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MUNDINOVA
Zespół z Wrocławia
Premiera płyty pt. W drodze
3 lipca
Zespół: Dorota Kołodziej: głos, Marzena Cybulka: gitara basowa,
kontrabas, Michał Wilczyński: gitary

Prezentujemy pierwszy studyjny album wrocławskiego zespołu MUNDINOVA pt. W drodze.
Na płycie artyści zawarli dziesięć autorskich, nietuzinkowych kompozycji, prezentując ciekawe rozwiązania harmoniczne i wysublimowane zabiegi muzyczne.

Dorota Kołodziej, fot. Mirek Emil Koch

MUNDINOVA, fot. Mirek Emil Koch

Zespół pokazał już kilka odcieni płyty wydając dwa single:
Pozytywna – nieoczywista aranżacja, zarażająca optymizmem i Real love – jazzowa mieszanka, która zaskakuje
kontrastem słodkiego tekstu i kwaśnej harmonii, tworząc
ciekawą mieszankę muzycznych smaków. Dzięki takiej
kombinacji to co słodkie, nabiera nuty cierpkiej ironii, a to co
kwaśne, staje się w odbiorze delikatniejsze.
Na szczególną uwagę w utworze zasługuje barwa głosu
wokalistki Doroty Kołodziej, która zachwyca już od pierwszych dźwięków. Autorem muzyki i słów Real love jest Marzena Cybulka. W utworze gościnnie wystąpił: Dariusz Kaliszuk (perkusja, instrumenty perkusyjne).
Zespół MUNDINOVA to troje doświadczonych artystów,
którzy spotkali się w 2017 roku i postanowili stworzyć unikalną i poruszającą muzykę, wyrywając się z utartych ram
stylistycznych klasyfikacji. Trzon zespołu stanowią: Dorota
Kołodziej (głos), Marzena Cybulka (gitara basowa, kontrabas) oraz Michał Wilczyński (gitary).
Zespół ma już na swoim koncie wiele występów w Polsce i za
granicą (m.in. w Norwegii na zaproszenie teatru Stella Polaris czy w Irlandii na Galway Jazz Festiwal) oraz kilka nagród –
MUNDINOVA zwyciężyła podczas II edycji międzynarodowego
Bass&Beat Festival w 2018 roku oraz otrzymała nagrodę
specjalną za kompozycję utworu W drodze na Festiwalu
Wschody w 2019 roku. Każdy z członków zespołu może również pochwalić się indywidualnymi sukcesami oraz współpracą z cenionymi osobowościami kultury i sztuki.
Utwór Pozytywna
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Dorota Kołodziej, fot. Krzysztof Wilma

Zespół MUNDINOVA w studiu, fot. Mirek Emil Koch
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Scena Kamienica

Instytut Grotowskiego

we Wrocławiu

we Wrocławiu

Koncert Kiepurowski

Dziennik czasów zarazy

Przeboje słynnego małżeństwa
Marthy Egghert i Jana Kiepury

Internetowy magazyn
Kolejne odcinki czytań performatywnych

30 lipca 19:00

ODCINEK VII premiera 7 lipca

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15, Wrocław
Mariola Augustyn (Martha Eggert): sopran
Tomasz Maleszewski (Jan Kiepura): tenor
Tancerki Baletu Scena Kamienica | Ivan Zhukov: fortepian

Jedno z najbardziej znanych małżeństw w historii Polski, pozostawiło po sobie prócz wielu miłych wspomnień i zasług
dla kultury polskiej, także wiele już dziś zapomnianych i niezwykłych muzycznych przebojów. Marta Egghert była wielką
divą węgierskiej operetki, która w późniejszym etapie kariery
sięgała wspólnie z Janem Kiepurą po pieśni dwudziestolecia
międzywojennego, nierzadko pisane specjalnie dla nich. Podczas premierowego Koncertu Kiepurowskiego, usłyszymy
takie utwory, jak: Brunetki, blondynki, Mów do mnie jeszcze,
Pokochaj mnie i wiele innych. Wieczór wypełniony będzie
anegdotami i wspomnieniami z życia Eggerth i Kiepury,
a przede wszystkim dobrą muzyką i pięknymi tańcami retro.

