceRty »  »  »
choPin PiAno Quintet
XiX WieCZoRY W ARSenALe

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

SAMe BABy, czyLi 
StAnd uP Po PoLSKu

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA
ŚRednioWiecznA

9 LiPcA CZWARteK

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

WyStAWy »  »  »
BeAtA cedRzyńSKA
zdeRzeniA - malarstwo

BeKSińSKi
druga odsłona /Antyfotografia/

SPotKAniA »  »  »
oPoWieŚci 
PodRÓŹnicze z chin

dLA dzieci »  »  »
niełAtWe, ALe cie KA We 
zMieRz Się z oB RA zA Mi
JA nA Sty Ki
prowadzenie teresa Sokół

ii eLeVen BiKe FeSt 2015
HARLeY-DAViDSon CLUB eLeVen za pra sza na ii edy -
cję mię dzy na ro do we go fe sti wa lu mu zycz no -mo to cy -
klo we go mo, w którego pro gra mie mnó stwo atrak cji
oraz wspa nia łe kon cer ty. Zagrają m.in: le gen dar ny
bry tyj ski SAXon i słyn ny Zakk Wy lde ze swo im ame -
ry kań skim ze spo łem BLACK LABeL SoCietY. Pol ską
sce nę mu zycz ną re pre zen to wać bę dą m.in. An drzej
no wak (tSA) & Złe PSY, BiG CYC, Se be stian Rie del 
& CRee, PRoLetARYAt, 4 SZMeRY. Uczest ni cy zlo tu
bę dą mo gli wziąść udział w kon kur sach, wy ciecz kach
do in te re su ją cych miejsc, wiel kiej pa ra dzie mo to cy klo -
wej przez Wro cław i ca łym sze re gu nie spo dzia nek. 
Kon kur sy si ło we po pro wa dzą zna ni pol scy si ła cze
z PoLiSH StRonG MAn GRoUP.
Głów ną na gro dą im pre zy bę dzie no wy mo to cykl mar ki
HARLeY-DAViDSon!
3-5 lip ca, godz. 14:00 | Po la Mar so we – Sta dion olim pij ski,
ul. Pa de rew skie go 35, Wro cław

WAKAcyJne KonceRty W A`PRoPoS:
ASiA KWAŚniK & BACK to tHe RootS
W pro gra mie kon cer tu zwa rio -
wa na mie szan ka ga tun ków
so ul, R`n`B, funk, blu es i jazz. 
Jed nym sło wem mu zycz -
na wol ność! A na sce nie obok
gwiaz dy wie czo ru, zna ko mi tej
wo ka list ki Asi Kwa śnik usły -
szy my: Zbysz ka no wa ka (git,
voc), Hen ry ka Bor sia ka (git),
An drze ja Wa śniew skie go (key -
bo ard), Se ba stia na Ra gie la (bg) i łu ka sza Ko wal czy ka (dr).
3 lipca, godz.  | Bilety: 35.25 zł
WoJteK JUStYnA tRee... oH!? 
trio pre zen tu je mu zy kę bę dą cą in try gu ją cym po łą cze niem nur -
tów jaz zo wych i fun ko wych. Li de rem gru py jest pol ski gi ta rzy -
sta, Woj tek Ju sty na. Je go wszech stron ność, wy obraź nia
mu zycz na, ory gi nal ny kom po zy tor ki styl i po czu cie hu mo ru na -
da ją wy jąt ko wy i nie po wta rzal ny kli mat je go mu zy ce i kon cer -
tom ze spo łu. trio wy ko nu je kom po zy cje Wojt ka wzbo ga co ne
róż no rod ny mi brzmie nia mi gi ta ry, peł ny mi tem pe ra men tu im -
pro wi za cja mi i ży wym dia lo giem mu zycz nym mię dzy człon ka -
mi ze spo łu. W 2011 r. trio Wojt ka Ju sty ny otrzy ma ło 2. na gro dę
w kon kur sie Zo eter me er Jazz Con co urs.

Wojtkowi towarzyszą: Daniel Lottersberger (Austria) gitara
basowa i Alex Bernath (niemcy) perkusja.

17 lipca, godz. 20:00 | Bilety: 25/30/35 zł
Klub A’propos, Wieniawskiego 82, WałbrzychzingARoS

MU ZY KA CY GAń SKA SPo tY KA tAn Go!
Czo ło wi re pre zen tan ci nur tu new Gyp sy tan go.
ALe JAn DRo Mon te Ro – roz wi nął ogrom ne zdol no ści
do gry na in stru men tach stru no wych: gi ta rze, ba ła łaj -
ce, bu zu ki, skrzyp cach, tam bu rze, sa zie i man do li nie,
któ re nada ły sma ku je go bał kań skim, orien tal nym
i cy gań skim in ter pre ta cjom, za ło ży ciel gru py. 
DA ViD MAC CHio ne – na uczy ciel mu zy ki. Ukoń czył
aka de mię skrzy piec Su zu ki oraz kom po zy cję mu zycz -
ną na Uni wer sy te cie na ro do wym w Kor do bie. 
ALe XAn DeR GA RA te – Bask z po cho dze nia, swo je za -
in te re so wa nie akor de onem roz wi nął z kon ser wa to -
rium w San Se ba stian, obec nie uczy gry na akor de onie
w Col le gium w Kor do bie. 
5 lip ca, godz. 20: 00 | Klub mu zycz ny Sta ry Klasz tor,
ul. Pur ky nie go 1, Wrocław. Bi le ty: 30/20 zł
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11. edy cJA BRA Ve Fe Sti VAL GRiot
to bę dzie fe sti wal grio tów i sztu ki opo wia da nia. 
opo wia da cze róż nią się pod wzglę dem in stru men tów, czy for -
my prze ka zu, ale za wsze od gry wa ją waż ną ro lę spo łecz ną. Są
ży wą pa mię cią wspól no ty, na da ją sens i zna cze nie wy da rze -
niom, uczą norm i war to ści. Bra ve Fe sti val 2015 bę dzie po dró -
żą do Afry ki w świat waż nych opo wie ści. Głów nym te ma tem
fe sti wa lu są tra dy cje grio tów. Są oni opo wia da cza mi, mę dr ca -
mi, hi sto ry ka mi i mu zy ka mi. od gry wa ją bar dzo waż ną ro lę
w spo łecz no ściach Afry ki Za chod niej. Grio ci sta no wią zna ko -
mi ty przy kład dla wie lu kul tur za gro żo nych mar gi na li za cją.
Kul ty wu ją tra dy cje się ga ją ce dzie siąt ków po ko leń wstecz. Są
ży wą pa mię cią wspól no ty.
opo wie ści grio tów - ko go zo ba czy my w tym ro ku we Wro cła -
wiu? o tym za de cy do wa ła So na Jo bar teh, któ ra jest ku ra tor -
ką 11. edy cji Bra ve Fe sti val. Wie lu ar ty stów, któ rych wy bra ła,
ni gdy wcze śniej nie wy stę po wa ło w Pol sce, a na wet w eu ro pie.
Jed nym z naj waż niej szych jest Bal la Ko uy até z Ma li, wir tu oz
ba la fo nu i przed sta wi ciel jed ne go z naj star szych grioc kich kla -
nów, któ re go hi sto ria się ga 700 lat wstecz. in spi ra cji w cza sach
jesz cze daw niej szych po szu ku je Abou Diar ra, in ny ar ty sta
z Ma li, czer pią cy z tra dy cji my śli wych lu du Man din go. nie za -
brak nie rów nież grio tek. oprócz So ny Jo bar teh, ku ra tor ki fe sti -
wa lu, któ ra tak że wy stą pi na sce nie – po raz pierw szy w du cie
ze swo im oj cem, San jal ly Jo bar te hem, mi strzem gry na ko -
rze – zo ba czy my przed sta wi ciel kę grio tów z kul tu ry mau re tań -
skiej. Co um ba ne mint ely Wa ra ka ne cza ru je moc nym,
po ru sza ją cym gło sem, po ezją i opo wie ścia mi pu sty ni. W pro -
gra mie fe sti wa lu znaj dą się tak że ar ty ści re pre zen tu ją cy in ne
re gio ny i kul tu ry Afry ki. nie po wta rzal ne tań ce, śpie wy i in stru -
men ty z głę bi la su rów ni ko we go przed sta wi gru pa ndi ma,
stwo rzo na przez Pig me jów Aka z Kon go. na to miast tra dy cje
mu zycz ne, w któ rych ryt my Afry ki Wschod niej płyn nie łą czą
się z arab ski mi me lo dia mi, za pre zen tu je gru pa Zan zi bar ta -
arab/Ki dum bak en sem ble.
opo wie ści na ekra nie. W tym ro ku Prze gląd Fil mo wy Bra ve Fe -
sti val od bę dzie się rów no le gle z czę ścią per for ma tyw ną fe sti -
wa lu. Zo ba czy my 14 fil mów, któ rych twór cy kon cen tru ją się
na świe cie opo wia da czy, przed sta wia ją róż ne tra dy cje nar ra cji,
a tak że przy bli ża ją uni wer sal ne zna cze nie opo wie ści dla czło -
wie ka. Bo ha te rem cy klu re tro spek tyw ne go jest tu ne zyj ski re -
ży ser, sce na rzy sta i pi sarz na cer Khe mir. Zo ba czy my je go
try lo gię pu sty ni: Wan de rers of the De sert, the Do ve's Lost nec -
kla ce i Bab'Aziz, a tak że dwa naj now sze fil my: Sze he re za dę
i Lo oking for Mu hy id din.
Pokazane zostaną rów nież trzy do ku men ty o grio tach, m.in.
film Vol ke ra Go et ze Griot przed sta wia Ablaye Cis so ko, se ne -
gal skie go pio sen ka rza i in stru men ta li stę gra ją ce go na ko rze.
Z ko lei film Mar ci na Sau te ra Ha ka wa ti po ka zu je gi ną cą tra dy -
cję opo wia da czy z Bli skie go Wscho du. 
W pro gra mie prze glą du są tak że fil my, któ rych twór cy sku pi li
się na uni wer sal nej dla czło wie ka po trze bie opo wia da nia. nie -
zwy kły jest do ku ment the Ma chi ne Which Ma kes eve ry thing
Di sap pe ar w re ży se rii ti na tin Gur chia ni. to wy jąt ko wy ob raz
gru ziń skie go spo łe czeń stwa, na kre ślo ny przez pry zmat opo -
wie ści sa mych Gru zi nów. 
Bra ve Fe sti val 2015 – gRiot | 10-17 lip ca 2015, Wro cław

