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1 ix  WTOrEK

wyStawy »  »  »
bernaDeta nowak
Malarstwo

2 ix  ŚrODA

SPotkania »  »  »
moDLitwa o Pokój
wieczorek poetycko-muzyczny

3 ix  CZWArTEK

koncerty »  »  »
Pomarańcze 
i manDarynki
czyli powtórka z Grechuty

SPektakLe »  »  »
SHirLey VaLentine

wyStawy »  »  »
iain PatterSon Out West

obiekty wyobraźni

aGata boGacka
Obraz psuje się od głowy

4 ix  PIąTEK

koncerty »  »  »
marek anDrzejewSki

aSocjacja PioSenki
SzczeGóLnej

SPektakLe »  »  »
SHirLey VaLentine

naSza kLaSa

koniec świata w breSLau

wyStawy »  »  »
wyborny truP
FotoGraFii PoLSkiej
/ PubLikacje
TIFF Festiwal / Polska NOW

SPotkania »  »  »
ProF. jerzy braLczyk
Spotkanie autorskie 

5 ix  SOBOTA

koncerty »  »  »
Dzień otwar ty w na ro -
Do wym Fo rum mu zy ki

KALENDARIUM  WRZESIEŃ  2015

1170-1176 Wie czo ry lisz tow skie
marek SzLezer – for te pian

W pro gra mie utwo ry: F. Cho pi na, F. Lisz ta, J. Sar nec kiej.
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.
23 IX g. 17.00 – Gło gów, Szko ła Muz. im. F. Lisz ta
24 IX g. 19.00 – Wro cław, Fil har mo nia
25 IX g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
(168 kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”) 
25 IX g. 18.30 – Obor ni ki Śl., Sa lo nik Czte rech Muz
26 IX g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich
28 IX g. 12.30 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we
(169 kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
28 IX g. 18.00 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we

MA rEK SZLE ZEr (ur. 1981)
jest jed nym z naj czę ściej
kon cer tu ją cych pol skich pia -
ni stów mło de go po ko le nia.
Je go ka rie rę za ini cjo wa ło
zdo by cie w wie ku lat 12
Grand Prix na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Pia ni -
stycz nym w rzy mie.

Kształ cił się w Éco le Nor ma le de Mu si que w Pa ry żu,
Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie oraz Cha pel le Mu si -
ca le re ine Eli sa beth w Bel gii pod kie run kiem m.in.
prof. Ewy Bu ko jem skiej, Ab de la rah ma na, El Ba cha,
Dy mi tra Ba sh ki ro va oraz Mar cel li Cru de li.
Jest lau re atem wie lu zna czą cych kon kur sów kra jo wych
i mię dzy na ro do wych. Ce nio ny za in ter pre ta cje dzieł
Fry de ry ka Cho pi na. Je go re ci tal otwie rał 56. Fe sti wal
Cho pi now ski w Dusz ni kach Zdro ju. Miał tak że za szczyt
wy ko ny wać re ci tal na ory gi nal nym for te pia nie Cho pi -
na w mu zeum Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w noc wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej 2004 r.
Kon cer to wał w wie lu wy so ko re no mo wa nych sa lach
kon cer to wych w Pol sce i za gra ni cą (m. in. Car ne gie Hall,
Pa la is des Be aux -Arts, Wig mo re Hall, St. Mar tin -in -the -
-Fields, Sal le Cor tot, i Se oul Arts Cen ter). Na gry wał dla
ra dia i Te le wi zji wie lu kra jów eu ro pej skich. Jest ak tyw -
nie za an ga żo wa ny w pro mo cję mu zy ki pol skiej w kra ju
i za gra ni cą do ko nu jąc licz nych od kryć i pra wy ko nań
utwo rów kom po zy to rów pol skich XIX i XX wie ku.
Wy dał wie le płyt kom pak to wych, m.in. dla firm DUX,
EMI, Ama deus i Mo de ra to Clas sics z mu zy ką so lo wą
i ka me ral ną zbie ra jąc przy chyl ne re cen zje w pre sti żo -
wych ma ga zy nach i cza so pi smach. 
wię cej informacji: www.ma reksz le zer.com

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz -
twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Trzeb nic kie go, Gmin Brzeg, Obor -
ni ki Ślą skie, Trzeb ni ca i Wro cław oraz Związ ku Ar ty stów
Wy ko naw ców ST0ArT. Fun da cji KGHM Pol ska Miedź, Przed się -
bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Spół ka z. o. o w Brze gu i Przed -
się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w Brze gu Spół ka z. o. o.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

5 września 2015 – Dzień otwar ty
w na ro Do wym Fo rum mu zy ki
Za pra sza my wszyst kich do od wie dze nia Na ro do we go Fo rum
Mu zy ki 5 wrze śnia br. W każ dej z czte rech sal od by wać się bę -
dą kon cer ty ze spo łów Na ro do we go Fo rum Mu zy ki.
Kon cer ty w go dzi nach od 11:00-15:30 wstęp wol ny!
Kon cer ty wie czor ne wstęp jest płat ny!
Bez płat ne miej sców ki na go dzi ny od 11:00 do 15:30 do stęp ne
bę dą bez po śred nio przed kon cer ta mi, przy wej ściu do da nej
sa li, pół go dzi ny przed wy stę pem.
Miej sców ki na wi dow nię w Sa li Głów nej NFM do stęp ne będą
na sto iskach w ho lu głów nym na go dzi nę przed kon cer ta mi.
Ilość miej scó wek na każ dy kon cert jest rów na licz bie miejsc
sie dzą cych na sa li.
Przed Na ro do wym Fo rum Mu zy ki w godz. 10:00 do 20:00 zo -
sta nie za pre zen to wa na in te rak tyw na in sta la cja WHITE_BOX
uka zu ją ca NFM ja ko prze strzeń otwar tą dla mu zy ki.
Fi na łem pro jek tu bę dzie mul ti me dial ny spek takl o godzinie
21:30 na pla cu Wol no ści – wy stą pią artyści i Chór Chło pię cy
NFM, a głów na fa sa da budynku oży je dzię ki pro jek cji map pin -
gu oraz mu zy ce Mar ci na Ci che go. Wstęp wol ny!
Wię cej in for ma cji na stro nie www.nfm.wroc law.pl.
wej ście do nFm od pl. wol no ści otwar te bę dzie od go dzi ny 10:00.
na wy da rze nia w godz. od 11:00-15:30 wstęp wol ny! miej sców ki do -
stęp ne bę dą bez po śred nio przed kon cer ta mi
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GLoGoFF Streetz jam
V Fe sti wal Kul tu ry Ulicz nej:
Oxon, Tu bas Skła dow ski, Eskau -
bei, To mek No wak Qu ar tet, OSTr

reD LiPS 

SPektakLe »  »  »
wieczór kabaretowy

car Samozwaniec

baLLaDyna

koniec świata w breSLau

boeinG boeinG

cztery żywioły

wyStawy »  »  »
kryzyS 
jeSt tyLko Początkiem
TIFF Festiwal / Polska NOW

aGata DobierSka
MNIEJSZE CAłOŚCI
Bioformy | fotografia | video

SPotkania »  »  »
mooD4FooD
Festiwal Food Tracków

DoLnośLąSka 
GiełDa FonoGraFiczna

w tonacji Sztuki
warsztaty artystyczne

Grzyby
Slow Food na talerzu:

wycieczki »  »  »
wycieczka PieSza
Oso bo wi ce – Wi da wa – lot ni sko
w Szy ma no wie

wycieczka PieSza
Gnie cho wi ce – Kro bie lo wi -
ce – Gnie cho wi ce

6 ix  NIEDZIELA

koncerty »  »  »
wratiSLaVia cantanS
1966–2015: uwertura

bajm

SPektakLe »  »  »
baLLaDyna

koniec świata w breSLau

SHirLey VaLentine

Sanatorium
Polski Teatr Tańca

car Samozwaniec

Piękna i beStia

royaL ruSSian baLLet JE ZIO rO łA Bę DZIE
Naj więk szy fe no men sztu ki
ba le to wej, któ ry już od po nad
stu lat nie zmien nie za chwy ca
pu blicz ność ca łe go świa ta.
Po nad cza so wa hi sto ria mi ło -
sna o księż nicz ce za klę tej w ła-
bę dzia, opo wia da o praw dach
uni wer sal nych: o ludz kich na mięt no ściach, o wal ce do bra ze
złem, o zdra dzie, bó lu ale przede wszyst kim o po tę dze mi ło ści.
Baj ko wa opo wieść po łą czo na z ge nial ną mu zy ką jed ne go z naj -
wy bit niej szych kom po zy to rów – Pio tra Czaj kow skie go, wpro wa -
dzą wi dzów w pięk ny, ma gicz ny świat ba le tu kla sycz ne go.
Za chwy ca ją ce ko stiu my, pięk na sce no gra fia, a przede wszyst -
kim mło dzień cza pa sja i per fek cja w wy ko na niu spra wia ją, że
gro no wiel bi cie li roy al rus sian Bal let sta le ro śnie. Ze spół zło -
żo ny z mło dych ar ty stów kon ty nu ują cych tra dy cje słyn nej ro -
syj skiej szko ły ba le to wej ocza ro wał już pu blicz ność wie lu
kra jów Eu ro py, Azji, Ame ry ki Pół noc nej i Po łu dnio wej.
23 listopada, godz. 17:00 i 20:00 | tm capitol, ul. Piłsudskiego 67.
bilety: 140/120/85 zł – salony emPik; biletin.pl, ebilet.pl, eventim.pl

er ran tia mu Si ca
13. EDy CJA FE STI WA LU MU Zy KI Or GA NO WEJ
Ar ty ści z Pol ski i zza gra ni cy, kon cer tu ją cy na ca łym
świe cie, wy stą pią we wrze śniu pod czas 13. Fe sti wa lu
Mu zy ki Or ga no wej i Ka me ral nej w Po lko wi cach.
Sta łym punk tem pro gra mu fe sti wa lo we go są kon cer ty
or ga no we, dzię ki któ rym swój blask uka zu ją pięk ne or -
ga ny ko ścio ła pw. św. Mi cha ła Ar cha nio ła. Po nad to
w fe sti wal wpi su ją się rów nież wy stę py do sko na łych
in stru men ta li stów, pre zen tu ją cych róż no rod ny re per -
tu ar. W tym ro ku usły szy my trzy du ety, w któ rych do -
mi nu ją cą ro lę od gry wa for te pian. Nie za brak nie rów nież
jaz zo wych brzmień.
Fe sti wal roz pocz nie kon cert mło de go or ga ni sty z Gdań -
ska, lau re ata wie lu na gród – Ma cie ja Za krzew skie go.
W cią gu dwóch ko lej nych dni mu zy kę or ga no wą  za pre -
zen tu ją: Wik tor Brzu chacz – or ga ni sta, kom po zy tor i im -
pro wi za tor oraz Hen ryk Jan Bo tor – au tor kom po zy cji
sym fo nicz nych i ka me ral nych, m.in. utwo ru Tu es Pe trus,
de dy ko wa ne go Pa pie żo wi Be ne dyk to wi XVI.
Nie zwy kłe du ety mu zycz ne stwo rzą: Krzysz tof Na piór -
kow ski i Ma rek Na piór kow ski – twór cy pro jek tu
Nap&Nap, w któ rym pre zen tu ją wła sne, wir tu ozow skie
aran ża cje na for te pian i gi ta rę, ce nio ny na ca łym świe -
cie, miesz ka ją cy w Wied niu, wy bit ny pia ni sta – Mi chał
Białk z hisz pań skim wir tu ozem skrzy piec – Jo se pem
Co lomé Lo za no, a tak że mistrz pol skiej mu zy ki jaz zo -
wej – Wło dzi mierz Na hor ny, wy stę pu ją cy z uzdol nio -
nym mło dym skrzyp kiem – To ma szem Mu chą.
11, 12, 13 września, godz. 19:00 i 20:00 | ko śció ł pw. św. mi -
cha ła ar cha nio ła, pl. kościelny 2 w Polkowicach. bilet 1 zł

StraSzny Dwór STANISłAW MONIUSZKO 
Pra cę nad Strasz nym dwo rem, do któ re go li bret to
opra co wał zdol ny li te rat, a za ra zem ak tor i re ży ser, Jan
Chę ciń ski, roz po czął Mo niusz ko w 1861r. Póź niej po -
rzu cił ją, aby pod ko niec Po wsta nia Stycz nio we go
znów z ca łą ener gią do niej po wró cić. Uwa żał wi dać,
że po tra gicz nych przej ściach na ro du nie po ra na dra -
ma ty na sce nie, lecz po trze ba ra czej cze goś „dla po -
krze pie nia serc”. 
Od stro ny mu zycz nej jest Strasz ny dwór z pew no ścią
naj do sko nal szym spo śród ope ro wych dzieł Mo niusz -
ki, a tym sa mym wy su wa się na czo ło ca łej pol skiej
twór czo ści ope ro wej XIX w.
16 września, godz. 19:00|opera wrocławska, ul. świdnicka 35

Do ro ta Dut kow ska, Bo gu sław Szy nal ski, Ewa Czer mak

fo
t. 
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SPotkania »  »  »
mooD4FooD
Festiwal Food Tracków

metoDy Pracy 
w teatrze tańca

wycieczki »  »  »
wycieczka PieSza
Szklar ska Po rę ba Gór na – Mi cha -
ło wi ce – Ja gniąt ków – So bie szów