ODCINEK VIII premiera 21 lipca
Nad projektem czuwają Krzysztof Kopka i Jakub Tabisz

„Mamy dwa mury: jeden w nas – odcięte energie, drugi
przed nami – zablokowana bezpośrednia percepcja. Ale
w istocie te dwa mury to jest jeden mur, te dwa zablokowania to jest jedno zablokowanie.”
Jerzy Grotowski: Hipoteza robocza.
Teatr Laboratorium po dwudziestu latach, 1980

Bilety: 40 zł U / 45 zł N

Koncert Kiepurowski

Muzyczne rejsy statkiem po Odrze
5 lipca 15:00 i 18:00 PIOSENKI FRANCUSKIE I WŁOSKIE
26 lipca 15:00 i 18:00 GALA OPERETKOWA
2 sierpnia 15:00 i 18:00 GALA OPERETKOWA
23 sierpnia 15:00 i 18:00 NAD PIĘKNĄ, MODRĄ ODRĄ
6 września 15:00 i 18:00 NAD PIĘKNĄ, MODRĄ ODRĄ
Statek Rusałka, Przystań Amfiteatralna,
Bulwar Xawerego Dunikowskiego, Wrocław

Podczas 2,5-godzinnego wydarzenia zabrzmią największe
przeboje muzyki w znakomitych wykonaniach, przy lampce
wina. Podróż umilą opowieści znawców historii Wrocławia,
okraszone wieloma ciekawostkami i anegdotami.
Bilety: 70/80 zł. Informacje i rezerwacje: tel. 884 898 268,
bilety@scenakamienica.pl, www.scenakamienica.pl
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Dziennik czasów zarazy to program będący kontynuacją
odbywających się w Instytucie Grotowskiego czytań performatywnych w ramach projektu Teatr na faktach. Emisja pierwszego odcinka odbyła się 7 kwietnia, do tej pory
wyprodukowano już 4 odcinki. Transmisja odbywa się na
fanpage’u projektu Teatr na faktach na Facebooku, archiwalne nagrania dostępne są online.
Głównym punktem każdego odcinka jest miniatura teatralna na podstawie zbieranych na bieżąco historii z czasów pandemii. Prezentowane historie są często bardzo
osobiste i emocjonalne, a ich bohaterowie wprost mówią
o przeżywanych przez nich lękach i nadziejach, ujawniają
głęboko skrywane powody swoich decyzji.
Po każdej prezentacji odbywa się rozmowa z jej autorami.
Dodatkowo prezentowane są tzw. opowieści z terenu, czyli
rozmowy o bieżącej sytuacji w kraju i za granicą.
Teatr na faktach to projekt realizowany w Instytucie Grotowskiego od października 2018 r. W lutym 2019 r. odbył się
pierwszy przegląd spektakli dokumentalnych, a w czerwcu
Noc na faktach, czyli maraton teatralnego dokumentu. Do
marca 2020 r. powstało 15 spektakli poruszających tematy
ważne, trudne, a czasami wesołe.
W trakcie wywiadów twórcy stosują metodę verbatimu,
czyli „dosłownego zapisu rzeczywistości”.
Archiwalne odcinki dostępne są w sekcji Filmy:
www.facebook.com/teatrnafaktach

Wracamy z radością!
W lipcu Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na spektakle Okno na parlament
oraz Ożenić się nie mogę, które odbędą się na Dużej Scenie im. Jerzego Grzegorzewskiego. Pragniemy znów poczuć wspólnotę Widzów i Artystów i dzielić się
wzajemną radością, dlatego nasza propozycja na przywitanie Widzów po kilkumiesięcznej przerwie to spektakle komediowe, dobrane tak, by wizyta w Teatrze
przyniosła chwile wytchnienia i dobrej zabawy. Wierzymy, że Państwo także czekają na to, żeby znów zasiąść na widowni i oderwać się od codzienności.

Teatr Polski
we Wrocławiu

Okno na parlament

Ożenić się nie mogę

3 i 4 lipca 19:00

10 i 11 lipca 19:00

Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3

Duża Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3

Reżyseria: Wojciech Pokora

Reżyseria: Grzegorz Kempinsky

Farsa Ray’a Cooney’a o angielskiej polityce sprzed lat, szczelnie wypełniająca salę Teatru Polskiego od ponad dwudziestu
lat. A jak rozbawić Widza? Na przykład tak: wziąć polityka
wysokiego szczebla i uwikłać go w romans z sekretarką lidera opozycji, połączyć to dowcipnymi dialogami i zabawnymi gagami.