yuMiKo yoShioKA  BoDY ReSonAnCe
WARSZtAtY tAńCA BUtoH
Zaprasza my na let nie in ten syw ne warsz ta ty tań ca
Bu toh, udział w warsz ta tach jest kie ro wa ny
do wszyst kich osób za in te re so wa nych Bu toh, tań cem
oraz od kry wa niem cia ła i duszy.
Za ję cia bę dą od by wać się w wy mia rze 5 go dzin dzien -
nie, na sa li lub na ze wnątrz. Za kwa te ro wa nie w sta -
rym XiX wiecz nym mły nie. 25 lip ca od bę dzie się po kaz
koń czą cy warsz ta ty. Licz ba miejsc jest ogra ni czo na. 
Warsz ta ty pro wa dzo ne bę dą w ję zy ku an giel skim.
info teAtR FoRMY: tel. 508 14 21 02

18-25 lipca | osrodek Pracy twórczej dreamland,
drzemlikowice 20, koło oławy (35 km od Wrocławia)

WA KA cyJ ne WARSz tA ty te AtRAL ne
two ją pa sją jest te atr? Ma rzysz o tym, aby do stać
do szko ły te atral nej? Chcesz roz wi nąć swo ją wy obraź -
nię? A mo że drze mie w to bie ukry ty ta lent?
Pro fe sjo nal ni ak to rzy bę dą pro wa dzi li skon den so wa -
ny 5-dnio wy tre ning ak tor ski, który za wie ra: wpro wa -
dze nie w taj ni ki te atru pla stycz ne go, te atru tań ca,
te atru dra ma tycz ne go, pra ca nad dyk cją, im po sta cją,
cia łem i wy ra zem ak tor skim.
i tu ra 13-17 lip ca; ii tu ra 27-31 lip ca; iii tu ra 3-7 sierp nia.
od pn do pt w godz. 11:00-15: 00 | Klub Pod Ko lum na mi,
pl.  św. Ma cie ja 21. Koszt 5-dnio wych warsz ta tów: 250 zł
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ARchiteKtuRA
ŚRednioWiecznA

10 LiPcA PiąteK

KonceRty »  »  »
dni i noce 
KRzyWeJ WieŻy
tABU, BRACiA 

MAnFRedi & JohnSon 

KonceRt BARoKoWy
XiX WieCZoRY W ARSenALe

SonA JoBARteh
otwarcie Brave Festival 2015

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

dLA dzieci »  »  »
BRAVe KidS

11 LiPcA SoBotA

KonceRty »  »  »
dni i noce 
KRzyWeJ WieŻy
WiLKi, BiSZ/B.o.K 

nie tyLKo goSPeL ii Fe sti -
wal im. Włod ka Szo mań skie go.
Kon cert in au gu ra cyj ny: Spi ri tu -
als Sin gers Band

WAKAcyJne PRzeBoJe
WSzech czASÓW
prowadzi DJ HoLiDAY /party/

tAnecznie Pod MuzAMi
prowadzi DJ Arek

MiSy KRySztAłoWe
tyBetAńSKie, gongi,
didgeRidoo

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

WyStAWy »  »  »
LiLiA W SALonie

SPotKAniA »  »  »
BRAVe MeetingS

WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA
Czerna Mała – Mokra     

12 LiPcA nieDZieLA

KonceRty »  »  »
nie tyLKo goSPeL
ii Fe sti wal im. Włod ka Szo mań -
skie go. Kon cert fi na ło wy: to
jed nak mi łość ol ga Szo mań ska
& Ma ciej Miecz ni kow ski

JAzz eXPeRiMent

PiotR RoJeK
XXii non SoLA SCRiPtA

KeVin BiRch
Wieczory organowe 
u Bożej opatrzności

LiPiec z ShiRLey VALentine
teAtR ARKA
nie ba nal na ko me dia w wy ko na niu Re na ty Ja siń skiej
i jej ścia ny. Przy by wa jąc na Shir ley widz otrzy ma so lid -
ną daw kę do bre go hu mo ru w naj lep szym ak tor skim
wy ko na niu. Spek takl z tem pe ra men tem, pa zu rem,
dow ci pem, na mięt no ścią i ko bie cą si łą.
od wie lu lat gra ny na de skach te atral nych ca łe go świa -
ta. en tu zja stycz nie przyj mo wa ny, rów nież przez mę -
ską część pu blicz no ści. Shir ley, kie dyś ko bie ta z wiel ki mi
ma rze nia mi, dziś peł na lę ku i nie pew no ści, sta je
w szran ki z naj trud niej szym prze ciw ni kiem – sa mą so -
bą. Cza sem trze ba so bie po pro stu po roz ma wiać, choć -
by ze ścia ną. Shir ley Va len ti ne co dzien nie roz ma wia ze
swo ją wier ną to wa rzysz ką – ścia ną ku chen ną.
Re ży se ria: Aga ta obłą kow ska -Wo ubi shet
i Da riusz ta rasz kie wicz
8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 lipca, godz. 19:00 | teatr Arka,
ul. Mennicza 3, Wrocław. Bilety: 30/20 zł

SzKołA Żon SPeKtAKL PLeneRoWY
JeAn BAPtiSte MoLieRe 
Szko ła żon, po wsta ła w 1662 r.,
jest jed ną z naj słyn niej szych
i naj waż niej szych w ka no nie
eu ro pej skie go dra ma tu, ko me -
dii Mo lie ra. to hi sto ria za zdro -
sne go ka wa le ra Ar nol fa, któ ry
po sta na wia wy cho wać so bie
na żo nę czte ro let nią dziew czyn kę, któ rą bie rze pod opie kę. Wie -
rzy, że od izo lo wa na od świa ta, za mknię ta przez la ta w klasz to -
rze, ni gdy go nie zdra dzi. Los po ka że, jak bar dzo się my lił…
Re ży ser łu kasz Witt -Mi cha łow ski prze no si ak cję dra ma tu
do świa ta kry mi nal nych in tryg i mę skich aber ra cji. to hi sto ria spi -
sku strę czy cie li prze ciw ko ex -raj fu ro wi Ar nol fo wi. Szko ła żon to
opo wieść o za zdro ści, peł na efek tów hu mo ry stycz nych z po gra -
ni cza gro zy i ab sur du, w wam pi rycz nym ko stiu mie i an tu ra żu. 
3 i 4 lipca, godz. 21:00| Amfiteatr, Wałbrzych. Wstęp wolny!

ARtuR BARciŚ ShoW
Ar ty sta, w so bie wła ści wy
spo sób na wią zu je nie -
zwy kły kon takt z pu blicz -
no ścią opo wia da jąc
aneg do ty o swo jej dro dze
do ak tor stwa. opo wia da
o tre mie, dyk cji, róż ne go

ro dza ju ak tor skich wpad kach, oraz dow ci pach, ja kie ak -
to rzy ro bią so bie na sce nie. Wszyst ko opa trzo ne, w mi -
strzow ski spo sób wy ko ny wa ny mi pio sen ka mi. Każ dy
wy stęp jest do im pro wi zo wa ny, dzię ki cze mu wi dzo wie
są uczest ni ka mi wy jąt ko we go zda rze nia.
4 lipca, godz. 19:00 | Kinoteatr zdrowie, główna 36,
Sokołowsko. Bilety: 70/50 zł

fot. A. Kniga-Leosz

głoSy BLiŹniAczych WieŻ
Spek takl od no si się do nie od le głej hi sto rii, któ rej prze -
bieg nie mal wszy scy ob ser wo wa li śmy na ekra nach te -
le wi zo rów. Spek takl jest za pi sem te go, co się
wy da rzy ło 11 wrze śnia 2001 kiedy w WtC ude rzy ły
dwa po rwa ne przez ter ro ry stów sa mo lo ty. 
opo wie dzia na za po mo cą dźwię ków i pla stycz no – ta -
necz nych ob ra zów hi sto ria nie po zo sta wi nas obo jęt -
ny mi, pro wo ku jąc py ta nia o wy miar współ cze sne go
ter ro ry zmu, je go bez dusz ne go i na zim no wy kal ku lo -
wa ne go okru cień stwa. Je ste śmy gło sa mi ofiar. Chce -
my je oca lić od za po mnie nia.
Re ży se ria i cho re ogra fia: ewa Sta roń
1 lipca, godz. 20:00 | centrum inicjatyw Artystycznych,
ul. tęczowa 79/81. Bi le ty: 18/12 zł
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kon cen tra tor kul tu ry 

Wer ni saż 17 lip ca, po łą czo ny z pik ni kiem są siedz kim
na skwe rze przed Cen trum Sztu ki WRo z udzia łem sze -
fów kuch ni Fo od think tank.