SPacer Po wrocławiu

DLa Dzieci »  »  »
czytanki i warSztaty

właDca SkarPetek

7 ix  PONIEDZIAłEK

koncerty »  »  »
maHLer – ix SymFonia
50. MF Wratislavia Cantans

SPotkania »  »  »
SaLSa kubańSka
kurs dla początkujących

8 ix  WTOrEK

koncerty »  »  »
HänDeL
– aLexanDer’S FeaSt

50. MF Wratislavia Cantans

SPotkania »  »  »
PrzemySław żucHowSki
spotkanie autorskie

tańce cHorwackie

wyStawy »  »  »
manFreD Dörner
Malarstwo

SPektakLe »  »  »
car Samozwaniec

nie trzeba

9 ix  ŚrODA

koncerty »  »  »
meLanconia
50. MF Wratislavia Cantans

roSyjSka Pieśń cHóraLna
xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans

HänDeL
– aLexanDer’S FeaSt

50. MF Wratislavia Cantans

kari

Han na ba na Szak – rE CI TAL
Kon cert wy jąt ko wej ar -
tyst ki – nie tyl ko uta len -
to wa nej wo ka list ki, ale
również po et ki, fo to graf -
ki, pro du cent ki.
Czę sto pod kre śla, że
w pra cy in te re su je ją róż -
no rod ność i wia ry god -
ność każ dej ko lej nej

od sło ny. To ar tyst ka uty tu ło wa na i wie lo krot nie na gra -
dza na. W 2013 r. otrzy ma ła pre sti żo wą na gro dę Pol -
skie go ra dia – Ho no ro wy Zło ty Mi kro fon.
27 wrze śnia, godz. 18:00 | ck agora, ul. Serb ska 6a.
bi le ty: 40 zł – psp/60 zł – wdk

HANNA
foto: Agata Preyss

wrze śnio we kon cer ty w Fir Le ju 
Ja ko pierw si w nowym sezonie artystycznym za pre -
zen tu ją się mło dzi wy ko naw cy czer pią cy gar ścia mi
z blu esa, jaz zu i cięż kich brzmień. 
Już 10 wrze śnia za gra ją mło dzi pol scy son gw ri te rzy:
Lord & The Liar oraz mul tiin stru men ta list ka Ma ja Ko -
man. 25 wrze śnia wy stą pi kwar tet Jug ger naut gra ją cy
cięż kie brzmie nia w kli ma cie fil mo wych thril le rów. To -
wa rzy szyć mu bę dzie ber liń ski Suns of Thy me, na wią -
zu ją cy brzmie niem do no stal gicz ne go, psy cho de licz ne go
roc ka oraz du et Odd Co uple po ru sza ją cy się w es te ty ce
ga ra żo we go roc ka ze spo rą do miesz ką blu esa.
10 & 25 września | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56, wrocław

ka ta rzy na Gro niec
ZOO Z PIO SEN KA MI AGNIESZ KI OSIEC KIEJ
Wo ka list ka, zna na z mu si ca lu Me tro i bo ga tej ka rie ry
so lo wej, lau re at ka wie lu pre sti żo wych na gród, za pre -
zen tu je wy jąt ko we pio sen ki Agniesz ki Osiec kiej w no -
wych, świe żych aran ża cjach. Bę dą to m.in. Wiel ka
wo da, Ko ka ina, Zoo, Pio sen ka o ży ciu pta sim, Dzi ku -
ska, Ja nie chcę spać, ro dzi się ptak. 
26 wrze śnia, go dz. 18:00 | te atr im. He le ny mo drze jew skiej
w Le gni cy, Sce na Ga dzic kie go. bi le t 55 zł

kari
Pol ska ar tyst ka, pro du cent ka
i sin ger son gw ri ter ka uzna -
na przez dzien ni ka rzy za ob ja -
wie nie i na dzie ję pol skiej sce ny
al ter na tyw nej.
Jej no wa pły ta Wo unds And
Bru ises po ka zu je wy raź ne
zmia ny w sty li sty ce, to al bum
su ro wych i ja skra wych kon tra -
stów: po mię dzy ener ge tycz -
nym ryt mem, a sub tel ną
me lo dią, sfe rą du cha a rze czy -

wi sto ścią, mię dzy po tę gą a kru cho ścią, od wa gą a spo ko jem.
Cha ry zma tycz ny wo kal Ka ri mie sza się z sze ro ką ga mą dźwię -
ków, od tri ba lo wych be atów, po elek tro i brzmie nia lat 80.
Po ostat nim kon cer cie w Sa li Go tyc kiej i bar dzo cie płym przy -
ję ciu Ka ri po sta no wi ła szyb ko do Wro cła wia po wró cić. Spe cjal -
nie dla wro cław skiej pu blicz no ści Ka ri za pre zen tu je część
ma te ria łu z nad cho dzą cej pły ty. Nie za brak nie rów nież utwo -
rów z dwóch po przed nich wy daw nictw ar tyst ki.
9 września, godz.20:00 | Stary klasztor, ul. Purkyniego 1. bilety: 35/30 zł
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SPektakLe »  »  »
car Samozwaniec

nie trzeba

Portrety 
wiśnioweGo SaDu

PaVeL HLaVatÝ 
Obrazy Snów i rzeczywistości

10 ix  CZWArTEK

koncerty »  »  »
mąDrość, miłość 
i tranScenDencja
50. MF Wratislavia Cantans

aDam nowak 
i akuStyk amiGoS 

Pomarańcze 
i manDarynki
czyli powtórka z Grechuty

LorD & tHe Liar
maja koman

cztery żywioły
50. MF Wratislavia Cantans

tHe beSt oF joe coc ker
anD more Iwo na Kmie cik &
Se ba Kuch czyń ski

roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi-xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
car Samozwaniec

PSycHoteraPia czyLi Sex
w życiu człowieka

nie trzeba

SHirLey VaLentine

Portrety 
wiśnioweGo SaDu

wyStawy »  »  »
beata SieLicka-kowaLSka
W prze strze ni ser ca

11 ix  PIąTEK

koncerty »  »  »
muSica reDiViVa
50. MF Wratislavia Cantans

cztery żywioły
50. MF Wratislavia Cantans

uroDzeni SzaLeńcy
50. MF Wratislavia Cantans

Nr 259 – wrzesień 2015

teatr arka
Wro cław ski Te atr Ar ka to nie wiel ki, kli ma tycz ny te atr
w ser cu Wro cła wia, w któ rym moż na zo ba czyć pro fe -
sjo nal nych ak to rów peł no spraw nych i pro fe sjo nal -
nych ak to rów nie peł no spraw nych. Te atr funk cjo nu je
od 1992 ro ku i przez wie le lat wie lo krot nie wy stę po wał
i zdo by wał na gro dy na mię dzy na ro do wych fe sti wa -
lach w ca łej Eu ro pie. We wrze śniu ak to rzy po now nie
za pre zen tu ją się mię dzy na ro do wej wi dow ni. Te atr zo -
stał bo wiem za pro szo ny na Fe sti wal Mag da le na
w Mont pel lier we Fran cji, gdzie wy stą pią ze spek ta -
klem Sta tek sza leń ców.
Jesz cze w tym ro ku na de skach Te atru Ar ka bę dzie
moż na zo ba czyć m.in. Mo ral ność Pa ni Dul skiej, Sta tek
Sza leń ców, czy Przy go dy ma łe go M.. We wrze śniu roz -
po czy na ją się tak że przy go to wa nia do Ka mie ni na sza -
niec, któ rych pre mie ra pla no wa na jest na sty czeń.
teatr arka, ul. mennicza 3 we wrocławiu

baLLaDyna KWIA Ty CIE BIE NIE OBrO NIą 
wg Ju liu sza Sło wac kie go, re ży se ria: Woj ciech Fa ru ga

Współ cze sna gra z kla -
sycz nym dra ma tem Sło -
wac kie go i wi ze run kiem
ty tu ło wej bo ha ter ki. Hi -
sto ria dziew czy ny, któ ra
pew ne go dnia, za spra wą

od wie dzin „wiel kie go pa na” ze ślub nym pier ścion kiem,
opusz cza za miesz ki wa ny z mat ką i sio strą dom
nad brze giem je zio ra i wy ru sza w in ny świat. Ślub – ry -
tu ał przej ścia, któ ry przy nieść ma no wy po rzą dek, wy -
zwa la de mo ny prze szło ści, po cho wa ne na dnie Go pła.
5 wrze śnia godz. 19:00; 6 wrze śnia, godz. 18:00 | Du ża Sce -
na, teatr Dramatyczny,  im. j. Szaniawskiego w wałbrzychu 

Portrety wiśnioweGo SaDu
Spek takl na pod sta wie dra -
ma tu An to nie go Cze cho wa,
w re ży se rii Grze go rza Bra la,
to opo wieść o koń cu pew -
ne go świa ta. Je go roz pad
ozna cza utra tę bez pie czeń -
stwa, nie tyl ko w sen sie
ma te rial nym, ale i du cho -
wym, a wy bu dze ni z apa tii
bo ha te ro wie nie po tra fią
po go dzić się z nie unik nio -
nym. Ty tu ło wy roz trwo nio -
ny Wi śnio wy sad, sym bol
uni ce stwio nych war to ści,

po etyc ko mi to lo gi zu je się w pa mię ci. We wspo mnie niach daw -
ny świat prze ista cza się w nie osią gal ną do sko na łość. re ży ser
snu je hi sto rię bo ha te rów za po mo cą ge stów, ru chu, tań ca,
na pierw szym pla nie po zo sta je jed nak za wsze mu zy ka. Kreu je
re la cje, de fi niu je zda rze nia i bo ha te rów, two rząc w po łą cze niu
z li ry ką Osi pa Man delsz ta ma i An ny Ach ma to wej wy szu ka ne
po ema ty mu zycz ne. 
9, 10, 11 wrze śnia, godz. 20:00 | te atr Pieśń ko zła,
ul. Pur ky nie go 1, wro cław. bi le ty: 20/40 zł

car Sa mo zwa niec
Spek takl we dług za po mnia ne go dra ma tu z 1908 ro ku
o nie zwy kłym, choć nie zbyt do brze zna nym epi zo dzie
na szych dzie jów, kie dy to w 1605 ro ku po mo gli śmy
zdo być tron car ski Dy mi tro wi Sa mo zwań co wi I. Po la -
cy na Krem lu ja ko zdo byw cy i try um fa to rzy, dwor skie
in try gi i zde rze nie skraj nie od mien nych świa tów, pol -
sko -ro syj skie zbli że nia i an ta go ni zmy – to wszyst ko
w ory gi nal nej opo wie ści, któ ra łą czy w so bie na pię cie
po li tycz ne go thril le ra i do tkli wą ak tu al ność.
5, 6, 18, 19, 20 września, godz. 19:00; 8, 9, 10 wrze śnia,
godz. 11:00 | te atr im. He le ny mo drze jew skiej w Le gni cy,
Scena na nowym świecie. bi le ty: 29/18 zł

atiS SHarinG 
Kul mi na cja pra cy i otwar te spo tka nie, pod su mo wu -
jące pra cę uczest ni ków ATIS NICHE pro wa dzo ne przez
PrACOWNIę || rOSA w ra mach przed się wzię cia
„Wsłu cha nie w PULS”. Po ka za ne zo sta ną pre zen ta cje:
kom po zy cja Od GWIAZD do CISZy; etiu dy i mi nia tu ry
dra ma tycz ne, wy pra co wa ne pod czas ATIS NICHE.
30 wrze śnia, godz. 16:00 | brze zin ka, le śna ba za in sty tu tu
Gro tow skie go. wstęp wol ny! za pi sy od 1 wrze śnia,
tel. 71 34 45 320. Prze jazd au to ka rem w obie stro ny
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maciej zakrzewSki
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans

mateuSz kowaLczyk

tanGo - nixeL

naP & naP
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

kabareton
II Festiwal Marii Czubaszek

non uDite Lo ParLare?
GłoS Skrzy Piec 
w ePo ce ba ro ku
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
rewoLucja baLonowa
Fundacja Ma

PrzySzeDł 
mężczyzna Do kobiety

HaLka

nie trzeba

SHirLey VaLentine

tak Lubię waS
rozśmieSzać

Portrety 
wiśnioweGo SaDu

12 ix  SOBOTA

koncerty »  »  »
cztery żywioły
50. MF Wratislavia Cantans

Skriabin – PrometeuSz
StrawińSki – święto
wioSny
50. MF Wratislavia Cantans

roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wrati sla via Can tans

uroDzeni SzaLeńcy
50. MF Wratislavia Cantans

wiktor brzucHacz
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

koncert GaLowy
II Festiwal Marii Czubaszek

mozart – mSza c-moLL
50. MF Wratislavia Cantans

LecH taLar

Dre am bar PO KAZ WOrK IN PrO GrESS
W spek ta klu po ja wia ją
się ko bie ty, męż czyź ni....
i ich sny, ta jem ni ce, ma -
rze nia o bli sko ści, mi ło ści,
ka rie rze, lę ki, tę sk no ty,
mę skie bój ki, noc ny show
pięk nych dziew cząt...
Spo tka nia na ja wie i we
śnie... Kto jest mar twy,
a kto ży wy? Co ko mu się
śni, a co się dzie je na -

praw dę? Co zda rzy ło się wcze śniej, a co póź niej? Co jest
prze szło ścią, co te raź niej szo ścią, a co przy szło ścią?
Bo ha te ro wie spek ta klu uchy la ją wi dzo wi drzwi do swo -
je go świa ta, po zwa la jąc spę dzić tro chę cza su w ich za -
ska ku ją cej i nie prze wi dy wal nej rze czy wi sto ści.
re ży se ria: Ka ta rzy na Śnież ka So bi szew ska
12 wrze śnia, godz. 19:00 | klub Pod kolumnami,
pl. św. macieja 21. bilet 5 zł