Komedia Aleksandra Fredry opowiedziana współcześnie.
Przeniesiona w dzisiejszy świat celebrytów i uganiających
się za nimi dziennikarzy. Lans na ściankach, plotkarskie magazyny, gwiazdy, skandale, szantaże – na tym tle poznamy
przedziwną siatkę intryg, w które wplątani są bohaterowie
komedii Fredry.

Bilety: 50 zł (N), 40 zł (U) – sprzedaż biletów tylko on-line: bilety.teatrpolski.wroc.pl

fot. Marek Grotowski

fot. Jan Oborski

W trosce o bezpieczeństwo Widzów i Pracowników Teatru, jesteśmy w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
we Wrocławiu oraz stosujemy się do wszelkich wskazań i zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły uczestnictwa w wydarzeniach Teatru: https://www.teatrpolski.wroc.pl/bilety/
Zapraszamy Państwa także na stronę internetową Teatru oraz zachęcamy do obserwacji naszego profilu na Facebooku, gdzie w ramach
cyklu Teatr Polski online, pojawiać się będą kolejne projekty:
1. Kronika wypadków miłosnych wg Tadeusza Konwickiego, 2. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza,
3. Miłość na torach Stanisława Srokowskiego
Informacja: tel.: 71 316 07 75, 71 316 07 77 (pn-pt, g. 9.00-14.00) | e-mail: marketing@teatrpolski.wroc.pl | www.teatrpolski.wroc.pl
CJG nr 315 – LIPIEC 2020
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Wrocławski Teatr
Współczesny

Powrót do teatru z Powrotem Króla
Zakończenie sezonu
we Wrocławskim Teatrze Współczesnym

3, 4 i 5 lipca 19:15
Wrocławski Teatr Współczesny,
ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Reżyseria i muzyka: Tomasz Hynek
Scenografia: Małgorzata Matera
Obsada: Anna Kieca, Beata Rakowska/Anna Błaut, Krzysztof Kuliński/Marek Kocot (gościnnie), Aleksandra Dytko, Maciej Kowalczyk

Na zakończenie sezonu artystycznego we Wrocławskim Teatrze Współczesnym zapraszamy na spektakl Powrót Króla
Michała Walczaka.
„Michael Jackson nie umarł!
Cudownie ocalały odnajduje się „gdzieś w Polsce”!
Zwłoki znalezione w posiadłości „Neverland”, w rzeczywistości, należały bowiem do jego sobowtóra, w pełni odpowiedzialnego za wszelkie czyny pedofilskie, o które niesłusznie
oskarża się Króla Popu. On sam postanawia wrócić do Polski
– kraju, w którym był bezgranicznie uwielbiany – aby spełnić
daną w latach 90-tych Polakom obietnicę. Obietnicę stworzenia Narodowego Parku Rozrywki Narodowej, który miałby
zabawą zbawić podzielony dramatycznie na dwa plemiona
polski naród. Tak przynajmniej on sam twierdzi...
A tymczasem – nieświadoma niczego – biedna rodzina niespełnionych polskich artystów, postanawia okraść posiadłość pewnego ekscentrycznego bogacza. Oczywiście w celach artystycznych, a właściwie artystyczno-becikowych...
Ta niezwykle zabawna i wieloznaczna opowieść, autorstwa
jednego z najwybitniejszych polskich dramaturgów – Michała
Walczaka, przedstawiona zostanie w niespotykanej dotąd
w światowym teatrze konwencji. Konwencji komiksu teatralnego...”
Tomasz Hynek
Sztuka Michała Walczaka, twórcy kabaretu Pożar w Burdelu,
została nagrodzona w III Konkursie Dramaturgicznym
STREFY KONTAKTU. To prześmiewcza historia z drugim
dnem o artystach ,,wyautowanych z rynku" i królu muzyki
pop, który być może ich uratuje.
Przedstawienie zrealizowane wspólnie przez Wrocławski
Teatr Współczesny i Stowarzyszenie Teatr Nowy Świat.
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziliśmy nowe zasady organizacji widowni.