Po wy da rze niach otwar cia i sze ściu ty go dniach pre zen ta -
cji głów nych eks po zy cji WRo 2015, wy sta wa WRo
Résumé gro ma dzi to co naj cie kaw sze i naj waż niej sze
w te go rocz nym Bien na le. 

W Cen trum Sztu ki WRo do koń ca wrze śnia w no wej aran -
ża cji zo ba czyć moż na pra ce na gro dzo ne, jak „Big Dip per”
Mi cha ela Can dy i „Ko chan ka” Aga ty Kus. in sta la cje cie szą -
ce się naj więk szym uzna niem i za in te re so wa niem pu -
blicz no ści i kry ty ki, w tym m.in. „nie wy god ny ko mu ni kat”
Mar ce lo Zam men hof fa czy „Whi spers” Ka trin Ca spar
i eevy -Lii sy Pu hak ki, do ku men ta cje prac, per for man sów
i dzia łań na ży wo do stęp ne w in no wa cyj nej for mie, za pi -
sy wszyst kich wy stą pień pre zen to wa nych na dwóch kon -
fe ren cjach WRo 2015 oraz ma te ria ły re por ta żo we.
We wrze śniu wy sta wę roz wi nie apli ka cja, a Ka ri na Smi -
gla -Bo bin ski, au tor ka do sko na le przy ję tej, in te rak tyw nej
in sta la cji „Si mu la cra”, po pro wa dzi trzy dnio we warsz ta ty
(23-25 wrze śnia 2015).
17 lipca, godz. 18:00 | cen trum Sztu ki WRo, Wi dok 7, Wro cław
wro cen ter.pl

PRo GRAM WeR ni SA ŻU i PiK ni KU:
opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta -
wie, kon cert „Kwar te tu po mi do ro we -
go” Ma cie ja Mar kow skie go,
de gu sta cja prze two rów przy go to wa -
nych przez gru pę Fo od think tank – to ma sza Hart ma na
i Mi cha ła Cze kaj łę z po mi do rów two rzą cych pre zen to wa ną
pod czas Bien na le w Cen trum Sztu ki WRo in sta la cję Ma cie -
ja Mar kow skie go „Kwar tet na po mi do ry”, zbio rów z dzia łek
ze spo łu Cen trum oraz ziół z grząd ki przed WRo.
Dy rek tor ar ty stycz ny Bien na le: Piotr Kra jew ski
Dy rek tor Cen trum Sztu ki WRo: Vio la Kra jew ska

Głów ny or ga ni za tor: Fun da cja WRo Cen trum Sztu ki Me diów.
Re ali za cja: Cen trum Sztu ki WRo
Me ce nas Bien na le WRo: Grif fin Art Spa ce
Do fi nan so wa no ze środ ków Gmi ny Wro cław oraz Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa na ro do we go

16. Bien nA Le Sztu Ki Me diÓW WRo 2015 teSt eXPo Su Re
WY StA WA WRo RéSUMé 17 lip ca – 30 wrze śnia 2015
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oLgA PASieczniK
XiX WieCZoRY W ARSenALe

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

uWiKłAni

FiLMy »  »  »
PuStynni WędRoWcy
Retrospektywa nacera Khemira
w ramach Brave Festival 2015

SPotKAniA »  »  »
ŚWięto ziÓł

WycieczKi »  »  »
PRzed Mie Ście od RzAń SKie
Pro wa dzą – An na Zwiech i Da -
mian Kanc ler ski.  604.94.89.81

dLA dzieci »  »  »
Po RAn Ki FiL Mo Wo -
-WARSz tA to We We WRo

14 LiPcA WtoReK

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA
ReneSAnSu

15 LiPcA ŚRoDA

KonceRty »  »  »
gRuPA ndiMA Brave Festival 

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

SPotKAniA »  »  »
BRAVe MeetingS

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA
ReneSAnSu

16 LiPcA CZWARteK

KonceRty »  »  »
gRuPA ndiMA Brave Festival 

MAR cin hAR Len deR i RA do SłAW ŚLA ny
CZWAR tY WY MiAR KRe SKi
Mi mo po dą ża nia przez Mar ci na Har lan de ra i Ra do sła wa Śla ne -
go skraj nie od mien ny mi ży cio wy mi dro ga mi, ich pra ce łą czy
fun da men tal ne po do bień stwo w wa dze przy pi sy wa nej kre -
sce/li nii i jej re la cjom z trój wy mia rem oraz sfe rą du cho wą.

MAR Cin HAR Len DeR twór ca
dzia ła ją cy na ubo czu wro cław -
skie go śro do wi ska ar ty stycz -
ne go. od lat kon se kwent nie
szu ka wła sne go miej sca we
współ cze snej sztu ce, ra dy kal -
nie pre zen tu jąc swo je prze my -
śle nia z za kre su fi lo zo fii
i hi sto rii sztu ki przy po mo cy

far by i pędz la, a tak że per for man sów, in sta la cji oraz hap pe nin -
gów. Ar ty stycz ne po czy na nia Mar ci na Har len de ra bar dziej przy -
po mi na ją dzia łal ność ma la rzy wy klę tych ro dem z pa ry skiej
cy ga ne rii, niż grzecz nych pla sty ków dru giej de ka dy XXi wie ku. 
W Ga le rii Miej skiej za wi sną ty po we dla te go twór cy obiek ty
ma lar skie z po gra ni cza abs trak cji i fi gu ra cji.

RA Do SłAW ŚLA nY wro cław -
ski ar ty sta, któ ry spraw dza,
czy ry su nek mo że funk cjo no -
wać w prze strze ni i ja kie for my
mo że on przy brać. in ten cjo -

nal nie uwal nia go ze sztyw nych na ło żo nych przez stu le cia ram
i ob ostrzeń. Da je tym sa mym szan sę wej ścia na no we, nie ko -
niecz nie oczy wi ste jesz cze, to ry roz wo ju ry sun ku.
Ku ra tor: Mi ro sław Ja siń ski
do 6 sierp nia br. | ga le ria Miej ska we Wro cła wiu, ul. Kiełbaśnicza 28

RuchoMe oBRAzy / MoVing iMAgeS
Re tro spek tyw na wy sta wa wy staw, któ re słu ży ły te sto -
wa niu me dium wy staw oraz ba da niu nie oczy wi stych
moż li wo ści prze ni ka nia się fil mu i wy sta wy. Za gad nie -
niem tym łu kasz Ron du da i Mi chał Wo liń ski zaj mo wa li
się – ra zem i osob no – od po nad de ka dy.
eks pe ry men ty, któ re zna la zły się w krę gu ich za in te re -
so wa nia (np. fil my asem blin go we z lat 70.) oraz re ali zo -
wa ne przez nich pro jek ty ku ra tor skie do ty ka ją tak że
kwe stii pro ble ma ty zo wa nia au tor stwa, za własz cza nia,
pa so ży to wa nia, dzia ła nia i two rze nia ko lek tyw ne go,
skład ko we go, roz my wa nia gra nic mię dzy dzia ła niem ar -
ty sty, re ali za to ra, re ży se ra, mon ta ży sty, ba da cza, ar chi -
wi sty i ku ra to ra.
Wy sta wy/fil my: Se ans ki no wy. Film -per for mans (2007); Wy bor -
ne tru py. Fil my asem blin go we (skład ko we) ar ty stów pol skich
(2007); Ca meo (2009); Wid mo wa fil mo te ka (2010); My dla na ope -
ra cja (2014/15); oskar Da wic ki w fil mie Per for mer (2015); Wy sta -
wy/fil my ar ty stów pol skich (2015). ar ty ści/ re ży se rzy/ ku ra to rzy:
Pa weł Al tha mer, Biu ro Luź nych Sko ja rzeń, oskar Da wic ki, Mau -
ry cy Go mu lic ki, ilian Gon za lez, Bo że na Grzyb -Ja rodz ka, Ct Ja sper,
Grze gorz Kró li kie wicz, Pa weł Kwiek, KwieKulik, Zbi gniew Li be ra,
Jó zef Ro ba kow ski, łu kasz Ron du da, Ro bert Szczer bow ski, Zbi -
gniew War pe chow ski, He le na Wło dar czyk i in ni. 
Kurator: Michał Woliński, współpraca: Patrycja Sikora
Wernisaż: 24 lipca, godz. 20:00 | galeria Awangarda BWA,
ul. Wita Stwosza 32. 17 lipca do 23 sierpnia

Bożena Grzyb-Jarodzka, elizabeth, 1986

Be AtA ce dRzyń SKA ZDe RZe niA
Wy sta wa obej mu je jed -
no te ma tycz ny cykl prac
ma lar skich o cha rak te rze
dzia ła nia wiel ko for ma to -
we go. naj now sze pra ce
ar tyst ki uka zu ją czło wie -
ka w me ta fo rycz ny spo -
sób. Sta no wią pró bę
usto sun ko wa nia się ar -
tyst ki do me ta fi zycz nych
dy le ma tów jed nost ki, po -
czu cia od osob nie nia, za -

gu bie nia. Ma lar stwo for mal nie łą czy wier ny, cza sa mi
wręcz fo to gra ficz ny wi ze ru nek z od re al nio nym, prze ska -
lo wa nym i pod da nym de for ma cji uję ciem mo ty wu.
Zde rze nia róż no rod nie opra co wa nych ma lar skich in ter -
pre ta cji sta no wą źró dło po szu ki wań au tor ki i są jed nym
z głów nych ele men tów jej ar ty stycz nych prze mian.
Wer ni saż 9 lip ca, godz. 18:00 | ga le ria Sztu ki w Le gni cy



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU                       LIPIEC 2015

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:
METAMORFOZY ZAMKU KSIĄŻ     11 lipca 2015 – 9 lipca 2019
Wystawa przygotowana przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu
w Zamku Książ w Wałbrzychu
Po kilkudziesięciu latach do Zamku Książ wrócą obrazy z dawnej 
kolekcji Jana Henryka XV von Hochberga i jego żony księżnej 
Daisy. Oprócz nich na wystawie pokazane zostaną inne dzieła 
ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które wybrane 
zostały do ozdobienia zamkowych sal.