Du et an ty ma te ria łAWECZKA
TEATr IMPrOWIZACJI
Spek ta kle im pro wi zo wa -
ne nie ma ją sce na riu sza,
ani wcze śniej przy go to -
wa nych ram. Po wsta ją tu
i te raz, na oczach wi dzów
i w opar ciu o ich su ge stie. Pro jekt An ty ma te ria to du -
et pro fe sjo nal nych im pro wi za to rów, któ rzy umie jęt -
no ści zdo by wa li ja ko człon ko wie naj star szych
i naj bar dziej do świad czo nych grup w kra ju.
W spek ta klu ła wecz ka ty tu ło wa ław ka sta no wi miej sce
chwi lo wych, przy pad ko wych spo tkań lu dzi. Każ da
z osób nie sie ze so bą ba gaż swo ich hi sto rii. Jed nak ile
o dru giej oso bie jest w sta nie po wie dzieć pięć mi nut
roz mo wy? Ak to rzy przed sta wia ją hi sto rie dwój ki lu dzi,
któ rych lo sy przy pad ko wo spro wa dzi ły ich na tę sa mą
ła wecz kę. Wy stą pią Do bro sła wa Be la i Pa weł Ku kla.
14 września, godz. 19:00 | klubokawiarnia mleczarnia,
ul. włodkowica 5, wrocław

SyLwia DrzycimSka PrZED PrE MIE rą
Stu dent ka fi lo lo gii ro syj skiej
i go spo dar ki prze strzen nej
na Uni wer sy te cie Gdań skim.
Od dziec ka ma rzy ła jed nak
o ży ciu peł nym te atru i mu zy -
ki, śpie wa ła w chó rze ko ściel -

nym, szkol nym, miej skim, uczy ła się gry na gi ta rze w szko le
mu zycz nej, gra ła w gru pach te atral nych i tań czy ła, gdzie się
da ło. Od 2012 r. jest ak tor ką gdyń skiej gru py Sce na 138. W lu tym
te go ro ku roz po czę ła swą przy go dę z Te atrem Mu zycz nym w To -
ru niu, by ła uczest nicz ką Aka de mii Pio sen ki Ak tor skiej a mie siąc
póź niej we szła do ob sa dy mu si ca lu Pan na Tu tli Pu tli.
Go spo da rzem co mie sięcz nych spo tkań cy klu Przed pre mie rą,
jed no cze śnie za pra sza ją cym i pre zen tu ją cym naj zdol niej szych
pol skich wy ko naw ców mło de go po ko le nia, spraw dza ją cych się
w re per tu arze pio sen ki ar ty stycz nej i ak tor skiej, jest wy bit ny
znaw ca te go ga tun ku Bo gu sław Sob czuk.
Ar ty st ce akom pa nio wać bę dzie Igor No wic ki.
23 wrze śnia, godz. 19:00 | im part – klub au to graf,
ul. mazowiecka 17. wstęp wol ny!

otwarta Scena
W STA ryM KLASZ TO rZE!
19 wrze śnia w Sa li Go tyc kiej od bę dzie się pierw szy
kon cert w ra mach Otwar tej Sce ny w Sta rym Klasz to -
rze. Ze spo ły, któ re za kwa li fi ku ją się do udzia łu
w Otwar tej Sce nie bę dą mia ły szan sę na otwie ra ją ce
kon cer ty przed gwiaz da mi wy stę pu ją cy mi tutaj w se -
zo nie mu zycz nym 2015/2016.
Styl mu zycz ny nie ma zna cze nia, zgła szać mo gą się za -
rów no ze spo ły, jak i so li ści.
Pre zen ta cję swo jej twór czo ści moż na wy słać na ad res:
pau la.ali ve 12@gma il.com 
Wśród pu blicz no ści lo so wa ne bę dą bi le ty na je sien ne
kon cer ty wrOCKfest i Ci ty So unds i in ne nie spo dzian ki.
19 września, godz. 19:00 | Sa la Go tyc ka w Sta rym klasz to -
rze, ul. Pur ky nie go 1. wstęp wolny!
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micHał białk
joSeP coLomé Lozano
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

tajemnice reneSanSu –
Sztuka ornamentacji
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
Dziwna Para

PrzySzeDł 
mężczyzna Do kobiety

Dziwny PaSażer
premiera

króL roGer

Dream bar

SHirLey VaLentine

żywoty świętycH
oSieDLowycH
Teatr Odnaleziony

naSza kLaSa

iLiaDa. wojna.

mikro i makrokoSmoS

SPotkania »  »  »
taPicer w akcji
warsztaty tapicerskie

wycieczki »  »  »
Pojezierze LeSzczyńSkie
zapisy i kontakt A. Zwiech

wycieczka PieSza
Brzezinka Średzka - Leśnica

wycieczka PieSza
ratowice – Zakrzów – Kotowice

DLa Dzieci »  »  »
miraże - Premiera
Baśnie Ludów Wschodu

13 ix  NIEDZIELA

koncerty »  »  »
Soyka koLektyw
II Festiwal Marii Czubaszek

uroDzeni SzaLeńcy
50. MF Wratislavia Cantans

tiFF Fe Sti VaL 2015 | PoL Ska now!
3-13 WrZEŚNIA 2015, WrOCłAW
Im pre za or ga ni zo wa na jest z my ślą
o ogól no pol skiej i eu ro pej skiej współ -
pra cy mię dzy ar ty sta mi i in sty tu cja mi
zaj mu ją cy mi się sztu ką fo to gra fii,
w tym ro ku zo sta nie w ca ło ści po -

świę co na pol skiej fo to gra fii współ cze snej. Pią ta edy -
cja TIFF Fe sti va lu bę dzie prze glądem, pre zen ta cją oraz
pro mo cją ro dzi mej fo to gra fii, w któ rej szcze gól ne
miej sce za re zer wo wa ne zo sta ło dla ar ty stów mło de -
go po ko le nia. Przy go to wa ne przez ku ra to rów wy sta -
wy zo bra zu ją cha rak ter współ cze snej fo to gra fii
ar ty stycz nej oraz dadzą prze strzeń do dys ku sji, a tak -
że re flek sji nad kon dy cją pol skiej fo to gra fii oraz jej
miej scem w sztu ce mię dzy na ro do wej.
W ra mach fe sti wa lu w trzech ga le riach BWA Wro cław
zo sta ną po ka za ne na stę pu ją ce pro jek ty:
Wy BOr Ny TrUP FO TO GrA FII POL SKIEJ oraz pre zen -
ta cja pol skich pu bli ka cji fo to gra ficz nych.
Wy sta wa wy bra nych prac pol skich ar ty stów, fo to re -
por te rów, do ku men ta li stów i fo to gra fi ków skon cen -
tro wa nych na me dium i je go oko li cach. Jest
prze glą dem te go, co cie ka we w pol skiej fo to gra fii dziś.
Swe go ro dza ju pi gu łą, któ ra po przez za sto so wa nie
sur re ali zu ją ce go al go ryt mu jest nie prze wi dy wal na za -
rów no dla uczest ni ków, or ga ni za to rów, jak i ku ra to ra.
wernisaż 4 września godz. 21:00 | Galeria awangarda bwa,
ul. wita Stwosza 32. (do 11.10)
Kry ZyS JEST TyL KO PO CZąT KIEM
Wy sta wa zbio ro wa ta kich ar ty stów jak: Fi lip Be rendt,
Mi chał Jel ski, An na Or łow ska, Aga ta Ma dej ska, Wi tek
Or ski, Igor Omu lec ki, Ma te usz Sa dow ski, Ewa Axel rad.
Każ de z nich w swo ich stra te giach po zo sta je otwar -
ty mi na in ne me dia, czę sto prze kra cza jąc gra ni cę te go,
co tra dy cyj nie uznać moż na za fo to gra fię. Kon stru -
owa ne przez nich pra ce, czę sto na wią zu ją do rzeźb,
obiek tów prze strzen nych. Zwy kle, dzie je się to ze
wzglę du na sta wia ne py ta nia o war to ści po znaw cze
i na sze zdol no ści per cep cji, de ter mi no wa nej przez sil -
ne uza leż nie nie od fo to gra ficz nej opty ki. Po przez ten
zwrot ku obiek tom, wy brzmie wa eko no micz ny cha -
rak ter kry zy su, tak sil nie obec ny współ cze śnie, ro zu -
mia ny ja ko po szu ki wa nie ma te rial no ści i fi zycz no ści. 
wernisaż 5 września, godz. 17:00 | Galeria Sic! Szkła i ce -
ra mi ki bwa, pl. ko ściusz ki 11 (do 5.09)
BOOK CLUB: SEKCJA PU BLI KA CJE
Współ cze sne pol skie pu bli ka cje fo to gra ficz ne. Głów -
na część eks po zy cji w ga le rii Awan gar da bę dzie prze -
wod ni kiem po naj waż niej szych punk tach na pol skiej
ma pie wy daw ni czej i self -pu bli shing’owej.
Bo ok Club, to no wy pro gram ga le rii Di zajn. Obok pre -
mier ksią żek i pre zen ta cji od bę dą się spo tka nia i dys -
ku sje z naj waż niej szy mi twór ca mi i ku ra to ra mi.
No wo ścią te go rocz nych Pu bli ka cji są warsz ta ty Hon -
zy Za moj skie go, z edy cji książ ki fo to gra ficz nej.
31 sierpnia – 13 września | Galeria Dizajn, ul. świdnicka 2-4

my ko ła Dżycz ka (My ko la Dzhych ka)
IM MU NI TET DLA TWór CZO ŚCI
Uro dził się w 1977 r. w Iwa no -Fran kiw sku. W ro ku 1999 ukoń -
czył stu dia w In sty tu cie Sztuk Pięk nych Uni wer sy te tu Przy kar -
pac kie go imie nia W. Ste fa ny ka. Czło nek Na ro do we go Związ ku
Ar ty stów Fo to gra fi ków Ukra iny od 2002 r., zaj mu je się ma lar -
stwem, fo to gra fią, jest do brze zna ny w mie ście ja ko nie stru dzo -
ny ak ty wi sta ar ty stycz ny, art ma na ger, dy rek tor sto wa rzy sze nia
Fo rums, se kre tarz od dzia łu związ ku fo to gra fi ków, ini cja tor
szko ły sztu ki, ani ma tor kul tu ry.
W ma lar stwie du żą uwa gę zwra ca na do ro bek „sta rych no wych
mi strzów”, in te re su je się ide olo gią Do nal da Ku spi ta o nich oraz
na po szu ki wa nia wła sne go ję zy ka sa mo wy ra ża nia.
wernisaż 18 września, godz. 18:00 | Galeria zPaF za Szafą,
ul św. marcina 4, wrocław. (do 18.10). wstęp wolny!



WE WRZE ŚNIO WYM NU ME RZE: · O sy tu acji Ro sji pod rzą da mi Pu ti na mó wi Ni ko łaj Iwa now
· Mi chał Bach tin: Uwa gi o ję zy ku · Ro sja na woj nie (W. Pest ka) i w lek tu rach (M. Ba jer
„Bri ta nisz ski” Gdzie są Niem cy? ALEKSANDRA KANIA i jej ro dzi ce · Pa pież Fran ci szek ja ko
eko log · ŚMIEJA · Ko złow ski o uczło wie cze niu przed mio tów · Za łu ski i je go li rycz ny PRL
· Ho ku sai · Po ezja ABORYGENÓW · Tro pem Sta chu ry · Wier sze: Bal ce rzan, Ja nion, Pió ro.

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

BO LE SŁA WA I ED MUND
ZDA NOW SCY 

Z NIE PEW NO ŚCI W NIE PEW NOŚĆ:
UCHODŹ CY WO JEN NI NA LI TWIE
W LA TACH II WOJ NY ŚWIA TO WEJ

At mos fe rę pa nu ją cą w Wil nie w koń -
cu 1939 oraz na po cząt ku 1940 roku
uwiecz ni li na swo ich zdję ciach Bo le -
sła wa i Ed mund Zda now scy. (...)
Za rów no sa me fo to gra fie, jak i ko -
men ta rze są cen nym iko no gra ficz -
nym źró dłem wie dzy o co dzien no ści
po zo sta ją cej w cie niu wy da rzeń hi -
sto rycz nych 1939 r., od zwier cie dla ją -
cym so cjal ne, spo łecz ne, kul tu ral ne
i emo cjo nal no -psy cho lo gicz ne aspek -
ty ży cia uchodź ców w Wil nie.
Wy sta wa za chę ca do zwró ce nia uwa gi
na war to ści ogól no ludz kie, do strze że -
nie zna cze nia dzia łal no ści or ga ni za cji
i to wa rzystw spo łecz nych, t.j. Czer wo -
ny Krzyż, To wa rzy stwo Do bro czyn no -
ści Li twi nów Wi leń skich, Ko bie cy
Ko mi tet Po mo cy i in., któ re wy cią gnę ły
po moc ną dłoń lu dziom do tknię tym
nie szczę ścia mi wo jen ny mi.
BBoo  llee  ssłłaa  wwaa  ((11990088--11998822))  ii EEdd  mmuunndd
((11990055--11998844))  ZZddaa  nnooww  ssccyy – ar ty ści fo to -
gra fi cy, pe da go dzy, na uczy cie le fo to -
gra fii, ucznio wie Ja na Buł ha ka.
Wspól nie pra co wa li w pra cow ni fo to -
gra ficz nej, wspól nie two rzy li i wspól -
nie pod pi sy wa li swo je fo to gra fie. Ich
fo to gra fie moż na zna leźć w wie lu ko -
lek cjach m.in. Mu zeum Na ro do wym
w War sza wie, Li tew skim Mu zeum
Ma lar stwa, Na ro do wym Mu zeum
Sztu ki im. M. K. Čiur lio ni sa w Kow nie
oraz w zbio rach pry wat nych.