fot. Elżbieta Kozak

Pokazy odbędą się na Dużej Scenie WTW | Bilety są już w sprzedaży
www.wteatrw.pl
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Szczególny przypadek Zenobiusza Perta
3, 11, 25

lipca 19:00

| 12, 26 lipca 17:00

Autor i reżyser: Tadeusz Kuta | W roli głównej: Tadeusz Kuta
Scenografia: Adam Pękalski | Muzyka: Jacek Szreniawa

Tytułowy Zenobiusz Pert snuje przedziwną opowieść
o swoim nietuzinkowym życiu i przy tej okazji przywołuje
całą plejadę komicznych postaci – swoje zmultiplikowane
alter ego. Obserwujemy z jednej strony komediowy dialog
wewnętrzny głównego bohatera, a z drugiej monologi jego
niebywałych wcieleń.
Szczególny przypadek Zenobiusza Perta iskrzy błyskotliwym dowcipem i mistrzowską interpretacją kilkunastu
stworzonych przez autora postaci. To wyjątkowa możliwość i jedyna okazja podziwiania całego wachlarza autorskiej i aktorskiej wirtuozerii Tadeusza Kuty w jednym spektaklu – przez dwie godziny – bez przerwy!

Szczególny przypadek Zenobiusza Perta, fot. Ado Kasprzak

Szczęściarze: Jadwiga Kuta, Tadeusz Kuta, Jacek Szreniawa
fot. Ado Kasprzak

Szczęściarze
4 lipca 19:00, 5 lipca 17:00, 24 lipca 18:00
Autor: Tadeusz Kuta
Występują: Jadwiga Kuta, Tadeusz Kuta, Jacek Szreniawa

Doskonała współczesna komedia autorstwa Tadeusza Kuty
z zabawnymi dialogami i scenami wziętymi z życia każdego
małżeństwa. W dość ustabilizowanym życiu Niuńci i Bola pojawia się życiowa zmiana oraz… kupon gry losowej. Nowa sytuacja pociąga za sobą lawinę małżeńskich niedomówień, sekretów i awantur. Szczęściarze to błyskotliwa komedia pomyłek i groteskowych zwrotów akcji. Lekko poprowadzone
komiczne wątki sprawiają, że oglądanie tego spektaklu to fenomenalna terapia śmiechem!
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Teatr Nasz Michałowice
ul. Teatralna 1, Piechowice-Michałowice | Bilety: 80 zł

Geriatrix Show
10 lipca 19:00, 18 lipca 19:00, 19 lipca 17:00
Autor: Tadeusz Kuta
Występują: Jadwiga Kuta, Tadeusz Kuta, Jacek Szreniawa

Znakomita komedia Tadeusza Kuty napisana w nieco anglosaskim stylu, oparta na wartkich dialogach, sztuka, która zaskakuje szalonymi zwrotami akcji i nieoczekiwanym finałem.
Dwoje bardzo dojrzałych aktorów musi się zmierzyć z niezwykłym wyzwaniem, jakim jest zrobienie nagłego zastępstwa w przygotowywanej premierze teatralnej. Oboje nie
darzą się sympatią, toteż w ich wspólnej pracy nad rolą, nie
brakuje uszczypliwości i wzajemnych złośliwości. Na
szczęście udaje im się dotrwać do premiery. Oglądanie Geriatrix Show to doskonała rozrywka, łamiąca śmiechem
wszelkie tabu wieku dojrzałego.

Geriatrix Show, fot. Ado Kasprzak

200 par butów: Jadwiga Kuta, fot. Ado Kasprzak

200 par butów
17 lipca 19:00, 31 lipca 19:00
Aktorska interpretacja piosenek: Jadwiga Kuta
Scenariusz i reżyseria: Jadwiga Kuta przy życzliwym wsparciu zespołu Teatru Naszego | Opracowanie muzyczne: Jacek Szreniawa

Nowy recital gwiazdy Teatru Naszego – Jadwigi Kuty – wybitnej aktorki obdarzonej charyzmatycznym głosem, która
wzrusza i rozbawia... do łez. Koncert składający się z kilkunastu piosenek, w symboliczny sposób ukazujący sceniczną podróż artystki, fascynacje muzyczne oraz drogę
utkaną z wyjątkowych nut i przejmujących słów piosenek.
,,Podczas takiej emocjonalnej podróży ściera się podeszwy
i gubi wysokie obcasy..., aby dojść do prawdziwej mądrości" – wyznaje Jadwiga Kuta.
www.teatrnasz.pl
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Teatr Lalki i Aktora