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

TRZY KORONY I TRZY LWY. 
Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko
13 czerwca - 20 września 2015
Kilkadziesiąt monet wybija-
nych przez królów Szwecji, 
Danii i Polski można oglądać na 
tej kameralnej wystawie. Cieka-
wostką jest moneta z XVIII w. 
ważąca ponad 14 kilogramów.

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

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWY CZASOWE /16 maja - 30 sierpnia 2015/

/20 czerwca - 6 września 2015/

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
WYSTAWA CZASOWA 

/1 maja-31 października 2015/

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

PANORAMA RACŁAWICKA

WOJCIECH FANGOR

30 czerwca - 13 września 2015
Pokazanych zostało prawie 100 ob-
razów jednego z najważniejszych 
współczesnych polskich malarzy. 
Wśród nich znalazły się m.in. najsłyn-
niejsze dzieła opartowskie i najnow-
sze płótna powstałe w XXI w.

ADRESY GRATULACYJNE I DYPLOMY CZŁONKOWSKIE z lat 1836-1912
15 lipca - 16 sierpnia 2015
Na wystawie można będzie zobaczyć m.in. śląskie adresy dziękczynne i gratu-
lacyjne oraz dyplomy członkowskie z XIX i pocz. XX w. Pokazywane dokumenty 
pochodzą z Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu i ni-
gdy wcześniej nie były publicznie prezentowane..
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SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

RetuRn to the Voice

WyStAWy »  »  »
ALeKSAndeR BoRto
Ad maiorem Dei gloriam

FiLMy »  »  »
zAginiony 
nASzyJniK gołęBicy
Retrospektywa nacera Khemira
w ramach Brave Festival 2015

BAB’ Aziz Retr. n. Khemira

SPotKAniA »  »  »
BRAVe MeetingS

dLA dzieci »  »  »
Monety 
ze SKARBonKi RodzicÓW
prowadzenie Grzegorz Polak

17 LiPcA PiąteK

KonceRty »  »  »
SonA JoBARteh
SAnJALLy JoBARteh
Brave Festival 2015

WoJteK JuStynA

BALLA KouyAté
Finał Brave Festival 2015

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

WyStAWy »  »  »
heLenA PAdeWSKA
Wernisaż malarstwa,
XX. eu ro pej ski Ple ne r Ar ty st.

WRo RéSuMé
wernisaż połączony z piknikiem

RuchoMe oBRAzy 
/ MoVing iMAgeS

FiLMy »  »  »
PoLLocK
XX. eu ro pej ski Ple ne r Ar tyst.

SPotKAniA »  »  »
doRotA oPARA Spotkanie 
z historykiem sztuki i dyskusja
XX. eu ro pej ski Ple ne r Ar ty st.

18 LiPcA SoBotA

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

RetuRn to the Voice

SPotKAniA »  »  »
yuMiKo yoShioKA 
Body ReSonAnce
warsztaty tańca Butoh

KAtARzynA KonARSKA FotoGRAFiA
Wystawa  pre zen tuje wy bra ne pra ce au tor ki, skła da -
ją ce się na ca ło kształt do tych cza so we go do rob ku ar -
ty stycz ne go z lat 2011-2015.
Ka ta rzy na Ko nar ska – ur. w 1981 r., fo to graf, cha rak -
te ry za tor, wi za ży sta, sty li sta, fa ce/bo dy pa in ter.
Wiecz nie po szu ku je „pięk nej brzy do ty”, któ ra jest dla
niej na tchnie niem. na ta ki, a nie in ny kształt prac
skła da się rów nież za mi ło wa nie do gro te ski, ma ka bry,
sur re ali zmu, psy cho lo gii, a tak że te atru oraz mu zy -
ki – głów nie dark am bien to wej, kla sycz nej, jak i cięż -
kich, me ta lo wych brzmień. two rzy po sta ci kom plet ne,
ży ją ce ja ko by wła snym, osob nym ży ciem, w świe cie
od dzie lo nym jed nak cien ką gra ni cą od re al ne go.
ga le ria impArt, ul. Mazowiecka 17. Wstęp wol ny!

co LoR Po SSe dit GRU PA Ko tLi nA
Gru pa mło dych lu dzi, przy ja ciół, ab sol wen tów oraz stu den tów
szkół wyż szych któ rych po łą czy ła pa sja two rze nia. in te re su ją
się ma lar stwem, sztu ką ulicz ną, mu zy ką oraz me dia mi cy fro -
wy mi. ich ce lem jest ani mo wa nie prze strze ni pu blicz nej i krze -
wie nie kul tu ry. Wystawa prezentuje naj now sze dzie ła Grupy.
24 lipca, godz. 18:00 | galeria Parter, Kłodzkie centrum Kultury

cze SłAW Pie tRASz Ko Lo DoW niA
Cze sław Pie trasz ko miesz ka i pra cu je w Le gni cy. Zaj -
mu je się fo to gra fią (ar chi tek tu ra, pej zaż, re por taż, por -
tret). Pra ce pre zen to wał na wy sta wach re gio nal nych
oraz to wa rzy szą cych fe sti wa lo wi Jazz Jam bo ree.
Wer ni saż 24 lip ca, godz. 18:00 | ga le ria Ring, Ry nek 12
w Le gni cy. Wstęp wol ny!

KRzySz toF SAJ SCe nY ULi CY edy cja 2
Wro cław ski fo to graf za -
pre zen tu je 17 miej skich
fo to gra fii w zna nej już
spe cy ficz nej sty li sty ce,
w kli ma cie iro nii i ab sur -
dów ja kie stwa rza kon -
tekst czło wie ka, a je go
obec ność w mie ście.
Fo to gra fie po now nie po -
cho dzą z sze ro kiej roz pię -
to ści cza so wej. Wy ko na ne
na kon ty nen cie eu ro pej -
skim sce ny uli cy tra fia ją

w swo je na tu ral ne śro do wi sko ja kim jest tym ra -
zem – wro cław ska uli ca.
Ar ty sta jest ab sol wen tem Mię dzy na ro do we go Fo rum
Fo to gra fii Kwa drat i Uni wer sy te tu Wro cław skie go, kie -
ru nek – histo ria sztu ki. Brał udział w wie lu wy sta wach
zbio ro wych i in dy wi du al nych. Sta le współ pra cu je
z ośrod kiem Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu oraz pi -
smem ar ty stycz nym For mat.
Wer ni saż 30 czerw ca 2015, godz. 18:00 | ga le ria Szew ska
Pa sja, ul. Szewska, Wrocław



W WAKACYJNEJ OD RZE: GAJDZIŃSKI: Ma sze ru je V RP. · ALBERSKI o sce nie po li tycz nej
· CHMIELEWSKI: Bar ba rzyń cy i tro glo dy ci · KOZŁOWSKI · AUDREY TOPPING o swo jej ro -
dzi nie z Chi na mi w tle · Gry dzew ski · KLIMOWICZA esej ża łob ny · ANTONYCZ: Wier sze 
De mon Kar te zju sza · Zno wu „GALERIA POD MONĄ LIZĄ” 

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; dcik@okis.pl

BUNT – EKS PRE SJO NIZM – TRANS GRA NICZ NA AWAN GAR DA
Wystawa obejmuje ok. 90 ekspresjonistycznych prac plastycznych poznańskiej
plastyczno-literackiej grupy Bunt. Obok dzieł Margarete i Stanisława Kubickich,
(ini cja to rów pol sko -nie miec kich kon tak tów wy sta wien ni czych i wy daw ni czych),
zaprezentowane zostaną ry sun ki, pa ste le, li no ry ty i pra ce w tech ni kach wklę sło -
dru ku au tor stwa Je rze go Hu le wi cza, Wła dy sła wa Sko tar ka, Ste fa na Szma ja, Ja -
na Je rze go Wro niec kie go i Ja na Pa nień skie go.
Eks po zy cji hi sto rycz nych prac z okre su schył ku I woj ny świa to wej i XX-lecia mię -
dzy wo jen ne go to wa rzy szą po ka zy pro jek tów ar ty stycz nych Re fleks (2014-2015),
Ulot ka i Ich 7 (2015) za in spi ro wa nych twór czo ścią, dzia łal no ścią i pro gra mem
gru py Bunt, re ali zo wa ne głów nie przez ok. 30 gra fi ków z Uni wer sy te tu Ar ty stycz -
ne go w Po zna niu i ASP im. E. Gep per ta we Wro cła wiu, obej mu ją ce po za pra ca -
mi na pa pie rze, in sta la cja mi i jed ną rzeź bą tak że fil my ar ty stycz ne.
Wystawa donacyjna z berlińskiej kolekcji profesora St. Karola Kubickiego. 
Program towarzyszący: wykłady, warsztaty, film o  tournée  wystawy i in.
Projekt współfinansowany  przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Koncepcja i kuratorka tournée wystawy: Lidia Głuchowska.