Wy sta wa trwa do 26 wrze śnia br.
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii Do mek
Ro mań ski, pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław

ROMAN MICHALIK PO DRÓŻ NA KO NIEC ŚWIAT(Ł)A
Fo to gra my w tech ni ce gu my arab skiej

Wy sta wa prezentuje prace po wsta łe w nie zwy kłej tech ni ce fo to gra ficz nej,
zwa nej gu mą arab ską. Tech ni ka gu my za li cza na do fo to gra ficz nych tech nik
szla chet nych, zwią za na jest ści śle ze zja wi skiem świa tło czu ło ści mie sza ni ny
skła da ją cej się z gu my arab skiej, dwu chro mia nu po ta so we go lub amo no we -
go oraz pig men tów mi ne ral nych. Te ma ty ka fo to gra fii Ro ma na Mi cha li ka obej -
mu je głów nie kra jo braz i ar chi tek tu rę, rza dziej por tret.

Wystawa trwa do 21 września br.
Ga le ria Dol no ślą skie go Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek-Ra tusz 24 

Wilno 1939-1940

SYM PO ZJUM TWÓR CZE SI LE SIUM
I WY STA WA SYM PO ZJAL NA pt.: ABER RA CJE – SZCZAW NO ZDRÓJ

Aber ra cje są ko lej ną wy sta wą gru py
Si le sium, któ ra każ do ra zo wo po dej -
mu je ak tu al nie do strze żo ne przez sie -
bie za gad nie nia.
Tym ra zem pro ble mem od roz wi kła nia
me to dą ar ty stycz ną sta ły się wszel kie -
go ro dza ju aber ra cje, ina czej od stęp -
stwa od przy ję tych norm, zbłą dze nia,
od chy le nia itp. Głów nym ma te ria łem ba daw czym jest re gio nal na spu ści zna ma -
te rial na, sto pień jej znisz cze nia lub mo der ni za cji, oraz jej wpływ na ży cie spo -
łecz ne. Ar ty ści bę dą pró bo wać od po wie dzieć na py ta nie, czy i jak te czyn ni ki
mo gą kształ to wać na szą per cep cję i świa do mość spo łecz ną. Czy przy kła do wo
wy stę pu ją ce w oto cze niu ubyt ki i brak har mo nii z cza sem nie prze sta ją prze -
szka dzać i stop nio wo nie do cho dzi do prze su nię cia po jęć: np. co jest nor mą,
har mo nią lub ca ło ścią, a co nią nie jest. Pro ces ta kie go prze su wa nia jest po wol -
ny i trud no za uwa żal ny. Ma miej sce w zbio ro wej pod świa do mo ści spo łecz nej,
stąd wła śnie po trze ba za sto so wa nia dzia łań ar ty stycz nych i es te tycz nych do cie -
ra ją cych do na tu ry te go ty pu za gad nień. Ta kie po ję cia jak: nie kom plet ność, dys -
har mo nia, uni ka to wość i za kłó ce nia są te ma ta mi wio dą cy mi wy sta wy.
W skład gru py Si le sium wcho dzą ar ty ści wro cław scy zwią za ni z Aka de mią
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu: Ma ciej Al brzy kow ski, Gra ży na Ja skier ska -Al -
brzy kow ska, Mał go rza ta Ka zi mier czak, An na Ko ło dziej czyk, Ka mil Mo skow -
czen ko, An na Szew czyk i Igor Wój cik.
Or ga ni za to rzy: OKiS we Wro cła wiu – In sty tu cja Kul tu ry Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go, Aka de mia Sztuk Pięk nych im. E. Gep per ta we Wro -
cła wiu, Uzdro wi sko Szczaw no -Je dli na S. A., Gru pa Twór cza Si le sium
Ku ra to rzy Sym po zjum: prof. An na Ko wal ska Szew czyk, Igor Wój cik
Me ce nat: Mar sza łek Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

Sym po zjum Twór cze Si le sium – 29.08-06.09.2015
Wer ni saż 5 wrze śnia, godz. 17:00 – Pi jal nia Wód Mi ne ral nych, Szczaw no Zdrój 
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mozart – mSza c-moLL
50. MF Wratislavia Cantans

roSyjSka Pieśń
cHóraLna xVi–xx wieku
50. MF Wratislavia Cantans

jan Henryk botor
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

tajemnice reneSanSu –
Sztuka ornamentacji
50. MF Wratislavia Cantans

włoDzimierz naHorny
tomaSz mucHa
Fe sti wal Er ran tia Mu si ca

SPektakLe »  »  »
PułaPka

Dziwny PaSażer

trzy razy łóżko

SHirLey VaLentine

iLiaDa. wojna.

Szkoła żon

kateDra Demokracji

SPotkania »  »  »
taPicer w akcji
warsztaty tapicerskie

wycieczki »  »  »
wycieczka PieSza
Prze łęcz Tą pa dła – Ślę ża – Su li -
stro wicz ki – Prze łęcz Tą pa dła

DLa Dzieci »  »  »
czytanki i warSztaty

króLik, Słoń i tereSka
Pra pre mie ra, in au gu ra cja 
II Festiwal małych Prapremier

Po Sznurku
Wrocławski Teatr Lalek 
II Festiwal Małych Prapremier

14 ix  PONIEDZIAłEK

koncerty »  »  »
PoLSki naroDowy 
cHór młoDzieżowy
50. MF Wratislavia Cantans

jaucHzet Gott
50. MF Wratislavia Cantans

wratiSLaVia PuLcHerrima
50. MF Wratislavia Cantans

man FreD Dörner MA LAr STWO
Ma larz z pa sji – ślu sarz i tech nik den ty stycz ny z wy -
kształ ce nia. Chce po znać Pol skę, w której ni gdy nie był.
Chce zo ba czyć Pol skę pa trząc ocza mi od bior ców sztu ki
współcze snej, po przez którą od lat ko mu ni ku je się ze
świa tem. Ma lar stwo Man fre da Dörne ra to wrażli wość,
po trze ba piękna, bez kom pro mi so wość, od wa ga
i dążenie do har mo nii. Two rze nie to je go spo sób od czu -
wa nia szczęścia i wol ności. Pro ces two rze nia da je mu
szczę ście, na zy wa go Ge samt kun stwerk. Jed ność.
Idę do pra cow ni, żeby się cie szyć, wy peł niać swo je życie
zna cze niem. Mo je pra ce utrwa la ją po czu cie es te ty ki,
które we mnie da ne go dnia do mi nu je. Za wsze kie ru ję
się swo im na stro jem i prze czu ciem. Spon ta nicz nie do -
bie ram kształt, roz miar płótna, ro dzaj i ko lor farb. Każde
ko lej ne dzie ło, które uznam za skończo ne da je mi si łę,
żeby da lej two rzyć.
wystawa czynna od 8-25 września | mia art GaLLery,
ul. św. mi ko ła ja 61-62, wro cław

PoSt -aPo ca LyP SiS
In sta la cja na gro dzo na zło tym me da lem na 13. Pra skim
Qu adrien na le (naj więk szym na świe cie wy da rze niu wy -
sta wien ni czym po świę co nym pro jek to wa niu prze strze -
ni), w sek cji Eks po zy cja Na ro do wa, w ka te go rii So und
De sign. To pierw szy me dal dla Pol ski od 36 lat.

In sta la cja „Post -Apo ca -
lyp sis” pro jek tu je współ -
cze sną wi zję świa ta
sie cio we go i glo bal ne go.
Wi dzo wie wkra cza ją tu
bez po śred nio w za gęsz -
czo ną prze strzeń da nych

po go do wych trans mi to wa nych na ży wo, mię dzy in ny -
mi z róż nych miejsc ener ge tycz nych za gro żeń i ka ta -
strof na Zie mi (Czar no byl, Los Ala mos, Fu ku shi ma).
Ak tu ali zo wa ne na bie żą co da ne pod da wa ne są ar ty -
stycz ne mu prze two rze niu po przez so ni fi ka cję – w ten
spo sób in sta la cja zo sta je wy peł nio na au dios fe rą re -
agu ją cą na ludz ką obec ność. Ener ge tycz ne prze pię cia
ko mu ni ka cyj ne moż li we są tak że do do świad cze nia
w ra mach za pro jek to wa nej za ska ku ją cej in te rak cji
z tech no lo gicz nie prze kształ co ny mi ele men ta mi na -
tu ry. Daw ne ro man tycz ne wi zje na tu ry, uj mo wa nej ja -
ko kra jo braz i tło dla ludz kich zda rzeń, tak waż ne
nie gdyś dla roz wo ju te atral nej sce no gra fii, zo sta ją tu -
taj pod da ne re wi zji.
15-21 wrze śnia, w go dz. 11:00-17:00 | Sa la te atru La bo ra -
to rium, Przejście żelaźnicze, wrocław. wstęp wol ny!

PiSz Do mnie na berDyczów
Nie wiel kie obec nie mia sto, le -
żą ce w ob wo dzie ży to mier -
skim na Ukra inie, obec nie
znaj du je się po za gra ni ca mi
Pol ski, ale po zo sta ło głę bo ko
za ko rze nio ne w kul tu rze i tra -
dy cji pol skiej.

Wystawa prezentuje pa miąt ki zwią za ne z Ber dy czo wem sły -
ną cym naj pierw z do sko na le funk cjo nu ją cej pocz ty, któ ra po -
tem sta ła się sy no ni mem nie do star czo nej ko re spon den cji,
a tak że z in nych miast kre so wych, któ re zo sta ły ode rwa ne
od Pań stwa Pol skie go. Dzie więt na sto– i dwu dzie sto wiecz ne
pocz tów ki pokazują za bu do wę kre so wych mia ste czek,
a przed wo jen ne znacz ki przy po minają naj waż niej sze pol skie
za byt ki z tam tych te re nów. Nie za brak nie ory gi nal nych fo to -
gra fii, na któ rych utrwa lo ne zo sta ły chwi le po ka zu ją ce mi nio -
ną epo kę i utra co ne dzie dzic two.
Wystawa zorganizowana w ra mach Eu ro pej skich Dni Dzie dzic -
twa 2015 – Utra co ne dzie dzic two.
wy sta wa czyn na od 12-20 wrze śnia | mu zeum Pocz ty i te le ko mu ni -
ka cji, ul. zygmunta kra siń skie go 1 we wro cławiu



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU             WRZESIEŃ 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

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

TRZY KORONY I TRZY LWY. Monety królów Szwecji, Danii i nie tylko  13 czerwca - 20 września 2015
Kilkadziesiąt monet wybijanych przez królów Szwecji, Danii i Polski można zobaczyć na tej kameralnej wystawie. 
Ciekawostką jest moneta z XVII 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 /12 września - 29 listopada 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 Wspomnienie teraźniejszości  30 czerwca - 13 września 2015
Pokazanych zostało prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy. Wśród nich 
znalazły się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

NABYTKI 2015  
Kilkadziesiąt zabytkowych szkieł wykonanych w najsłynniejszych dolnośląskich hu-
tach szkła oraz meble z XVI i XVIII w. - to eksponaty, które wzbogaciły zbiory Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu w tym roku. Zabytki zakupiono dzięki do� nansowaniu 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

EDMUND WITECKI poprzez fotografie

Pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac znanego wro-
cławskiego fotogra� ka, który przez ponad 40 lat związa-
ny był zawodowo z Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Księgi artystyczne ZBIGNIEWA MAKOWSKIEGO

Retrospektywna wystawa zorganizowana z okazji 85-tych 
urodzin wybitnego polskiego artysty - malarza, rysownika, 
twórcy oryginalnych książek.
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anDrzej PonieDzieLSki

SPektakLe »  »  »
ławeczka

wyStawy »  »  »
ewa łukiewSka
PErSONA - tkanina

łucja całka-PyDa
Man tra la sów i łąk – ry su nek

SPotkania »  »  »
SaLonikowe 
warSztaty Literackie

15 ix  WTOrEK

koncerty »  »  »
wratiSLaVia PuLcHerrima
50. MF Wratislavia Cantans

jaucHzet Gott
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
Dziwny PaSażer

SPotkania »  »  »
tańce cHorwackie

DLa Dzieci »  »  »
naj mniej Szy Sa mo Lot
na świe cie
Teatr Maska w rzeszowie

II Festiwal Małych Prapremier

miraże

a niecH to Gęś koPnie
Teatr Animacji w Poznaniu 
II Festiwal Małych Prapremier

je śLi nie Po wieSz, 
kto bę Dzie wie Dział?
Teatr Baj z Warszawy 
II Festiwal Małych Prapremier

16 ix  ŚrODA

koncerty »  »  »
koncert SPecjaLny 
z okazji ju bi le uszu 80-le cia uro -
dzin Ta de usza Stru ga ły
50. MF Wratislavia Cantans

meySter 
ob aL Len mey Stern 
– Con rad Pau mann i pięt na sto -
wiecz na nie miec ka szko ła or ga -
no wa. 50. MF Wratislavia
Cantans