Teatr Arka we Wrocławiu

w Wałbrzychu

Pinokio
11 lipca 17:00 PREMIERA

Przyjaciel

Teatr Arka, ul. Mennicza 3 (wejście od ul. Świdnickiej 28), Wrocław
Reżyseria: Alexandre Marquezy | Scenariusz: Zofia Warzyńska-Janowicz, Alexandre Marquezy | Choreografia: Agata Obłąkowska
Muzyka: Piotr Matuszewski | Występują: Agata Obłąkowska,
Alexandre Marquezy, Beata Lech Kubańska, Maciej Mazurkiewicz
Adepci Teatralni: Alicja Idasiak, Anna Rzempołuch, Radosław
Wojtas, Marek Trociński, Jan Kot, Andrzej Kusiak

PREMIERA ON-LINE

5 lipca 12:00
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. Jana Brzechwy 16
Scenariusz i reżyseria: Seweryn Mrożkiewicz
Scenografia i lalki: Klaudia Laszczyk
Muzyka: Anna Mansfeld
Obsada: Anna Jezierska, Seweryn Mrożkiewicz

Tym razem realizatorzy spektaklu sięgnęli po mniej znaną
klasykę literatury dziecięcej – tekst Oscara Wilde’a pt.
Prawdziwy przyjaciel.
To wzruszająca historia o relacji biednego ogrodnika i bogatego młynarza, ukazująca przyjaźń, która nie do końca
jest równa i uczciwa. Janek, będący ogrodnikiem zawsze
służy pomocną dłonią i radą Młynarzowi, który nie odwzajemnia dobroci młodego chłopaka, a wręcz przeciwnie –
wyzyskuje go.

Przyjaciel jest spektaklem stolikowym, zawierającym małe
formy i elementy scenografii, a dosłownym miejscem jego
powstania jest, jak sama nazwa wskazuje, stolik.
– ,,To niewątpliwie atut, jeżeli chodzi o spektakl, który będzie miał swoją premierę on-line, ponieważ podczas nagrywania i montażu realizator może pozwolić sobie na precyzyjne zbliżenia postaci czy lalek” – mówi Karolina Sobolewska z Biura Promocji i Edukacji TLiA.
Przedstawienie zrealizowane zostało w konwencji kina
niemego.
– ,,To nie przypadek, ponieważ szukając inspiracji pomyślałem o filmach Charliego Chaplina, gdzie fabuła zwykle
zamknięta była w ruchu, a nie w słowach” – mówi Seweryn
Mrożkiewicz, reżyser spektaklu.
– ,,Całą akcję postanowiłem sprowadzić do działań animacyjnych opartych na muzyce i uzupełnianych tablicami
z napisami i pytaniami” – dodaje Mrożkiewicz.
Spektakl realizowany jest w ramach zadanie #zostanwdomuztlia dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.
Spektakl dedykowany jest dzieciom w wieku 5 - 8 lat.