Wy sta wa czyn na do 23.08.2015 - Mu zeum Okrę go we im. Le ona Wy czół kow skie go
Ga le ria Sztu ki No wo cze snej, ul. Men ni ca 8, Wy spa Młyń ska, Byd goszcz

SERGIUSZ SACHNO
NAGI CIEŃ

Wy sta wa wiel ko for ma to wych, czar -
no -bia łych ak tów. Dla fo to gra fi ka ko -
bie ce cia ła sta no wi ły tyl ko pre tekst
do kre acji ar ty stycz ne go świa ta,
na po gra ni czu re al no ści i sur re al no -
ści, ja wy i snu, świa tła i cie nia.
Jak pi sze sam ar ty sta: O pre zen to wa -
nych fo to gra fiach moż na by po wie -
dzieć, że za nim sta ły się na gą ko bie tą
lub ja ką kol wiek in ną aneg do tą, są
przede wszyst kim pła ski mi po wierzch -
nia mi wy do by ty mi z ilu zyj nej prze strze -
ni za po mo cą świa tła. Za tem mo ją
in ten cją nie by ło po ka za nie na go ści,
lecz fa scy na cji ta jem ni cą od kry tych
bio lo gicz nych form, wy ło wio nych ze
zja wi sko wo ści ru chu. Dą że niem mo im
by ło wy do by cie m.in. zróż ni co wa nych
cech es te ty ki za war tej w cie niu. Przed -
sta wie nie cie ni zo sta je uzu peł nio ne
o ta jem ni cze pod tek sty wy zna cza ją ce
nie zwy kłość tych ob ra zów.
SER GIUSZ SACH NO uro dził się w Chi -
nach. Fi lo zof, so cjo log i od 1972 fo to -
graf. Spe cja li zu je się w fo to gra fii
por tre to wej, te atral nej, mo dy i re kla mo -
wej. Zaj mu je się pra cą dy dak tycz ną
w dzie dzi nie fo to gra fii. Pro wa dzi za ję -
cia z por tre tu i ak tu na Stu dium Fo to -
gra fii ZPAF, a tak że jest pro fe so rem
i wy kła dow cą fo to gra fii re kla mo wej
w Wyż szej Szko le Sztu ki i Pro jek to wa -
nia w Ło dzi. Pra ce pre zen to wał na wie -
lu wy sta wach w kra ju i na świe cie.

Wer ni saż z udziałem artysty
9 lip ca, godz. 17:00

Wy sta wa czyn na 2.07-1.08.2015
DCF Do mek Ro mań ski

Ga le ria OKiS, pl. bpa Nan kie ra 8

ALEK SAN DER BOR TO AD MA IO REM DEI GLO RIAM
Wro cław ski ar ty sta i pla styk, a tak że
twór ca fil mo wy. Ukoń czył Ze spół
Szkół Pla stycz nych oraz kie ru nek fil -
mo wy w Pań stwo wym Stu dium
Kształ ce nia Ani ma to rów Kul tu ry i Bi -
blio te ka rzy SKIBA. Pro wa dził za ję cia,
bę dą ce ele men tem te ra pii dla schi zo -
fre ni ków pa ra no idal nych w Sto wa rzy -
sze niu CURATUS. Zaj mo wał się
rów nież pro wa dze niem za jęć  dla osób
uza leż nio nych w Ośrod ku MONAR.
Kie ro wał też za ję cia mi pla stycz ny mi
we wro cław skich do mach dziec ka
i świe tli cy śro do wi sko wej.
Eks pe ry men to wa nie ar ty stycz ne z ma -
te ria ła mi ta ki mi jak la teks cha rak te ry -
za tor ski, gra nit, drew no czy gli na, to jed na z pa sji twór cy. Jed nak je go ulu bio ne
na rzę dzia to ołó wek, kred ka akwa re lo wa, far ba w spra ju i ka me ra. Obec nie po -
wsta je film do ku men tal ny o Alek san drze i je go za przy jaź nio nych ar ty stach.
Wy sta wa jest sur re ali stycz ną opo wieścią o świe cie du cho wym, w któ rym zo -
sta ła za sto so wa na ory gi nal na for ma prze ka zu. To tak że nie zwy kłe, peł ne de -
ta li ry sun ki wy ko na ne róż ny mi tech ni ka mi. 

Wer ni saż 16 lip ca, godz. 17:00. Wy sta wa czyn na 16.07-17.08.2015 
Ga le ria Dol no ślą skie go Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek – Ra tusz 24

OKIS_257_CJG  25.06.2015  16:54  Strona 1
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WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA
Kotowice – Jezioro Panieńskie
– Siechnice      

WycieczKA AutoKARoWA
pa łac w Ro ga li nie – dwór Ko -
szu ty – ba zy li ka Go styń 

19 LiPcA nieDZieLA

KonceRty »  »  »
JuLiA ViKMAn
polskie i rosyjskie piosenki

JAnuSz RAdeK
nA głoS i Ręce

BeRnhARd gFReReR,
RySzARd ŻołędzieWSKi,
doMKAntoRei SchLeSWig 
XXii non SoLA SCRiPtA

SARA KiM Wieczory
organowe u Bożej opatrzności

SPeKtAKLe »  »  »
ShiRLey VALentine

RetuRn to the Voice

WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA
Świerki – WłoDZiCKA GÓRA –
KRęPieC – nowa Ruda – GÓRA
ŚW. AnnY – nowa Ruda      

dLA dzieci »  »  »
Po RAn Ki FiL Mo Wo -
-WARSz tA to We We WRo

20 LiPcA PonieDZiAłeK

KonceRty »  »  »
JAn BASteR Recital 

21 LiPcA WtoReK

KonceRty »  »  »
SAShA BooLe 
folk, country, Ukraina

czeSłAW PietRASzKo
LodoWniA

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA
BARoKoWA

22 LiPcA ŚRoDA

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA
BARoKoWA

23 LiPcA CZWARteK

KonceRty »  »  »
the oRLAndo conSoRt
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

dLA dzieci »  »  »
WenecJA PÓłnocy, 
czyLi oPoWieŚci 
o MoStAch WRocłAWiA
prowadzenie Grzegorz Polak

BAch dLA dzieci
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

PAWeł LuniAK AKWAReLe
HiStoRiA PoLAKoM BLiSKA i inne ZJAWiSKA
Ar ty sta jest z wy kształ ce nia in ży nie rem zoo tech ni -

kiem, jed nak od wie lu
lat zaj mu je się twór czo -
ścią ar ty stycz ną, pre -
zen tu jąc swo je pra ce
na licz nych prze glą dach
i wy sta wach. Je go ob ra -
zy zna la zły miej sce

w eks po zy cjach sta łych m. in. w Mu zeum Po wsta nia
War szaw skie go. Wy sta wa w więk szo ści po świę co -
na jest te ma ty ce pa trio tycz nej. 
Wystawa trwa od 1 lipca do 29 września | Klub 
4. Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24, Wrocław

MAR cin Mi chAł Ku BiK MA LAR StWo 
Ka li sza nin, rocz nik 1972, z zawodu ad mi ni stra ty wi sta,
ma larz ama tor. od autora: Ma lar stwo od za wsze mnie
po cią ga ło, ale bar dziej ja ko re je stra cja rze czy wi sto ści
niż ja ko prze la nie my śli i wy obra żeń na płót no. Ktoś
na pi sał kie dyś że z re gu ły po czą tek dro gi twór czej za -
czy na się od stu dio wa nia na tu ry, po tych pierw szych
kro kach mam na dzie ję tę dro gę roz wi nąć i z cza sem
chciał bym na brać ostro ści wi dze nia te go świa ta. Ma -
lu ję od 2013 ro ku.
1-20 lipca | Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

PAPieRoWy teAtR
W ra mach pro jek tu za pre zen to wa ne zo -
sta ną wy sta wy: to masz Bo gu sław -
ski – pla ka ty te atral ne oraz Dy do Po ster
Col lec tion – wy bra ne pla ka ty te atral -
ne 1945-2015.
Pro jekt po świę co ny jest fe no me no wi
na ska lę świa to wą, ja kim by ła pol ska
szko ła pla ka tu, zja wi sko o ta kim zna cze -
niu i ran dze ar ty stycz nej, że do cze ka ło się okre śle nia za po mo -
cą osob ne go ter mi nu. W je le nio gór skiej ga le rii obej rzeć bę dzie
moż na bę dzie naj wy bit niej sze re ali za cje z za kre su pol skie go
pla ka tu te atral ne go. na pierw szą część po ka zu zło żą się pra ce
z ko lek cji kra kow skie go znaw cy i mi ło śni ka tej dzie dzi ny sztu ki,
Krzysz to fa Dy do, au tor stwa twór ców lub kovn ty nu ato rów tra dy -
cji pol skiej szko ły pla ka tu. Czę ści dru ga to twór czość wy bit ne go
gra fi ka, to ma sza Bo gu sław skie go z Gdań ska.
Wernisaż 3 lipca, godz. 21:00|Biuro Wystaw Artystycznych, ul. długa 1,
Jelenia góra. Wystawa potrwa do 31 lipca 2015 r.