SPektakLe »  »  »
StraSzny Dwór

Dziwny PaSażer

DLa Dzieci »  »  »
błękitna PLaneta
Miejski Teatr Miniatura, Gdańsk
II Festiwal Małych Prapremier

aGa ta bo Gac ka
OB rAZ PSU JE SIę OD GłO Wy

Twór czość Aga ty Bo gac -
kiej cha rak te ry zu je się
wy ra zi stą i ory gi nal ną
sty li sty ką. Ar tyst ka uży wa
ogra ni czo nej ga my barw.
Cha rak te ry stycz ny spo -
sób ma lo wa nia – pła sko
i przede wszyst kim „pu -

sto”, spra wił, że jej pra ce są roz po zna wal ne, a styl, na -
śla do wa ny, choć w swej lek ko ści trud ny do pod ro bie nia.
Wy sta wa o nie ustan nym do ko ny wa niu wy bo rów,
a ma lar stwo jest ele men tem te go pro ce su. Ko lej ne
zmia ny po stę pu ją w gło wie ar tyst ki, i da lej, w gło wie wi -
dza. Ca łość do peł nią fo to gra fie do ku men tu ją ce ko lej ne
eta py prze mian. Zaprezentowane zostaną w więk szo -
ści naj now sze, nie po ka zy wa ne wcze śniej pra ce.
AGA TA BO GAC KA (ur. 1976 r.) zaj mu je się głów nie ma -
lar stwem, ale rów nież ry sun kiem i fo to gra fią, two rzy
obiek ty i in sta la cje. Ukoń czy ła wy dział gra fi ki na war -
szaw skiej ASP w 2001 r. Jej pra ce znaj du ją się w wie -
lu ko lek cjach pry wat nych oraz pań stwo wych, bra ła
udział w wie lu wy sta wach w Pol sce i za gra ni cą.
wer ni saż 3 wrze śnia, godz. 18:30 | biuro wystaw
artystycznych, ul. Dłu ga 1, je le nia Gó ra (do 3.10)

DLaczeGo maLują?
TWórCZOŚć CHOryCH PSyCHICZNIE

Pre zen to wa ne na wy sta -
wie ry sun ki i ob ra zy po -
cho dzą z ko lek cji dok to ra
An drze ja Ja nic kie go, wie -
lo let nie go dy rek to ra Wo -
je wódz kie go Szpi ta la dla
Ner wo wo i Psy chicz nie
Cho rych w Stro niu Ślą skim,
któ ry du żo wy sił ku po świę -
cił ba da niom nad sztu ką
osób cho rych psy chicz nie.
Jak pi sze w tek ście otwie -
ra ją cym ka ta log wy sta wy
dr A. Ja nic ki, twór czość
cho rych psy chicz nie za -

czę ła bu dzić za in te re so wa nie już po nad sto lat te mu.
Z cza sem do strze żo no i do ce nio no w niej szcze rość
i bez po śred niość wy po wie dzi, bez in te re sow ność two -
rze nia, nie czer pa nie wzo rów od in nych, nie ule ga nie
wpły wom mód, kie run ków i sty lów sztu ki, a tak że nie -
li cze nie się z opi nią od bior ców. 
Na po trze by wy sta wy dok tor Ja nic ki wy brał po nad sto
prac. Każ dej z nich to wa rzy szy opis za wie ra ją cy in for -
ma cje o prze bie gu cho ro by jej au to ra, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem okre su twór cze go. Ża den z au to rów
nie zo stał wy mie nio ny z na zwi ska.
wystawa czynna do 11 października br. | muzeum
architektury we wrocławiu, ul. bernardyńska 5

beata SieLicka-kowaLSka MALArSTWO
W PrZESTrZENI SErCA
Ukoń czy ła stu dia na Wy dziale
Pe da go gi ki Dol no ślą skiej Szko -
ły Wyż szej To wa rzy stwa Wie -
dzy Po wszech nej, w za kre sie
Edu ka cji Ar ty stycz nej i Pe da go -
gi ki Twór czo ści Wi zu al nej, oraz
Stu dium Po dy plo mo we Dys cy -
pli ny Pla stycz ne w Ar chi tek tu -
rze przy ASP we Wro cła wiu. 

Ma na kon cie wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro wych. Jest
rów nież pie śniar ką i po et ką. Ob ra zy, wier sze i bal la dy ar tyst ki są
wy ni kiem swo bod nej eks pre sji, po wsta ją na sku tek we wnętrz -
nych po szu ki wań. Prze ma wia ją po przez sym bo le i ale go rie. Jest
w nich za war ta pró ba od po wie dzi na eg zy sten cjal ne py ta -
nia – Do kąd zmie rza my? Kim je ste śmy? Skąd przy cho dzi my?
wernisaż 10 września, godz. 19:00 | Dom aukcyjny art-a Galeria
yPSoS, pl. św. macieja 2 we wrocławiu. (do 3.10)
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miraże

Pan bam i Ptak aGraFka
TLiA Kubuś w Kielcach
II Festiwal Małych Prapremier

bajka o PSie, który
zerwał Się z łancucHa
czytanie dramatu P. rowickiego
II Festiwal Małych Prapremier

17 ix  CZWArTEK

koncerty »  »  »
Pomarańcze 
i manDarynki
czyli powtórka z Grechuty

bacH – wariacje
GoLDberGowSkiey 
50. MF Wratislavia Cantans

buxHeimer orGeLbucH.
LiturGia maryjna: 
DaS SaLVe
50. MF Wratislavia Cantans

DyDona i kLeoPatra
50. MF Wratislavia Cantans

biber – Sonaty
miSteryjne cz. 1
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
wycinka HoLzFäLLen

boryS GoDunow

mayDay

LeninGraD

SHirLey VaLentine

rewizor

Szkoła żon

SPotkania »  »  »
PeDaGoGika teatru
Dyskusja panelowa
II Festiwal Małych Prapremier

DLa Dzieci »  »  »
Domy
Olsztyński Teatr Lalek 
II Festiwal Małych Prapremier

Piotr oLSzak MALArSTWO
Głów nym im pul sem mo -
jej twór czo ści jest chęć
przed sta wie nia czło wie -
ka ja kim go(nie) wi dzi my,
wy ra że nie te go, co nie
jest wy ra żal ne. Po szu ku -
ję po rząd ku w cha osie.
Ogra ni czam się w for mie
na rzecz ko lo ru. Dą żę
do po ka za nia te go co
w nas, ale jest nie wi docz -
ne. Sku piam się na czer -

wie niach – tak jak czer wo na jest krew, źró dło ener gii
ży cia. Krew pły nie tęt ni ca mi, ży ła mi i ka pi la ra mi; szyb -
ko i wol no. Pły nie, cho ciaż jej nie wi dać. Czu je my ją
pod po wierzch nią skó ry. Czer wień trak tu ję jak ko lor
ży cia (woj ny?).
wystawa czynna 1-30 września | klub Pod kolumnami,
pl. św. macieja 21. wstęp wolny!

łu cja cał ka -Py Da MAN TrA LA SóW I łąK
Au tor ka wer ni sa żu jest
przede wszyst kim ry -
sow ni kiem i gra fi kiem,
ale w do rob ku ma tak że
pra ce kon ser wa tor skie
za byt ków sa kral nych,
pro jek to wa nie gra ficz ne
oraz ilu stra cje do ksią -
żek. Uczest nicz ka in dy -
wi du al nych wy staw
w kra ju i za gra ni cą.
Mo je ry sun ko we man try
są pew ne go ro dza ju sta -
nem sku pie nia. Man -

trycz na po wta rzal ność mo ty wów przy rod ni czych, to
mo ja oso bi sta, we wnętrz na mo dli twa…
Pod czas wer ni sa żu bę dzie moż na wy słu chać kon cer -
tu for te pia no we go Ka ro li ny Żuk.
wer ni saż 14 wrze śnia, godz. 18:00 | klub mu zy ki i Li te ra tu -
ry, pl. t. ko ściusz ki 10, wrocław (do 14.10). wstęp wolny!

bernaDeta nowak MALArSTWO
Au tor ka prac z wy kształ -
ce nia che mik, z za mi ło -
wa nia ma lar ka, od lat
czyn nie uczest ni czy
w dzia ła niach ar ty stycz -
nych: ple ne rach, wy sta -
wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych. Jest człon -
kiem Ka mien no gór skie -

go Sto wa rzy sze nia Kul tu ral ne go Ars lon ga, vi ta
bre vis – Ży cie krót kie, sztu ka dłu ga oraz Związ ku Ar -
ty stów Pla sty ków ZAP Od dział Dol no ślą ski.
wystawa czynna od 1-29 września | klub 4 regionalnej
bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24 we wrocławiu

ewa łu kiew Ska PErSONA | TKANINA
Ar tyst ka w 1981 r. ukoń czy ła
stu dia w gdań skiej PWSSP
(obec nie Aka de mii Sztuk Pięk -
nych). Dy plom uzy ska ła w Pra -
cow ni Tka ni ny Ar ty stycz nej,
prow. przez prof. Jó ze fę Wnu ko -
wą, mi mo że stu dia ma lar skie
od by ła pod kier. prof. Ka zi mie -
rza Śram kie wi cza. Ten wy bór
świad czył o sil nej mo ty wa cji
do pod ję cia nie ła twe go wy zwa -
nia, pra cy z włók ni stą ma te rią
i kla sycz nym warsz ta tem tkac -
kim. Za rów no tka ni na dy plo mo -
wa, jak i wie le na stęp nych

re spek to wa ły w peł ni wy mo gi tra dy cyj nej sztu ki tkac kiej.
Ar tyst ka nie prze kre śli ła aspi ra cji ma lar skich, swo je wi zje ko -
lo ry stycz ne re ali zo wa ła głów nie w tka ni nie. In spi ra cją ich by -
ła za wsze na tu ra prze two rzo na w kom po zy cje bli skie
abs trak cji li rycz nej, po szu ku ją ce pier wo wzo ru w au tor skich fo -
to gra fiach pej za żu, zwłasz cza nad mor skich wydm, ry sun ku
pia sku na pla ży, wy żło bio nych przez wo dę śla dów, traw,
wresz cie efek tów świa tło cie nio wych w ple ne rze.
Wy sta wa to wa rzy szą ca XLII Mię dzy na ro do we mu Sym po zjum
WT-Ko wa ry 2015.
wernisaż 14 września, godz.13:00 |Galeria tkacka na jatkach,
ul. Stare jatki 19-23 we wrocławiu (do 19.10)



WYSTAWA

Z ossolińskiej
 kolekcji

akład NZ
wskezul. S

ssolińskich  im. Owyodoarakład N
ocłar139 W, 50-a 37wsk

ssolińskich 
wocła

www.ossolineum.plwww.ossolineum.pl
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Sam, czy Li Przy Go to wa -
nie Do ży cia w ro Dzi nie
Wrocławski Teatr Lalek
II Festiwal Małych Prapremier

zbyt Późno
II Festiwal Małych Prapremier

any-boDy
II Festiwal Małych Prapremier

18 ix  PIąTEK

koncerty »  »  »
DyDona i kLeoPatra
50. MF Wratislavia Cantans

buxHeimer orGeL bucH.
Li tur Gia ma ryj na: 
DaS Sa LVe
50. MF Wratislavia Cantans

PoLSki Dzień bLueSa
VIII edy cja – Mid ni ght Blu es, 
The Mo hers Band, HArD TIMES

Lucjan weSołowSki

marek makaron motyka
Śląski dzień bluesa

biber – Sonaty
miSteryjne cz. 2
50. MF Wratislavia Cantans

SPektakLe »  »  »
wycinka HoLzFäLLen

cHoPin

mayDay

LeninGraD

SHirLey VaLentine

car Samozwaniec

…nie czekajcie

rewizor

koLacja na cztery ręce

wyStawy »  »  »
mykoła Dżyczka
Immunitet dla twórczośc

SPotkania »  »  »
PoSt-aPocaLyPSiS

bezPieczeńStwo 
w internecie
XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

DLa Dzieci »  »  »
miraże

Vít Ondráček, rysunek z cyklu
Czarna Tęcza, 1995-1996

Marcin Zawicki z cyklu Sporysz,
olej na płótnie 2014 r.

Vít onDráček | marcin zawicki
MALArSTWO
Wy sta wa sta no wi prze gląd naj cie kaw szych prac z do rob ku
dwóch skraj nie róż nią cych się od sie bie twór ców.
Każ dy z nich ma jąc do dys po zy cji wy dzie lo ną prze strzeń eks -
po zy cyj ną za pro po no wał wła sne wi zje świa tów nie moż li wych,
cho ciaż w wy bra nych przy pad kach nie po ko ją co bli skich na szej
rze czy wi sto ści.
wystawa czynna do 26 września br. | Galeria miejska we wrocławiu,
ul. kiełbaśnicza 28

PaVeL HLaVatÝ
OBrAZy SNóW I rZECZyWISTOŚCI
Wy bit ny cze ski ar ty sta, świa to wej sła wy gra fik. Zdo -
był po nad 50 na gród w mię dzy na ro do wych kon kur -
sach gra ficz nych. Swe pra ce wy sta wiał w wie lu
kra jach Eu ro py i świa ta. Jest ku sto szem Pra skiej Ko -
lek cji Gra fi ki DrIT, człon kiem sto wa rzy szeń ar ty stycz -
nych i ko lek cjo ner skich, współ pra cow ni kiem
cza so pism zaj mu ją cych się sztu ką. Ma w swo im do -
rob ku po nad 700 eks li bri sów, wie le prac gra ficz nych
i pla ka tów. Akwa for ta i su cha igła to głów ne tech ni ki,
w któ rych wy ko nu je swe nie zwy kłe dzie ła. Ukoń czył
szko łę pla stycz ną, ale stu dio wał rów nież hi sto rię
sztu ki i fi lo zo fię cze ską.
W 1968 ro ku wy sta wił cykl ry sun ków, w któ rych wy ra -
ził swój sprze ciw wo bec pa nu ją ce go re żi mu i zdła wie -
nia, przy uży ciu ob cych wojsk, „Pra skiej Wio sny”.
Brze mien na w skut kach wy sta wa do pro wa dzi ła
do aresz to wa nia ar ty sty, a na stęp nie do izo la cji ar ty -
stycz nej, Do pie ro „ak sa mit na re wo lu cja” 1989 ro ku
przy wró ci ła mu ofi cjal ne uzna nie.
wer ni saż 9 wrze śnia, godz. 18:00 | Ga le ria za mek w ck za -
mek, pl. świę to jań ski 1, wro cław (do 30.09). wstęp wol ny!