Przyjaciel będzie dostępny w sieci od 5 lipca
na wszystkich kanałach Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu:
YouTube,
Facebook
www.teatrlalek.walbrzych.pl
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Spektakl według osławionej opowieści o drewnianym pajacyku,
zwanym Pinokio, którego pomysłodawcą i twórcą był urodzony
niemal 200 lat temu Carlo Lorenzini, włoski pisarz i dziennikarz.
Carlo, chrzestny ojciec Pinokia, znany jest lepiej na całym świecie pod swoim pseudonimem – Collodi – będącym nazwą toskańskiego miasteczka, w którym urodziła się jego matka. Niezwykła historia Pinokia rozpoczęła się w 1880 r., kiedy to Carlo
Collodi rozpoczął pisanie opowieści Storia di un burattino (Historie marionetki), zwanej także Le avventure di Pinocchio (Przygody Pinokia), wydawanej w cotygodniowym Il Giornale dei
Bambini – pierwszej włoskiej gazecie dla dzieci.
Za sprawą Teatru Arka, Pinokio zawędrował na wrocławską starówkę, ciekaw tego, kogo tu spotka. Spektakl jest bowiem zaproszeniem do czarodziejskiej podróży w czasie i przestrzeni,
którą każdy z nas odbywa przynajmniej raz w życiu, a wybrani
szczęśliwcy nigdy z niej nie rezygnują. To podróż do świata marzeń i pragnień, będących udziałem „małych pajacyków”, ale
także podróż do świata ich lęków, „chciejstw”, strachów i wyrzutów sumienia. To podróż do własnego alter ego. Podróż,
którą odbywamy – świadomie lub nie – każdej nocy, znaczonej
zarówno ulotnymi sennymi przywidzeniami, tajemniczymi zaklęciami, czarodziejskimi formułami, jak i lękami i dziecięcymi
strachami, które nie przestają nas odwiedzać mimo upływu lat.
Historia drewnianego pajacyka, który stał się chłopcem, ale po
drodze był także marionetką i osiołkiem, to historia każdego
z nas, którą może opowiadać pięcioletnie dziecko i stuletni starzec (także będący dzieckiem…). Z tego to prostego powodu,
opowieść o Pinokio ma charakter uniwersalny. W spektaklu
podkreślają ów uniwersalizm zarówno typy postaci, będących
archetypami chciwca, mędrca, dziecka, Śmierci; jak i sam przekaz
opowieści – kierowany i do małego chłopca, i do jego dziadka.
Podkreślają to także, wplecione w opowieść pajacyka piosenki,
komentujące jego perypetie i marzenia. Marzenia, które są
udziałem wielu z nas, co zdaje się potwierdzać refren jednej
z piosenek: Nie chciałem być osiołkiem, lecz chłopcem pięknym być, co chadza z dziewczynkami i umie wino pić. Kochałem życie barwne i jego winny
smak, Nie chciałem, by mnie gnębił pokraka – cyrku pan

Któż z nas nie marzy bowiem o „barwnym życiu, które ma smak
wina”? Kochani, spełnijmy więc toast za Pinokia i jego cudownego tatę, Dżeppetta, choćby miałby to być toast spełniony sokiem poziomkowym, o smaku truskawkowym – bo – niby dlaczego nie? Wspólną biesiadę ułatwi nam zaś to, że wszyscy, po
obu stronach proscenium, tworzymy tę samą społeczność małego miasteczka, zwanego Ziemią, którego mieszkańcy nieodmiennie mają te same radości i problemy, smutki i nadzieje…
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Improkracja

Jesiotr

Teatr Improwizacji we Wrocławiu

Teatr Improwizacji we Wrocławiu

Improkracja wraca! Krótkie formy!

Krótkie formy!

14 lipca 20:00

Komedia improwizowana

10 lipca 20:00

Vertigo Jazz Club, ul. Oławska 13, Wrocław

Guess who's back! Po 126 dniach Improkracja powraca na
scenę w Vertigo. Krótkie formy to spektakl komedii improwizowanej składający się z krótkich gier teatralnych. Publiczność w każdej grze decyduje o miejscu akcji, bohaterach, których mają odegrać aktorzy czy nawet o słowach, które mają
paść w trakcie sceny. Dzięki ogromnemu wpływowi na kształt
spektaklu i aktywnemu udziałowi publiczności, między widzami a aktorami wytwarza się silna więź twórcza. Występ
pełen energii, dynamiki i dobrze rozumianego szaleństwa!

WędrówkiPub, Podwale 37/38, Wrocław
www.facebook.com/WedrowkiPub

Zapraszamy na występ komedii improwizowanej doświadczonej grupy teatralnej Jesiotr. Zagramy dla Was krótkie
formy znane z programu Whose Line Is It Anyway?, a więc
scenki – gry inspirowane Waszymi sugestiami.

Miłość w czasach zarazy
21 lipca 20:00
Vertigo Jazz Club, ul. Oławska 13, Wrocław

Improwizowany spektakl komediowy! Żadnego scenariusza - czysta improwizacja!
Przez ostatnie cztery miesiące wiele zmieniło się w życiu
wielu ludzi. Globalnie i regionalnie zostaliśmy poddani próbie
dystansu społecznego. Pandemia nie oszczędziła także miłości, która jak woda zaczęła szukać nowych dróg ujścia, drążąc skały albo po prostu wyparowała. Przyjdź, podziel się
swoimi historiami z kwarantanny i odreaguj z Improkracją!