RAFAł BAKALARczyK
Ko RZe nie i KWiA tY | MA LAR StWo i RY SU neK

Dzia łacz spo łecz ny, pu -
bli cy sta i po li to log. Uro -
dzo ny pra wie 30 lat
te mu we Wro cła wiu,
gdzie czę sto wra ca.
Wła śnie koń czy dok to -
rat na Uni wer sy te cie
War szaw skim w za kre -
sie po li ty ki spo łecz nej.
W chwi lach wol nej ma -
lu je i pi sze wier sze.
o swo jej wy sta wie pi -
sze tak: Wy sta wa za -
wie ra w więk szo ści
pra ce, któ re po wsta ły
w mo im do ro słym ży -
ciu. Wy sta wa obej mu je

por tre ty osób dla mnie waż nych – w ży ciu pu blicz nym
i pry wat nym. W od róż nie niu od mo jej po ezji, nie pró -
bo wa łem tu mie rzyć się z wiel ki mi ludz ki mi dra ma ta -
mi, a ra czej szu kać ja sno ści, wie lo barw no ści i cie pła,
a tak że te go, co po zwa la się od na leźć w świe cie lu dzi.
W pro gra mie wer ni sa żu: wie czór au tor ski, na któ rym
twór ca wy sta wy za pre zen tu je się rów nież ja ko uta -
len to wa ny i wraż li wy po eta.
3 lipca,, godz. 18.00 | Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7.
Wy sta wa czyn na do 31 lip ca 2015 r. w pn, śr, pt godz. 16-20



dAg MA RA do Mi niK -ogiń SKA PeJZAŻe iRReALne
Rocz nik 73, miesz ka i pra cu je we Wro cła -
wiu, ab sol went ka Pra wa Uni wer sy te tu
Wro cław skie go oraz Uni wer sy te tu Pa -
ris i Sor bon ne – Panthéon w Pa ry żu (Fran -
cja), za wód wy ko ny wa ny – sę dzia.  W 2011
r. uzy ska ła dy plom Mię dzy na ro do we go
Fo rum Fo to gra fii KWADRAt we Wro cła wiu
za cykl zdjęć pt. ete rycz nie. Głów nym
obiek tem jej ar ty stycz nych za in te re so wań
jest kra jo braz – od kry wa ny, za pa mię ta ny,
a tak że kre owa ny na no wo przez au tor kę.
Wernisaż 31 lipca, godz 18:00 | galeria zPAF za Szafą, ul. św.Marcina 4
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KASiA BoRS MALARStWo PAti duBieL SZKło
MASteRS oF CineMA
Mo ty wem prze wod nim wy sta wy jest czło -
wiek, mistrz, ce le bry ta, re ży ser, ak tor, idol,
bo ha ter fil mo wy. tym ra zem te mat ki na
po łą czył dwie zu peł nie od mien ne po sta wy
twór cze wro cław skich ar ty stek na co dzień
wspó two rzą cych Ga le rię Ver sus.
obu po do ba się kicz, ale umie jęt nie i sta -
now czo la wi ru ją na je go gra ni cy – w peł -
nej świa do mo ści, zu peł nie bez obaw. 

Du żą część obiek tów wcho dzą cych w skład te go pro jek tu sta no wią po sta ci
i bo ha te ro wie ki na -po trak to wa ni w spo sób in dy wi du al ny, au tor ski i czę sto
bar dzo dow cip ny. Wy sta wa to wa rzy szą ca Fe sti wa lo wi t -Mo bi le no we Ho ry -
zon ty, pre zen tu je zu peł nie no we pra ce Ka si i Pa ti.
24 lipca, godz. 19:00 | galeria Versus, ul. Jatki 11, Wrocław

igoR WÓJciK MeCHABiotYLe
MA LAR StWo i SZKło AR tY StYCZ ne
Ar ty sta zo stał uzna ny za przed sta wi cie la
tzw. sur re ali zmu abs trak cyj ne go. Wój cik jest
twór cą kon cep cji es te tycz nej spe ku la cjo -
nizm in tu icjo ni stycz ny oraz kon cep cji ar ty -
stycz nej sztu ka zja wi sko wa. Jest au to rem
cy klów pt.: Me cha bio ty le (od 1992), Post in -
du strium (od 1994) i Miej sce wy bo ru (1998-
2006). Był człon kiem grup ar ty stycz nych
Ka ru ze la Bra ders oraz Ga bi net ope ra cji Pla stycz nych. na po cząt ku lat 90. był
człon kiem roc ko wo -al ter na tyw nej gru py mu zycz nej Po ła wia cze Pe reł z od ry.
na prze ło mie lat 80. i 90. współ pra co wał z gru pą to tart. Ak tu al nie jest człon -
kiem gru py ar ty stycz nej SiLeSiUM. igor Wój cik upra wia ta kie dzie dzi ny sztu ki
jak ma lar stwo, szkło, fo to gra fię, two rzy tak że in sta la cje i zaj mu je się szkłem
ar ty stycz nym. Kurator. prof. Anna Kowalska-Szewczyk
30 czerw ca, godz. 18:00 (do 27.07) | Po la nic ka ga le ria Sztu ki Akwarium – Park zdro jo -
wy, ul. Par ko wa 15, Po la ni ca zdrój

dA nieL MA Lo ne nie Zi Den tY Fi Ko WA ne oBieK tY AR tY StYCZ -
ne W ePo Ce SZtU Ki AK tU AL neJ
Da niel Ma lo ne, ar ty sta uro dzo ny w no wej Ze lan dii, od cza ro wu je eks pe ry men -
tal ne prakty ki wro cław skiej Ga le rii pod Mo ną Li są (1967-1971) w se rii in ter -
wen cji i „nie zi den ty fi ko wa nych obiek tów”. Punk tem wyj ścia pro jek tu jest
do ku men ta cja fo to gra ficz na i tek sto wa ga le rii. Ku ra tor Syl wia Se ra fi no wicz
Wy sta wa trwa do 7 wrze śnia | Mu zeum Współ cze sne Wro cław, pl. Strze gom ski 2a
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24 LiPcA PiąteK

KonceRty »  »  »
PiKniK RoMAntyczny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

henRy dAVid'S gun 

outSideR tribute to B.B. KinG

SPeKtAKLe »  »  »
WeeKend z R.

WyStAWy »  »  »
coLoR PoSSedit
GRUPA KotLinA - wernisaż

MASteRS oF cineMA

25 LiPcA SoBotA

KonceRty »  »  »
ŚniAdAnie nA tRAWie
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

AKAdeMiA BAchoWSKA
KAi WeSSeL

XVi FeStiWAL BACHoWSKi

RoLF MüLLeR oRgAny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

ScenA oFF
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

SPotKAniA »  »  »
ŚWięto PAPieRu

WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA
Przełęcz tąpadła – Rezerwat
Archeologiczny w Będkowicach
– Sobótka      

WycieczKA AutoKARoWA
Jaskinia niedźwiedzia 
- Lądek Zdrój 

dLA dzieci »  »  »
BAch dLA dzieci
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

SPo tKA nie Po etyc Kie
Za pra sza my na spo tka nie z Ada mem Li za kow skim. 
Frag ment li stu Cze sła wa Mi ło sza z ro ku 1987„otrzy -
ma łem od Pa na wier sze i prze czy ta łem je za raz, co
u mnie nie jest czę ste, bo do sta ję mnó stwo skryp tów
i po za gląd nię ciu od kła dam.(...) A więc jed nak opła ca
się pi sać praw dę czy też sta rać się pi sać praw dę, i to
wła śnie Pan ro bi, wbrew przy ję tym opi niom, że po ezja
to co in ne go niż pi sa nie praw dy”. Wstęp wol ny.
6 lip ca, godz. 19: 00 | Klu bo ka wiar nia Mle czar nia, 
Włod ko wi ca 5, Wro cław

PRzedMieŚcie odRzAńSKie
ReWitALiZACJA PRZeStRZeni
MieJSKieJ nA PRZYKłADZie
WYBRAnYCH ZeSPołÓW ARCHiteKtoniCZnYCH
Czwarte z cy klu spo tka nie po pu lar no -na uko we
w ra mach Pro gra mu mi kro -GRAntY eSK 2016.
Pro wa dzą – An na Zwiech i Da mian Kanc ler ski.
12 lipca, godz. 10:00 – zbiórka pl. Strzelecki – pomnik
zesłańcom Sybiru. Wstep wolny! info: tel. 604 94 89 81

KAtARzynA
eneRLich
PoD Słoń CeM PRo Win CJi,
czy li za pi ski z pro ste go ży cia.
tym ra zem nie jest to ko lej ny
tom sa gi, lecz książ ka bar dzo
oso bi sta. Już pi sząc po wie ści
Au tor ka czę sto prze kra cza ła
gra ni cę mię dzy tym co fik cyj ne,
a rze czy wi sty mi zda rze nia mi
ze swe go ży cia. Bar dzo cie ka -
wie opo wia da o tym pod czas
swych licz nych spo tkań au tor -
skich. ta kie wła śnie hi sto rie

prze ka zy wa li so bie lu dzie, spę dza jąc wspól nie wie czo ry. opo -
wie ści two rzy ły wię zy, uczy ły zro zu mie nia prze mian i zja wisk
za cho dzą cych wo kół nich. Utrwa la ły toż sa mość.
Ka ta rzy na ener lich pro wa dzi nas w swój świat pro win cji. W opo -
wie ści znaj dzie się miej sce i na po dró że, i na po ru sza ją ce le gen -
dy, a tak że na pro ste lecz spraw dzo ne re cep tu ry do mo wych
ko sme ty ków oraz smacz nych, nie skom pli ko wa nych po traw.
Pod słoń cem Pro win cji, czy li za pi ski z pro ste go ży cia po dzie lo -
ne są na czte ry czę ści – po ry ro ku; wszak ży cie z zie mi i pór ro -
ku jest naj prost sze, ale i naj pięk niej sze. Każ dy mo że ta kie go
ży cia spró bo wać, nie ko niecz nie trze ba miesz kać na wsi. Au -
tor ka pi sze, pa trząc na swój świat: Wy star czy od sło nić fi ran kę.
Świat het, da le ko. Jak by nie miał po cząt ku ani koń ca. 
nakładem wydawnictwa Mg książka uka że się 1 lip ca 2015