cHcia łem oD bu Do wać PoL Ską Du Szę
Wy sta wa w ra mach ob -
cho dów ro ku rey mon -
tow skie go skła da się
z sze regu dzieł ma lar -
skich na wią zu ją cych te -
ma tycz nie do twór czo ści
rey mon ta. Wśród eks -
po no wa nych ob ra zów
znaj dą się pra ce mię dzy

in ny mi ta kich ar ty stów jak: Jó zef Cheł moń ski, Wło dzi -
mierz Tet ma jer, Jó zef Me hof fer, Teo dor Axen to wicz
oraz Le on Wy czół kow ski. Wie lo wąt ko wość pre zen to -
wa nej eks po zy cji zna ko mi cie ilu stru je związ ki ma lar -
stwa z li te ra tu rą, a przy kła dem ich nie ro ze rwal no ści
i po nad cza so wo ści jest twór czość wy bit ne go pol skie -
go no bli sty. Wy sta wa jest tak że oka zją do przed sta -
wie nia ob ra zu pol skiej wsi prze ło mu XIX/XX wie ku,
utrwa lo ne go w le gen dzie li te rac kiej.
wy sta wa czynna do 13 wrze śnia | mu zeum kar ko no skie
w je le niej Gó rze, ul. ja na ma tej ki 28

Czesław Idźkiewicz,
Klepanie kosy przed chatą
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DroGi Do woLności
MIęDZyNArODOWA WySTAWA EKSLIBrISóW
Gra fi cy z Pol ski, Ar gen ty ny, Czech, Hong -Kon gu, Fin lan dii, Por tu ga lii, Au stra -
lii, Au strii, Nie miec, Pe ru, Tur cji, Bel gii itd. wzię li udział w wy sta wie zor ga ni zo -
wa nej przez Ole śnic ką Bi blio te kę Pu blicz ną z oka zji 25-le cia Wol no ści, jak
na zwa no rocz ni cę waż nych zmian ustro jo wych i po li tycz nych w na szym kra -
ju, któ re na stą pi ły w 1989 ro ku. Eks li bri sy, ry sun ki i ma łe for my gra ficz ne na -
wią zu ją w roz ma ity spo sób do ha sła. Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log.
wystawa czynna do 30 wrze śnia | Dolnośląska biblioteka Publiczna im. tadeusza
mikulskiego we wrocławiu, rynek 5

iain PatterSon
OUT WEST
Spe cja li zo wał się w na ucza niu ry sun -
ku po sta ci ludz kiej i ana to mii oraz
kom po zy cji ma lar skiej. Pra co wał za -
rów no ze stu den ta mi roz po czy na ją -
cy mi na ukę w uczel ni, jak i ty mi
koń czą cy mi stu dia dok to ranc kie.
Od po cząt ku swej pra cy aka de mic kiej

był ak tyw nie zwią za ny ze stu denc ki mi or ga ni za cja mi ar ty stycz ny mi, w szcze -
gól no ści z New 57 Gal le ry oraz Col lec ti ve Gal le ry w Edyn bur gu, któ rej jest za -
ło ży cie lem i by łym prze wod ni czą cym.
IA IN PAT TEr SON uro dził się w 1946 ro ku w Ayr w Szko cji. W la tach 1964–69
stu dio wał w Col le ge of Art w Edyn bur gu. Póź niej był na uczy cie lem w Edyn bur -
gu (1972–75) i w Ar gyll, a w la tach 1977–2008 pra co wał w Col le ge of Art w Edyn -
bur gu. Czę sto po dró żo wał do Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, głów nie do Pol ski
i na Wę gry, a tak że pre zen to wał tam swo je pra ce. Je go dzie ła znaj du ją się w ko -
lek cjach mu ze al nych na ca łym świe cie.
wernisaż 3 września, godz. 17:00 | muzeum architektury we wrocławiu,
ul. bernardyńska 5 (do 11.10)

aGa ta Do bier Ska MNIEJSZE CAłOŚCI
BIO FOr My | FO TO GrA FIA | VI DEO
Wy sta wa w sek cji De biu ty TIFF Fe sti val

Czę sto za sta na wiam się nad jed no ścią ma te rii
we wszech świe cie, nad tym, jak to moż li we, że
ist nie je my my -lu dzie i po zo sta łe ist nie -
nia – ro śli ny i zwie rzę ta, gdzie jest ten wspól -
ny pier wia stek, któ ry jest na szą we wnętrz ną
ener gią, źró dłem. Bar dzo chcia łam ubrać to
za gad nie nie w ja kąś opo wieść i tak po wstał
ten pro jekt. Mo imi za ło że nia mi by ło stwo rze -
nie no wych ist nień po przez po łą cze nie świa -
tów ro ślin, grzy bów i zwie rząt, ja ko ma te rii
i in spi ra cji oraz czło wie ka – mnie – po szu ki wa -
cza tych po łą czeń. Do po łą cze nia świa ta ro -
ślin ne go i zwie rzę ce go wy ko rzy sta łam ideę

na wie dzeń, bo sko ro zda rza ją się na wie dze nia wśród lu dzi, to dla cze go nie mia -
ły by się zda rzać wśród ro ślin i zwie rząt – ener gia jest ener gią. Kon stru owa łam
swo je Bio for my z ele men tów ro ślin, mchów, i grzy bów, na da jąc im no wy byt.
AGA TA DO BIEr SKA, ab sol went ka stu diów I stop nia na Uni wer sy te cie Ar ty -
stycz nym w Po zna niu. Swój dy plom na kie run ku Fo to gra fia przy go to wy wa -
ła pod czuj nym okiem prof. Pio tra Choj nac kie go oraz prof. Krzysz to fa J.
Ba ra now skie go. Obec nie stu diu je na stu diach II stop nia tej sa mej Uczel ni
i kie run ku. Lau re at ka kon kur su Ar ty stycz na Po dróż He stii /2015/.
wernisaż 5 września, godz. 20:15 | Spo tka nie z au tor ką 11września, godz. 18:00 |
Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4 we wrocławiu (do 25.09)
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SPotkania »  »  »
Dni kuLtury cHińSkiej

warSztaty 
zDobienia PorceLany

wycieczki »  »  »
wycieczka autkoarowa
Drezno -  różne oblicza miasta

wycieczka PieSza
Oborniki Śląskiek - Osola

wycieczka PieSza
Będ ko wi ce – Su li stro wicz -
ki – Prze łęcz Tą pa dła

20 ix  NIEDZIELA

koncerty »  »  »
anDrzej SikorowSki
maja SikorowSka

SPektakLe »  »  »
raj utracony

…nie czekajcie

rewizor

mayDay 2

mayDay

Statek SzaLeńców

car Samozwaniec

ruSka śmierć

cztery żywioły

SPotkania  »  »  »
Dni kuLtury cHińSkiej

warSztaty 
zDobienia PorceLany

wycieczki »  »  »
wycieczka PieSza
Go rza nów – Wap niar ka – Prze -
łęcz Pio tro wic ka – Sta ry Wa li -
szów – By strzy ca Kłodz ka

śLęża

DLa Dzieci »  »  »
właDca SkarPetek

21 ix  PONIEDZIAłEK

SPotkania »  »  »
bezPieczeńStwo 
w internecie
XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

barbara iwanowSka
wieczór autorski - Trzy po trzy

kierkeGaarD
FiLozoF na Scenie

22 ix  WTOrEK

SPektakLe »  »  »
cyruLik SewiLSki

Po Let ko Pa na FoG Ga
DA rIUSZ MI CHAL SKI
Pięć dzie się cio sied mio let nia ka -
rie ra zna czo na na gro da mi; wy -
stę py dla czte rech po ko leń;
dzie siąt ki ty się cy im prez w ca łej
Pol sce i na ca łym świe cie; przy -
jaźń i współ pra ca z Chó rem Da -
na; wspól ne kon cer ty i na gra nia
z Han ką Or do nów ną, Adol fem
Dym szą, Zu lą Po go rzel ską i Mi rą
Zi miń ską; tan go, walc, bal la da i…
rock and roll.

W swo jej fa scy nu ją cej książ ce Da riusz Mi chal ski opi su je rów -
nież Fog ga jako ma ło zna ne go: żoł nie rza w Po wsta niu War -
szaw skim, wo jen ne go opie ku na Ży dów, osto ję ro dzi ny. Je go
por tret Mie czy sła wa Fog ga jest nie zwy kle re ali stycz ny, wy ra -
zi sty, praw dzi wy w naj drob niej szym szcze gó le.

Pre mie ra książ ki – paź dzier nik 2015
wydawnictwo mG

katarzyna PuzyńSka
SPOTKANIE AUTOrSKIE
Au tor ka Mo tyl ka, Wię cej czer wie ni, Trzy dzie stej pierw -
szej, Z jed nym wy jąt kiem i Utop ców, umie czy tel ni ka
trzy mać w na pię ciu, do sko na le bu du je psy cho lo gię po -
sta ci, a swo je opo wie ści umiesz cza w sze ro kim kon -
tek ście oby cza jo wym i spo łecz nym. Mo że więc war to
roz po cząć po zna wa nie kry mi nal nych hi sto rii z Li po wa
od oso bi ste go spo tka nia z ich Au tor ką? Zwłasz cza, że
po pro wa dzi je – tak że pi szą ca kry mi na ły – Mar ta Mi -
zu ro, ce nio na ja ko kry tyk li te rac ki. 
19 września, godz. 14.00 | Dolnośląska biblioteka Publiczna,
we wrocławiu, iii piętro, rynek 58. wstęp wolny!

SenioraLia w bibLiotece
W pro gra mie m.in. szko le nie z ob słu gi ta ble tów, spo -
tka nie z po ezją ha iku, warsz ta ty ka wo we i warsz ta ty
jo gi i rę ko dzie ła. Pro gram na stro nie: wbp.wroc.pl
29 wrze śnia – 1 paź dzier ni ka 2015 | Dolnośląska biblioteka
Publiczna, we wrocławiu, rynek 58
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kon cen tra tor kul tu ry mayDay

PaternoSter

SPotkania »  »  »
tańce cHorwackie

23 ix  ŚrODA

koncerty »  »  »
marek SzLezer
recital fortepianowy

SyLwia DrzycimSka

SPektakLe »  »  »
konFerencja Ptaków

romeo i juLia

mayDay

PaternoSter

śLaDy na śnieGu  

SPotkania »  »  »
bezPieczeńStwo 
w internecie
XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki

wSzecHnica teatraLna
łapy, szpony i narracje, czyli
wszystko, co zawsze chcieliście
wiedzieć o animal studies, ale
baliście się zapytać

Sen nocy Letniej

DLa Dzieci »  »  »
miraże

24 ix  CZWArTEK

koncerty »  »  »
marek SzLezer
recital fortepianowy

SPektakLe »  »  »
konFerencja Ptaków

za Ska ku ją cy ko koS
I JE GO UZDrA WIA Ją CE WłA ŚCI WO ŚCI
MArIOLA BIAłOłęCKA

Pro duk ty ko ko so we są
czymś wy jąt ko wym,
a po tra wy przy go to wa ne
w opar ciu o nie ma ją nie
tyl ko in te re su ją cy smak
i kon sy sten cję, ale też
wła ści wo ści lecz ni cze. 
Książ ka Za ska ku ją cy ko -
kos i je go uzdra wia ją ce
wła ści wo ści po ka zu je, że
ko kos mo że wpi sać się
na sta łe do na sze go co -

dzien ne go me nu i stać się waż ną czę ścią na szych
śnia dań, obia dów i ko la cji. Prze pi sy są pro ste, do mo -
we, a do te go bez glu te no we, opar te o skład ni ki po -
wszech nie do stęp ne. Ko kos jest też wspa nia łą
al ter na ty wą dla osób nie mo gą cych spo ży wać pro duk -
tów mlecz nych. Jo gur ty, ke fi ry, ser ki ko ko so we, kok -
taj le, róż ne pa sty, smal czy ki i ma sła za war te w tej
książ ce, przy go to wa ne na ba zie mle ka ko ko so we go
i ole ju ko ko so we go są te go smacz nym przy kła dem.

Mariola Białołęcka
książ ka do stęp na w skle pie www.eko busz men ka.pl

jerzy braLczyk SPOTKANIE AUTOrSKIE
Spotkanie autorskie profesora Jerzego Bralczyka oraz
promocja jego książki 500 zdań polskich.
4 września, godz. 17:00 | klub 4 regionalnej bazy
Logistycznej, ul. Pretficza 24 we wrocławiu

ko rze niec
Wy DA NIE ILU STrO WA NE
ZBI GNIEW BIA łAS
29 czerw ca 1913 roku, na na sy pie
ko le jo wym w cen trum So snow ca
zna le zio no cia ło po zba wio ne gło -
wy i na pod sta wie do ku men tów,
któ re kor pus wciąż po sia dał
w we wnętrz nej kie sze ni ma ry -
nar ki usta lo no, że zwło ki na le żą
do nie ja kie go Aloj ze go Ko rzeń ca… 
Ale czy tel nik nie trzy ma w dło -
niach kry mi na łu -re tro. Ko rze niec
jest ra czej po wie ścią hi sto rycz -

no -oby cza jo wą z wy raź nym wąt kiem sen sa cyj nym. Wśród ple -
ja dy bo ha te rów prym wio dą: wdo wa po gla zur ni ku pi szą ca
po kry jo mu po wie ści w od cin kach dla miej sco wej pra sy, nie zbyt
od waż ny re dak tor, któ re mu przy pa dła w udzia le ro la de tek ty wa,
mło da fiń ska bo na pra cu ją ca w pa ła cu Kró la Weł ny, cel ni cy, ar ty -
ści, rze mieśl ni cy i prze myt ni cy. Po la cy, Niem cy, Ży dzi, ro sja -
nie. I mia sto. Moż li we, że głów nym bo ha te rem jest sa mo mia sto.
So sno wiec – ty giel kul tur – w przeded niu wy bu chu Pierw szej Woj -
ny Świa to wej oka zu je się prze strze nią se kre tów i za ka mar ków;
mia stem z pod szew ką; mia stem ukry tych pa sji i mo ty wa cji.
Po wieść Ko rze niec, nie tyl ko zdo by ła uzna nie czy tel ni ków i kry -
ty ków, ale w po sta ci ada pta cji tra fi ła już na de ski sce nicz ne.
Dziś pro po nu je my Pań stwu wy da nie tej książ ki ozdo bio ne ilu -
stra cja mi z epo ki, któ rą opi su je.