ŚWięto PAPieRu
otwar cie wy sta wy Ry szar da Bi la na pt. Chciał bym po -
wie dzieć… | zwie dza nie Mu zeum | warsz ta ty dla
wszyst kich chęt nych: czer pa nia pa pie ru wg śre dnio -
wiecz nej tech ni ki, bar wie nia pa pie ru me to dą mar mo -
ry zo wa nia i shi bo ri, ba ti ku na pa pie rze, dru ko wa nia
na XiX-wiecz nej ma szy nie ty po gra ficz nej, ba da nia cech
i wła ści wo ści pa pie ru za byt ko wy mi urzą dze nia mi me -
tro lo gicz ny mi, wy ro bu ga lan te rii pa pier ni czej, od bi ja nia
su chych pie czę ci | po ka zy: si to dru ku,  ori ga mi, qu ilin gu,
scrap bo okin gu, iris fol ding, pa pie ro wej wi kli ny | po ka -
zy rę ko dziel ni ków two rzą cych pa miąt ki z pa pie ru, tka -
ni ny, szkła, ce ra mi ki, drew na | kon kur sy zręcz no ścio we
25 i 26 lip ca, w godz. 10:00-18:00 | dziedziniec Muzeum
Papiernictwa, dudzniki zdrój. Wstęp wolny!

JAn BASteR Re Ci tAL AU toR SKi
Wro cła wia nin od uro dze nia, miesz ka niec Klecz ko wa,
za pa lo ny cy kli sta, gi ta rzy sta sa mo uk. Swo ją pa sję
mu zy ko wa nia roz wi ja od wie lu lat. Uwiel bia co un try
i bal la dy. od kil ku lat kom po nu je mu zy kę, do któ rej
w więk szo ści tek sty pi sze Ze nek Gu tow ski. Wy stę po -
wał już na kil ku im pre zach, or ga ni zo wa nych przez DK
Ba ka ra SM Me ta lo wiec. Brał udział w pierw szej edy cji
kon kur su Ka wa łek Wro cła wia z wła sną kom po zy cją
Mój Klecz ków. Gra tak że na har mo nij ce ust nej.
20 lip ca, godz. 18:00 | Salonik trzech Muz, ul. zawalna 7
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ZAMień WAKACYJną nUDę
nA PRAWDZiWą PRZYGoDę Ze SZtUKą!
Za ję cia pro wa dzo ne są przez wy kwa li fi ko wa ną ka drę
pe da go gów i ar ty stów z wie lo let nim do świad cze niem,

Co dzien nie od 30.06 do 29.08, w go dz od 10: 00 do 16: 00

ALe cyRKi! te AtR CLoW nA Fe LiK SA 
WY StęP te AtRAL no  – CYR Ko WY 
W pro gra mie naj lep sze
nu me ry z re per tu aru
Klau na Fe lik sa: ko micz -
na ilu zja i żon gler ka
czym się da, ske cze,
scen ki, fi gle i hopsz to sy,
etiu dy mu zycz ne, ta niec
i pan to mi ma, sak so fon,
ban jo, gi ta ra, uku le le,
har mo nij ka... i 20 in nych
in stru men tów. Roz ryw ka dla dzie ci i do ro słych! 
oto Fe liks Klaun, czy li wszyst ko gra!
29 lip ca, godz. 12: 00 | cen trum Kul tu ry MuzA, Sa la ka me -
ral na, ul. Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin. Bi let 15 zł

WAKAcJe z duchAMi
Ferie dla dzieci od godziny 10 do 13 ze słodkim
poczęstunkiem. Działania edukacyjno- zabawowe
nawiązujące do tematyki dworskiej, rycerskiej.
od 29 czerwca do 10 lipca | centrum Kultury zachód, 
ul. chociebuska 4-6, Wrocław

oStRoWScy tALenciARze
te atral ne ani ma cje dla ca łej ro dzi ny. 
Ani ma cje ba lo no we, clow na da, pio sen ki,
etiu dy ko micz ne, warsz ta ty te atral ne.
3 lipca, godz. 16: 00 | teatr na ostrowie,
Katedralna 4, Wrocław. Wstęp wolny!

WAKAcJe z ARchiteKtuRą
PUDełKo Z ARCHiteKtURą
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro -
cła wiu za pra sza dzie ci w wie ku
od 6 do 12 lat na wspól ne po -
zna wa nie sty lów ar chi tek to -
nicz nych po przez warsz ta ty
i gry edu ka cyj ne. W trak cie
dwu go dzin nych za jęć uczest ni -
cy po zna ją cha rak te ry stycz ne
ce chy poszczególnych stylów w ar chi tek tu rze.
ARCHiteKtURA AntYCZnA terminy zajęć (do wyboru):
30 czerwca, godz. 11.00; 1 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA ŚReDnioWieCZnA
8 lipca, godz. 11.00; 9 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA ReneSAnSU
14 lipca, godz. 11.00; 15 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA BARoKoWA
21 lipca, godz. 11.00; 22 lipca, godz. 11.00
ARCHiteKtURA 1 PołoWY XiX WieKU
28 lipca, godz. 11.00; 29 lipca, godz. 11.00
Muzeum Architektury we Wrocławiu | Koszt jednego warsztatu 5 zł
zgłoszenia: edukacja@ma.wroc.pl 
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26 LiPcA nieDZieLA

KonceRty »  »  »
nABoŻeńStWo
KAntAtoWe
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

JARoSłAW JARoS
recital satyryczno-liryczny

JeAn-chRiStoPhe geiSeR
XXii non SoLA SCRiPtA

AnieLLo deSideRio:
MiStRz z neAPoLu

MAtthiAS SchMeLMeR
Wieczory organowe 
u Bożej opatrzności

contRAPunctuS 
RAW edition
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

SPotKAniA »  »  »
ŚWięto PAPieRu

WycieczKi »  »  »
WycieczKA PieSzA
Wał brzych – Uni sław Ślą -
ski – So ko łow sko – An drze jów ka 

WycieczKA RoWeRoWA
Stronie Sląskie – Za lew w Sta rej
Mo ra wie. ogni sko na za koń cze nie.

dLA dzieci »  »  »
Po RAn Ki FiL Mo Wo -
-WARSz tA to We We WRo

27 LiPcA PonieDZiAłeK

KonceRty »  »  »
dARiuSz ŻuRAWeK
toMASz PoKRzyWińSKi
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

28 LiPcA WtoReK

KonceRty »  »  »
PhiLiPPe ViLLA 
Romantyczność sześciu strun

MARco FRezzAto
teReSA KAMińSKA
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA 
1 PołoWy XiX WieKu

29 LiPcA ŚRoDA

KonceRty »  »  »
AgnieSzKA oSzAńcA
KonRAd gÓRKA
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

dLA dzieci »  »  »
ARchiteKtuRA 
1 PołoWy XiX WieKu

ALe cyRKi!

30 LiPcA CZWARteK

KonceRty »  »  »
PiotR ReStecKi 
i ucznioWie 
niesamowity fingerstyle

ALtA cAPeLLA 
MAtteo MeSSoRi
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

SPeKtAKLe »  »  »
eduKAcJA Rity

31 LiPcA PiąteK

KonceRty »  »  »
PiKniK RoMAntyczny
XVi FeStiWAL BACHoWSKi

KonceRt FinAłoWy
KRzyŻoWA 2015

JAceK „JJ” JAguŚ 
& PAtRycJA KAMoLA 

WyStAWy »  »  »
hoLoKAuSt 
nA teRenie gALicJi

dAgMARA 
doMiniK-ogińSKA
Pejzaże irrealne

SPeKtAKLe »  »  »
eduKAcJA Rity

WA KA cJe W Mu zeuM Pocz ty
i te Le Ko Mu ni KA cJi We WRo cłA Wiu

Mu zeum za pra sza dzie ci
z ro dzi ca mi na warsz ta -
ty pro wa dzo ne w ra -
mach ak cji WAKACJe
W MUZeUM 2015.
Warsz ta ty bę dą trwa ły
pół to rej go dzi ny i skła -
dać się bę dą z dwóch
czę ści. na po cząt ku spo -