Pre mie ra książ ki – paź dzier nik 2015
wydawnictwo mG

PoSt -aPo ca LyP SiS
Spo tka nie z dr hab. Agniesz ką Je lew ską, ku ra tor ką in -
sta la cji „Post -Apo ca lyp sis”, oraz Je rzym Gu raw skim,
pro jek tan tem prze strze ni in sta la cji.
18 wrze śnia, godz. 18:00 | Sa la te atru La bo ra to rium,
Przejście żelaźnicze, wrocław. wstęp wol ny!

kier ke Ga arD FI LO ZOF NA SCE NIE
Spo tka nie z Wło dzi mie rzem Her ma nem po świę co ne je -
go książ ce Kier ke ga ard. Fi lo zof na sce nie (wstęp prof.
Ja nusz De gler, po sło wie dr Ja cek Pro kop ski, Ofi cy na Wy -
daw ni cza Atut – Wro cław skie Wy daw nic two Oświa to -
we, Wro cław 2015), pro wa dze nie prof. Ja nusz De gler.
21 wrze śnia, godz. 18:00 | iG Sa la ki no wa, Przejście
żelaźnicze, wrocław. wstęp wol ny!

irena zabratyńSka
SPOTKANIE Z SyBIrACZKą 
W 1941 r. zo sta ła z mat ką i ro dzeń stwem de por to wa -
na przez ro sjan do Ał taj skie go Kra ju. W ro ku 1946 po -
wró ci ła z ro dzi ną do Pol ski. W ma ju 1947 r. osie dli ła się
we Wro cła wiu. Jest au tor ką książ ki Sy be ria w oczach
dziec ka -ze słań ca. Przy go to wa ła do wy da nia za pi ski
z no tat ni ków oj ca Za pi ski żoł nie rza tu ła cza.
17 września, godz. 17:00 | Dolnośląska biblioteka Publiczna,
we wrocławiu, iii piętro, rynek 58. wstęp wolny!
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zły Pan
Teatr J.Ch. Andersena, Lublin
II Festiwal Małych Prapremier

bajka o kaPciuSzku,
czyLi jak to
z wDzięcznością było
czyt. dramtu L. Bardijewskiej
II Festiwal Małych Prapremier

SacHem. 
wóDz czarnycH węży
II Festiwal Małych Prapremier

19 ix  SOBOTA

koncerty »  »  »
maHLer 
– SymFonia tySiąca
50. MF Wratislavia Cantans

otwarta Scena

SPektakLe »  »  »
DymitriaDy

kawaLer Srebrnej róży

mayDay

ruSka śmierć

inanna - kobieta i boGini

męczennicy
Teatr Dramatyczny 

car Samozwaniec

oGień w nutacH

rewizor

marzenia

PSie PoLe
rEWITALIZACJA PrZESTrZENI
MIEJSKIEJ NA PrZyKłADZIE
WyBrANyCH ZESPOłóW ArCHITEKTONICZNyCH
Szóste z cyklu spotkanie popularno-naukowe
w ramach Programu mikro-GrANTy ESK 2016.
Prowadzą – Anna Zwiech i Damian Kanclerski.
27 września, godz. 10:00, zbiórka rynek Psiego Pola.
in formacje: tel. 604 94 89 81

barbara iwanowSka TrZy PO TrZy
WIE CZór AU TOr SKI w opra wie mu zycz nej chó ru PIASTUNy

Ab sol went ka Aka de mii Eko no -
micz nej we Wro cła wiu. Pra co -
wa ła w gór nic twie i w ban ku.
Ak tu al nie na eme ry tu rze. Pi sać
za czę ła w la tach 70. Jed ną z jej
licz nych pa sji są te le tur nie je.
W wie lu uczest ni czy ła z po wo -
dze niem, wy gry wa jąc m.in. Ko -
ło For tu ny i Da ję sło wo.

Od kil ku lat jej „ro mans” z ma łym ekra nem owo cu je tak że
udzia łem w se ria lach TV. Ma na kon cie nie tyl ko sta ty sto wa nie
dla te le wi zji pol skiej i nie miec kiej czy wy stęp w spo cie re kla -
mo wym, ale rów nież du że ro le w se ria lach TV m. in.: Nie sa mo -
wi te hi sto rie, Trud ne spra wy, Dla cze go ja?
Od 2003 ro ku zwią za na z wro cław skim Sa lo ni kiem Trzech Muz;
pię cio krot na zwy cięż czy ni Sa lo ni ko we go Kon kur su na Naj pięk -
niej szy Wiersz Mi ło sny. Lau re at ka kon kur sów li te rac kich, za rów -
no w ka te go rii po ezji, jak i pro zy. Wy da ła czte ry au tor skie zbior ki
wier szy: Od śmie chu do łez, z ry ma mi i bez (2004 i 2005), Tak czy
ina czej (2006), łyż ka dzieg ciu w becz ce mio du (2011), Trzy po trzy
(2014). Jej tek sty znaj du ją się w ka len da rzach po etyc kich i an to -
lo giach wy da wa nych przez Sa lo nik Trzech Muz. Pu bli ku je rów nież
w An go rze. Swo ich tek stów nie okre śla mia nem po ezja, ma wia,
że jej pi sa nie to ta kie wes tchnie nia i cha chy Ba chy.
Chór PIASTUNy dzia ła przy Ośrod ku Dzia łań Spo łecz no -Kul tu -
ral nych PIAST przy ul. rę ko dziel ni czej 1 we Wro cła wiu. Człon -
ka mi ze spo łu są lu dzie w wie ku 50+, któ rych łą czy pa sja
śpie wa nia. Więk szość człon ków chó ru wy wo dzi się z re pre -
zen ta cyj ne go Dol no ślą skie go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Wro cław.
Chór pro wa dzi ad iunkt Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu
Ewa Gry gar, kie row ni kiem chó ru jest Hen ryk Ma ca ła.
21 września, godz. 18:00| Salonik trzech muz, ul. zawalna 7, wrocław

kowaLSki i ScHmiDt TVP WrOCłAW
i TVP rEGIONALNA OD WrZEŚNIA! 
Pro gram Ko wal ski&Schmidt jest ma ga zy nem o cha -
rak te rze o spo łecz no -kul tu ral nym, po ka zu ją cym sze -
ro ko ro zu mia ne sto sun ki pol sko -nie miec kie. Wie le lat
ist nie nia pro gra mu do wio dło, że przy ję ta od po cząt ku
for mu ła po ka zy wa nia na wet za wi łych i trud nych
spraw z punk tu wi dze nia prze cięt ne go oby wa te la Pol -
ski czy Nie miec, zna ko mi cie się spraw dza.
Au to rzy, pre zen tu jąc te ma ty z za kre su kul tu ry, oby cza -
jów, go spo dar ki, po li ty ki, czy za gad nień spo łecz nych, nie
ucie ka ją od tzw. te ma tów trud nych, zwłasz cza do ty -
czą cych hi sto rycz nych za szło ści i ich wpły wu na te raź -
niej szość. Oba la ne są przy tym ste reo ty py, cza sa mi
od daw na za ko rze nio ne w spo łecz nej świa do mo ści obu
na ro dów. Pol scy i nie miec cy wi dzo wie ma ją też szan sę
zro zu mieć, że wie le pro ble mów ży cia co dzien ne go jest
po dob ne po obu stro nach gra ni cy, po mi mo róż nic
w stop niu za moż no ści spo łe czeństw.
Od wrze śnia ma ga zyn bę dzie emi to wa ny na an te nie
rBB, TVP Wro cław oraz TVP re gio nal nej. 
W czwar tek 10 wrze śnia wi dzo wie po zna ją Od ra rium,
we wro cław skim Ogro dzie Zoo lo gicz nym. Od ra by ła in -
spi ra cją dla Mi ko ła ja No wac kie go, wro cław skie go fo to -
gra fa, któ ry stow rzył pro jekt ar ty stycz ny, któ ry
za pre zen to wał na pre sti żo wych wy sta wach w No wym
Jor ku, w Chi nach czy No wej Ze lan dii.
redaktorzy od wie dzi li z ka me rą Wi tol da Ka miń skie go,
współ za ło ży cie la Pol skiej ra dy Spo łecz nej w Ber li nie,
któ ry w la tach 80-tych wy emi gro wał z Pol ski do Nie -
miec. W pro gra mie także in te gra cyj ny pro jekt ar ty -
stycz ny In wa zja mró wek w szko le pod sta wo wej
w Ber li nie-Wed din gu. Na ko niec Ko gel -Mo gel. 
re dak cja pol ska: Kin ga Wo ło szyn -Ko wan da,
re dak cja nie miec ka: Krzysz tof Czaj ka
emisja tVP wrocław 10 września, godz. 18:00
emisja tVP regionalna 10 września, godz. 8:30

moDLitwa o Pokój
Wie czo rek po etyc ko -mu zycz ny człon ków Wro cław -
skie go Od dzia łu Ko ła Li te ra tów Pol skich im. Z. Her -
ber ta w Lu bli nie z udzia łem ks. Pra ła ta Sta ni sła wa
Paw lacz ka, ka pe la na Ko ła. Opra wa mu zycz na: Woj -
ciech Po pkie wicz i Zbi gniew Cie siel ski. Pro wa dze nie:
An na Pa cio rek i Wie sła wa Ku cię ba.
2 września, godz. 17:00 | klub muzyki i Literatury,
pl. Gen. t. kościuszki 10 we wrocławiu. wstęp wolny!
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rycerSkość wieśniacza

PaternoSter

eDukacja rity

wyStawy »  »  »
żyj koLorowo

SPotkania »  »  »
Sen nocy Letniej

DLa Dzieci »  »  »
miraże

25 ix  PIąTEK

koncerty »  »  »
marek SzLezer
recital fortepianowy

juGGernaut, SunS oF
tHyme, oDD couPLe

LecH taLar

romantycy
LekkicH obyczajów

Lao cHe

kormorany

SPektakLe »  »  »
konFerencja Ptaków

nabucco

Smycz

Sen nocy Letniej

waLentina

Statek SzaLeńców

moja bośnia

wieLcy inni: jezuS,
Gombrowicz, oSiecka 

SPotkania »  »  »
Fe Sti waL Pretexty 2015
Pa nel dys ku syj ny, kon kurs The
Bat tle of 7 Words; spo tka nia au -
tor skie: A. Kłos, J. Bie rut, S. Ko -
pyt; kon cert zesp. Kor mo ra ny

26 ix  SOBOTA

koncerty »  »  »
jerzy owczarz
Wieczór fortepianowy

ba ju, ba ju mój naj na ju
Sto wa rzy sze nie roz wo ju Wsi NOVA w ło śnie
Spektakl po ka zu je dzie ciom świat na przy kła dzie
zmie nia ją cych się pór ro ku, ale fa bu ła jest tyl ko pre -
tek stem do za ba wy bar wą, kształ tem, ge stem i dźwię -
kiem. Całość opar ta jest na sko ja rze niach, grze barw
i dźwię ków, dzię ki cze mu na wet naj młod szy „naj -naj”
mo że za po mo cą wzro ku, słu chu i do ty ku po zna wać
rze czy wi stość w jej pięk nej, ar ty stycz nej od sło nie.
Dla dzieci od pierw sze go ro ku ży cia.
27 wrze śnia, go dz. 12:00 i 16:00; 29, 30 wrze śnia, godz. 10:00
oraz 12:00 | te atr im. He le ny mo drze jew skiej w Le gni cy

Po Dróż Do krań ca no cy 
Ar ty stycz no -edu ka cyj ny pro -
jekt skie ro wa ny do dzie ci
i mło dzie ży w wie ku 10–17 lat.
Spek takl jest pod su mo wa -
niem warsz ta tów pro wa dzo -
nych przez irań ską ar tyst kę,
ro xa nę Meh ra fzo unv. 
Przed sta wie nie po ru sza te mat
eko lo gii. To hi sto ria o wę drów -

ce po świe cie i nie po ko ją cej ob ser wa cji, że czło wiek stop nio wo
prze sta je dbać o śro do wi sko. W przed sta wie niu pa da py ta nie,
czy lu dzie w po rę zro zu mie ją, że po peł nia ją błąd, co raz bar dziej
od da la jąc się od sie bie i ota cza ją cej ich przy ro dy. Po dróż
do krań ca no cy opo wia da o tra ge dii czło wie ka, któ ry sta je się
swo im naj więk szym wro giem.
Spek ta klo wi to wa rzy szy tak że, przy go to wa na przez człon ków
MiserArt, wy sta wa ob ra zów, mu ra li oraz sztu ki re cy klin go -
wej – po my sło wych przed mio tów stwo rzo nych z od pa dów. Dla
wi dzów przy go to wa no pol sko -irań ski po czę stu nek (m. in. tra -
dy cyj ną her ba tę irań ską i sło dy cze). Do chód ze sprze da ży prze -
ką sek prze zna czo no na dzia łal ność MiserArt.
4, 5, 6, 7, 8 wrze śnia | miserart, ul. cy bul skie go 35a.
wstęp wol ny za re zer wa cją miejsc:  tel. 71 34 45 320 

ii Fe Sti wa L ma łycH Pra Pre mier
Je dy ny fe sti wal w Pol sce pre zen tu ją cy wy łącz nie spek -
ta kle pra pre mie ro we (do tych czas nie zna nych tek stów
bądź współ cze snej dra ma tur gii) te atrów lal ko wych,
skie ro wa ne do pu blicz no ści dzie cię co -mło dzie żo wej.
Jest to im pre za cy klicz na, od by wa ją ca się co dwa la ta,
o za się gu ogól no pol skim i cha rak te rze kon kur su.
Dru ga edy cja Festiwalu od bę dzie się w ro ku ju bi le -
uszu 70-le cia Te atru Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu.
Program: www.teatrlalek.walbrzych.pl
13-18 wrze śnia | teatru Lalki i aktora w wałbrzychu,
ul. mariana buczka 16