tka nia wspól ne zwie dza nie wy sta wy i roz mwa o znaj -
du ją cych się w mu zeum eks po na tach. Dru ga część
po świę co an bę dzie twór cze mu wy ko rzy sta niu zdo by -
tej pod czas zwie dza nia wie dzy. Każ dy warsz tat do ty -
czyć bę dzie in ne go za gad nie nia. 
PRoGRAM: 1 lip ca – Warsz ta ty wo kół wy sta wy MoDA
na znacz kach – znacz ki w mo dzie. 8 lip ca – tyl ko kart -
ka pocz to wa! Pocz tów ka z wa ka cji. 15 lip ca – Wy szy -
wa ne pocz tów ki. 22 lip ca – Warsz ta ty wo kół wy sta wy
MoDA na znacz kach – znacz ki w mo dzie. 29 lip -
ca – Gra – te le ko mu ni ka cja. 5 sierp nia – MUZeALnA
GRA teRenoWA. 12 sierp nia – ta jem ni ce stem pli
pocz to wych. 19 sierp nia – od tam – ta mu do te le fo nu
ko mór ko we go – za gad ki te le ko mu nik cji. 26 sierp nia –
Mo da z re cy klin gu. 
Każ da śro da od 1 lip ca, godz. 11: 00 | Mu zeum Pocz ty 
i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1, Wro cław.
za ję cia są bez płat ne, obo wią zu je tyl ko bi let wstę pu do mu -
zeum. za pi sy: tel. 71 346 95 84, www.mu zeum.wroc law.pl
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Ad Re SoW niK dLA KALendARiuM
Aka de mia Mu zycz na pl. Ja na Paw ła ii, nr 2, Wrocław
Apropos Club ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CK Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
Cafe Cocofli Włodkowica 9, Wrocław
Centrum Kultury MUZA Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Centrum tech. Audiowizualnych Wystawowa 1, Wrocław
Collosseum Jazz Caffe Piotra Skargi 18a, Wrocław
Czartowska Skała Muchów, Pogórze Kaczawskie
Cen trum Sztu ki WRo ul. Wi dok 7
Centrum Sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna Rynek 58, Wrocław
Galeria entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
in sty tut Gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – Sa la te atru La -
bo ra to rium, Sa la Ki no wa. Stu dio na Gro bli, ul. na Gro bli 30/32 
Kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, Wrocław
Klub eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub U Pieśniarzy ul. Szewska 68 A, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Miejsce przy Miejscu [MpM] plac Strzelecki 12, Wrocław
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu ul. Parkowa 1, Zgorzelec
Mediateka pl. teatralny 5, Wrocław
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum etnograficzne ul. traugutta 111/113 , Wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, Legnica
Mu zeum na ro do we pl. Po wstań ców War sza wy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki Zdrój
Muzeum Poczty i telekomunikacji ul. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej Rynek-Ratusz, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
oDA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
oWe oDRA ul. Młyńska 3, oława
Sala Filharmonii ul. Piłsudskiego 19, Wrocław
Salonik trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
Synagoga Pod Białym Bocianem Włodkowica 7, Wrocław
teatr Dramatyczny pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
teatr Lalki i Aktora ul. Buczka 16, Wałbrzych
teatr na ostrowie Katedralna 4, Wrocław
Vinci Fit Art Sukiennice 1/2/5, Wrocław
Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławskie Centrum twórczości Dziecka Kuźnicza  29a, W-w
Wro cław ski te atr Komedia pl. te atral ny 4
Wrocławski teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12
Za kład na ro do wy im. osso liń skich ul. Szew ska 37
Ga le ria Sztu ki Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze nia Ar ty stów 
Pla sty ków we Wro cła wiu pl. św. Ma cie ja 5a

tRAnFoRMAcJA PRzez SztuKę
MALARSKi PLeneR RoZWoJoWY
Wy jazd po łą czo ny z warsz ta ta mi roz wo ju oso bi ste go pro wa -
dzo ny przez Gó rak Ho li stic tra ining! Warsz ta ty łą czą do świad -
cze nie ar ty stów i na uczy cie li ma lar stwa z pro fe sjo na li zmem
tre ne rów oso bi stych Bar ba ry i Je rze go Gó ra ków.
Pro gram obej mu je co dzien ne warsz ta ty ma lar skie w ple ne rze
oraz co dzien ne warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go, pod opie ką
dwój ki ar ty stów i dwój ki tre ne rów. Warsz ta ty ma lar skie prze -
zna czo ne są dla osób na każ dym po zio mie za awan so wa nia,
rów nież zu peł nie po cząt ku ją cych. W ce nie miesz czą się warsz -
ta ty ma lar skie (szta lu gi ple ne ro we, kom plet nie zbęd nych na -
rzę dzi i ma te ria łów), warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go, peł ne
wy ży wie nie (śnia da nie, obiad, ko la cja) oraz noc le gi w po ko -
jach 2-oso bo wych czte ro gwiazd ko we go ho te lu.
13 lip ca do 19 lip ca | Pra cow nia Ar ty stycz na Fe no me na rium,
ul. hub ska 44B, Wro cław. Koszt: 3.870 zł. (6 noc le gów).
Kon takt: tel. 506 13 58 04, www.fe no me na rium.pl
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RęKi dziełA FeSt – Pod chMuRKą
Pod czas trzech ostat nich
dni każ de go let nie go
mie sią ca trwać bę dzie
praw dzi we lo kal ne świę -
to wro cław skich ar ty -
stów rę ko dzie ła!
Wzdłuż ca łe go Przej ścia
Że laź ni cze go, znaj du ją ce -
go się w sa mym ser cu
Ryn ku, usta wią się wro -
cław scy ar ty ści two rzą cy

nie po wta rzal ne dzie ła. Bi żu te ria, za baw ki, ubra nia, tor -
by, de ko ra cje, ce ra mi ka, ma lar stwo oraz wie le nie spo ty -
ka nych w skle pach dro bia zgów bę dzie moż na zna leźć
na ko lo ro wych sto iskach ar ty stów. W tym ro ku za pre -
zen tu je się po nad 60 twór ców!
Peł na wer sja im pre zy od by wa się wio sną i zi mą na te -
re nie ki na no we Ho ry zon ty.
or ga ni za tor Fun da cja Pa li wo Ar ty stycz ne.
24, 52, 26 lipca, 28, 29, 30 sierpnia, godz. 12-20:00 
Przejście Żelaźnicze, Rynek Wrocławski. Wstęp wolny!

Mu zycz ny zA LeW
W pro gra mie m.in. kon kurs Pły wa nia na By le Czym
z głów ną na gro dą 500 zł, zgłoszenia do 2 lipca.
Koncerty ze spo łów: Hi ve, Sha kin Pork, Sa chiel – zwy -
cięz ca Must Be the Mu sic z ro ku 2014, Un der gro -
und – ze spół roc ko wy z Ryb ni ka, gwiaz da – ze spół
VoLVeR (ze spół gra ją cy mu zy kę PoP, zdo byw ca głów -
nej na gro dy na fe sti wa lu toPtrendy 2010 w So po cie,
zdo byw ca Su per je dyn ki oraz od kry cie ro ku 2010),
na za koń cze nie mu zy ka do tań ca nad za le wem (Plą sy
na pia sku – Se rek i My sza). info: Centrum Kultury w
Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 18, tel.74 814 32 05.
4 lipca, godz. 15:00 | za le w w Sta rej Mo ra wie.

V doL no ŚLą SKie Let nie 
WARSz tA ty cRA Fto We
Sto wa rzy sze nie Kwiat Dol no ślą ski za pra sza na warsz -
ta ty rę ko dzie ła wsze la kie go, czy li V Dol no ślą skie Let nie
Warsz ta ty Cra fto we. W ofer cie jest po nad 30 warsz ta -
tów: z ro bie nia kar tek oko licz no ścio wych, scrap bo okin -
gu, al bu mów, szy cia to reb i ma sko tek, tech ni ki
per ga mi no wej, de co upa ge, bi żu te rii: bran so let ki na kil -
ka spo so bów, kol czy ki, bi żu te rii su ta szo wej, ha ftu
wstą żecz ko wy i wie le in nych. Za pi sy już się roz po czę -
ły: www.kwiat dol no sla ski.pl
3-5 lip ca, godz. 17-21 | Stu dium edu ka cji eko lo gicz nej,
ul. Sta ro gra nicz na 28, Wro cław

WAL den BuR gien SiS Viii
PLe neR MA LAR SKi
W ple ne rze, po dob nie jak w la tach po przed nich, we zmą udział
ar ty ści ama to rzy, któ rzy za po mo cą róż nych tech nik pla stycz -
nych (ko laż, fro taż, ba tik) bę dą uwiecz nia li m.in. post in du strial -
ny, uni ka to wy cha rak ter Wał brzy cha. 
Chęt ni – mło dzież i do ro śli  otrzymają po moc in struk to ra
Krzysz to fa Ję drzej ca – szczególnie Ci, któ rzy ze chcą wy ko rzy -
stać nie zna ną im do tąd tech ni kę. Plener skierowany jest do
osób ko cha ją cych sztu kę. Uczest ni cy mają zagwa ran towane
ma te ria ły pla stycz ne. Każ dy po wi nien wy ko nać 3 pra ce. 
Licz ba miejsc ogra ni czo na. Chęt ni proszeni są o do star cze nie
do WoK kar ty zgło sze nia, któ ra jest do stęp na na stro nie:
www.wok.wal brzych.pl.
Pro jekt re ali zo wa ny jest ze Sto wa rzy sze niem WoK – Wię cej
o Kul tu rze, a współ fi nan so wa ny ze środ ków Gmi ny Wał brzych.
Początek pleneru 3 sierp nia. Wer ni saż wy sta wy po ple ne ro wej – 13
sierp nia, godz. 17:00 | Wał brzy ski ośrod ek Kul tu ry, Sta ra Ko pal nia