3. FeStiwaL teatrów DLa Dzieci
Oprócz spek ta kli te atral nych odbędą się rów nież: słu -
cho wi ska te atral ne, ak cje ple ne ro we, wę drów ki te atrów,
jar mark Do bry De sign Dla Dzie ci, warsz ta ty te atral ne,
roz mo wy i wy kła dy, te atral ne wi zy ty w szpi ta lach, ho -
spi cjach i ośrod kach szkol no -wy cho waw czych.
23-27 września | impart, ul. mazowiecka 17. bilet: 9 zł
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nowy SemeStr warSztatów
We so łe Szkra by – 12-24 mie sią ce (+ro dzic) | Żło bek
ar ty stycz ny | Fi gle i wy bry ki w kra inie pla sty ki |
Warsz ta ty te atral no -mu zycz no -pla stycz ne | Te atr
Mło dych i in ne.
In fo: cen trum twor czo sci. pl
od 28 września do 25 lutego | wrocławskie centrum
twórczości Dziecka, kuźnicza 29a, wrocław

Dni kuLtury cHińSkiej
W róż no rod nym pro gra mie dwu dnio wej im pre zy przy bli ża ją -
cej bogate tra dy cje chiń skiej kul tu ry zna la zły się m.in.:
po ka zy Tai Chi, Qi Gong, taniec z wa chla rza mi, taniec lwa, Kung
Fu, po kaz pa rze nia chiń skiej her ba ty, lek cja ję zy ka chiń skie go,
warsz ta ty ka li gra fii i ma lar stwa chiń skie go, ma lo wa nie chiń -
skich la taw ców, wy kła dy, re la cje z po dró ży, kon kur sy oraz mi -
ni gra miej ska, w któ rej do wy gra nia bę dą plu szo we pan dy.
19 wrze śnia, w godz. 11:00-18:00 | me dia te ka, pl. te atral ny 5
20 wrze śnia, w godz. 12:00-16:00 | ogród Sta ro miej ski, pl. te atral ny 4

aLekSanDra kurzak 
i januSz oLejniczak

marek SzLezer
recital fortepianowy

katarzyna Groniec

Piotr bukartyk
Kup sobie psa

SPektakLe  »  »  »
PSiunio

Szkoła żon

czaroDziejSki FLet

Smycz

waLentina

moja bośnia

wieLcy inni: jezuS,
Gombrowicz, oSiecka 

SzaLone nożyczki

mikro i makrokoSmoS

FiLmy »  »  »
Fe Sti waL Pretexty 2015
przegląd filmowy

SPotkania »  »  »

FaSHionmeetinG
PoP uP Store
Targi mody autorskiej i designu 

Fe Sti waL Pretexty 2015
Warsz ta ty lit. dla dzie ci; pa nel
dys ku syj ny; kon kurs The Bat tle
of 7 Words; spo tka nia au tor skie:
A. Kłos, J. Bie rut, S. Ko pyt; per -
for man ce A. Ka cza now ski; kon -
cert zesp. Kor mo ra ny

wycieczki »  »  »
rezyDencje SzLacHeckie
– okoLice wrocławia
zapisy i kontakt A. Zwiech

DuSzniki zDrój 
- SzczeLiniec

wycieczka PieSza
Le śni ca – Sta wy – Las ra tyń -
ski – Jar noł tów

27 ix  NIEDZIELA

koncerty »  »  »
Hanna banaSzak

aLoSza awDiejew 
i jeGo Goście

meLtinG Pot 
maDe in wrocław Lab.6

SPektakLe »  »  »
jezioro łabęDzie

w centrum kuLtury aGora
Bli sko 30 róż nych za jęć – dla ma lu chów, mło dzie ży,
do ro słych i se nio rów. Za pi sy już ru szy ły!
Za ję cia rozpoczynają się od po ło wy wrze śnia!
Szcze gó ły i zapisy na: www.cka go ra.pl/za je cia
cen trum kul tu ry aGora, ul. Serb ska 5a, wro cław
ire na łu ka sze wicz,  tel. 71-325-14-83, wew. 107

bo ok cLub
PrA COW NIA PrO JEK TO WA NIA KSIąŻ KI | 3D
CZy LI DI ZAJN DLA DZIE CI | CZy TEL NIA  I INNE
Wrze sień na le żeć bę dzie do książ ki fo to gra ficz nej
i TIFF Fe sti val 2015 // Pol ska Now! 10 wy ło nio nych
w otwar tym na bo rze osób, pod okiem Hon zy Za moj -
skie go, stwo rzy 10 in dy wi du al nych pho to bo oków, któ -
rych pre zen ta cja bę dzie jed nym z ele men tów
spo tka nia z pu bli ka cja mi (a w nim m.in. spo tka nie
z Ada mem Ma zu rem, wy d. Sput nik Pho tos i in ne).
Paź dzier nik to po wrót do li te rac kiej stro ny książ ki
przy oka zji od by wa ją ce go się od 30 wrze śnia do 4 paź -
dzier ni ka Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Opo wia da nia.
Dys ku sje i spo tka nia z pi sa rza mi z ca łe go świa ta roz -
po czną kil ku mie sięcz ą ak cję warsz ta to wą, któ rej efek -
tem bę dzie an to lo gia opo wia dań. Info: ko pu bli ka cja.pl
W pro gra mie znaj dą się rów nież warsz ta ty dla dzie ci
(3D czy li Di zajn Dla Dzie ci), spo tka nia z eks per ta mi
otwar te dla pu blicz no ści, spon ta nicz ne wi zy ty pro jek -
tan tów,  od wie dzi ny pro du cen tów pa pie ru.
5 wrze śnia – 31 grud nia | Ga le ria Di zajn bwa wro cław,
ul. świd nic ka 2-4
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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
Arsenał Miejski ul. Cieszyńksiego 9, Wrocław
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
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
Dworek Chopina Zielona, Duszniki Zdrój
Galeria Entropia rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Małgosia ul. Odrzańska 39/40, 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 
Klubogaleria Neon Side ul. ruska 46C, 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
Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży [MDSM] Krzyżowa
Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113 , Wrocław
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
Muzeum Ziemi Kłodzkiej ul. łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
OWE ODrA ul. Młyńska 3, Oława
Pensjonat Kalina ul. Świerczewskiego 25, Lądek Zdrój
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
Tarasy pod Zdrojem Wojciech Park Zdrojowy, Lądek Zdrój
Teatr Dramatyczny pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej rynek 39, Legnica
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

tarGi moDy autorSkiej i DeSiGnu
FaSHionmeetinG PoP uP Store

Wy da rze nie or ga ni zo wa ne
z my ślą o po szu ku ją cych wy -
jąt ko wo ści, uni kal no ści i wy ra -
fi no wa nych pro jek tów. 
To do sko na ła oka zja do sty lo -
wych za ku pów bez po śred nio
od pol skich pro jek tan tów, ofe -
ru ją cych au tor skie ko lek cje
ubrań, bu tów i do dat ków dla
ko biet, męż czyzn oraz dzie ci. 
26 i 27 września, od godz. 11:00 |
browar mieszczański, ul. Hubska
44 we wrocławiu. wstęp wolny!

SzaLone nożyczki

waLentina

Smycz

Piękna i beStia

FiLmy »  »  »
Fe Sti waL Pretexty 2015
przegląd filmowy

SPotkania »  »  »
akcja 60+ kuLtura
weekend seniora z kulturą

FaSHionmeetinG
PoP uP Store
Targi mody autorskiej i designu 

wycieczki »  »  »
wycieczka PieSza
Orzeszków – Wrzosy - Wołów

PSie PoLe
prow. Anna Zwiech i Da mian
Kanc lerski

DLa Dzieci »  »  »
czytanki i warSztaty

baju, baju mój najnaju

Le FiLo FabLe

28 ix  PONIEDZIAłEK

koncerty »  »  »

marek SzLezer
recital fortepianowy

SPotkania  »  »  »
warSztaty Literackie

czynne PonieDziałki
MAGIEL SZTUK – Ma giel oby wa -
tel ski – o mo wie nie na wi ści

29 ix  WTOrEK

SPektakLe »  »  »
bramy raju

SPotkania »  »  »
tańce cHorwackie

DLa Dzieci »  »  »
baju, baju mój najnaju

SiD – wąż, któ ry cHciał
śPie wać

30 ix  ŚrODA

SPektakLe »  »  »
weSeLe FiGara

SHirLey VaLentine

bramy raju

DLa Dzieci »  »  »
baju, baju mój najnaju
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warSz ta ty tań ców cHor wac kicH
Ko lo (in ne na zwy: cho ro, oro) to ta niec lu do wy wy wo dzą cy się
z an tycz nych tań ców ko ło wych. Po cho dzi z Dal ma cji, po pu lar -
ny jest na dal w Chor wa cji i na ca łym Pół wy spie Bał kań skim.
Wy ko ny wa ny jest w for mie ko ła. Ko lo jest za li cza ne do naj -
star szych tań ców sło wiań skich.
Ko bie ty i męż czyź ni tań czą trzy ma jąc się z rę ce, ra mio na. Ko lo
tań czy się przy oka zji róż nych uro czy sto ści ro dzin nych, ta kich
jak we se la przede wszyst kim, uro dzi ny. Tan ce rzom przy gry -
wa ją in stru men ty, czę sto śpie wa się też a ca pel la. Jest to ta -
niec dla każ de go! Ta niec to ra dość, za ba wa, mnó stwo
po zy tyw nych emo cji i wra żeń. Chor wac kie ko lo to przede
wszyst kim ukłon w kie run ku słoń ca i mo rza, mi łych wa ka cyj -
nych wspo mnień i na szych Bra ci Chor wa tów.
wtor ki, godz. 18:00 | klub Pod ko lum na mi, pl. św. ma cie ja 21

SaLSa kubańSka w ParacH
KUrS DLA POCZąTKUJąCyCH
W pro gra mie na uka kro ku pod sta wo we go, ob ro tów i fi gur
w pa rach, ru eda de ca si no (wspol ne tań cze nie w ko le).
Wię cej in for ma cji na stro nie: ta niec.in fo.pl
7 września, godz. 20:45 | 11 Dom, ul. wierzbowa 15, wrocław. kar ne -
t: 70 zł (4 godz.), 110 zł (8 godz.), 150 zł (12 godz.)

w tonacji Sztuki
WArSZTATy ArTySTyCZNE
Sto wa rzy sze nie W To na cji Ser ca za pra sza na ko lej ne
warsz ta ty ar ty stycz ne w ra mach pro jek tu Są sie dzie,
Ty de cy du jesz! Warsz ta ty trwa ją 3 go dzi ny i od by wa ją
się w so bo ty w go dzi nach od 17:00 do 20:00.
5 września, godz. 17:00 | w tonacji serca,
ul. Ptasia 32 we wrocławiu

warSztaty zDobienia PorceLany
Warsz ta ty ze zdo bie nia por ce la ny z Mar tą Da chow ską.
Pod czas spo tka nia stwo rzysz uni ka to wą kom po zy cję, któ rą
utrwa lisz pod czas wy pa łu w pie cu ce ra micz nym. 
Mar ta Da chow ska – ab sol went ka Wzor nic ta i Pro jek to wa nia
Ce ra mi ki na ASP im. Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu
(2014). Stu dio wa ła w L’Isti tu to Su pe rio re per le In du strie Ar ti -
sti che w Fa en zie, Wło chy (2013). Pro jek tant ka, ar chi tekt.
od 19 wrze śnia do 20 wrze śnia, godz. 14-16: 00 | crz krzy wy ko min,
Du bo is 33-35a, wro cław. ce na 40 zł – por ce la na w ce nie, ale moż -
na przy nieść swo je na czy nia do ozdo by

nowy Sezon artyStyczny
W OGNISKU KULTUry PLASTyCZNEJ
im. EUGENIUSZA GEPPErTA WE WrOCłAWIU
Pod sta wo wym ce lem dzia łal no ści Ogni ska jest edu -
ka cja kul tu ral na i ar ty stycz na osób do ro słych w za -
kre sie sztuk pięk nych, któ rą re ali zu je po przez cykl
za jęć prak tycz nych i teo re tycz nych. Pra cow nie pro wa -
dzą pro fe sjo nal ni twór cy sztuk pięk nych.
Za ję cia z: ma lar stwa i ry sun ku, gra fi ki warsz ta to wej,
dzia łań ar ty stycz nych, tka ni ny, fo to gra fii i fil mu od by -
wa ją się w przy ul. rUSKIEJ 46C/7.
Za ję cia z: rzeź by, ce ra mi ki i szkła od by wa ją się przy
pl. WOLNOŚCI 9.
in for ma cje: pla sty ka -ogni sko.edu.pl