fot. Krzysztof Wowk

Teatr Improwizacji Jesiotr działa na wrocławskiej scenie komediowej już 8 lat. Artyści tworzą teatr na oczach widowni,
a każda scenka to unikalna opowieść, opowiedziana tylko
raz. Jest oryginalnie, jest spontanicznie, jest z Ikrą!
WAŻNA INFORMACJA:
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
DO POŁOWY MIEJSC SIEDZĄCYCH CZYLI 60

*
*
*
fot. Edek Puławski

*
Improkracja penetruje

28 lipca 20:00
Vertigo Jazz Club, ul. Oławska 13,
* Wrocław
Filmy dla dorosłych nie słyną z niezwykłej fabuły, postacie nie
mają dramatycznych przemian
* i są jednowymiarowe. Aktorzy z Teatru Improwizacji Improkracja reinterpretują te dzieła
i nadają im bardziej uniwersalnego przekazu. Podczas spektaklu wyświetlany jest początkowy fragment ,,dzieła”, kiedy
postacie jeszcze są... ubrane, a następnie film jest zatrzymy*
wany. Aktorzy Improkracji dogrywają
resztę fabuły, odkrywając niewykorzystany przez pomysłodawcę potencjał, nadając
jednocześnie dziełu nowy, bardziej klasyczny kierunek. Improkracja Penetruje to fuzja niecodziennej inspiracji oraz komedii najwyższej klasy.
https://www.improkracja.pl/
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Prosimy o dostosowanie się wszystkich wytycznych związanych z pandemią COVID-19:
ilość miejsc ograniczona jest do max 60 osób
siadamy co drugi rząd, co druga osoba
przed wejściem do lokalu dezynfekujemy ręce
(płyn dostępny na miejscu)
na spektaklu musisz mieć założoną osłonę ust i nosa
(najlepiej maseczka albo przyłbica). Nie zapewniamy osłon,
dlatego musisz ją przynieść ze sobą
sprzedaż biletów
będzie prowadzona tylko przez kupbilecik.pl
na miejscu podpisujesz deklarację
nt. swojego samopoczucia, stanu zdrowia oraz tego, że nie
jesteś objęta(y) kwarantanną.
Jeżeli wiesz że było inaczej
poprosimy Cię również o podanie jakiejś formy kontaktu
do Ciebie. Jest to nieobowiązkowe, ale może ułatwić późniejszą pracę Generalnego Inspektoratu Sanitarnego (choć
mamy nadzieję, że nie nigdy nie będzie takiej potrzeby)
Bilety: 10 zł tylko przez kupbilecik.pl
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Teatr Na Bruku
Ośrodek Kultury na Ołtaszynie
Wirtualne zajęcia w Ośrodku Kultury
Ośrodek Kultury ,,Teatr Na Bruku",
ul. Pszczelarska 7, wrocławski Ołtaszyn

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Osiedla
Ołtaszyn i okolic, przeszliśmy na pracę zdalną, ale nie zaprzestaliśmy działalności, zgodnie z zaleceniami Pana Prezydenta i Urzędu Miasta. W ten sposób powstał Wirtualny
Ośrodek Kultury „Teatr Na Bruku”. Taka forma pracy jest
również wyrazem troski o naszych instruktorów, którzy
w tej sytuacji, nie zostali zupełnie ,,na lodzie".
Misją naszego stowarzyszenia i teatru (od 30 lat) jest walka
z wykluczeniem kulturalnym i społecznym, co w obecnej
sytuacji nabrało nowego znaczenia.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców utrzymujemy dotychczasowy zakres zajęć artystycznych dla dzieci: zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne,
akrobatyczne, gitarowe, wokalne, sensoryczne. Wszystko
w formie filmików jest zamieszczane na bieżąco w wydarzeniach na Facebooku (Ośrodek,Kultury.Oltaszyn). W rewanżu często rodzice przesyłają filmiki, na których dzieci
z przejęciem ćwiczą razem ze swoją Panią/Panem, tyle że
przed ekranem. Widoczną wartością dodaną jest fakt, że
teraz można ćwiczyć razem z mamą i nie ogranicza nas godzina zajęć, filmiki są dostępne cały czas.
Oprócz opisanych wyżej zajęć trwają warsztaty teatralne
online w dwóch grupach wiekowych: młodzież (licealiści
i studenci) oraz dorośli i seniorzy. Trwają także prace nad
spektaklami teatralnymi w wymienionych wyżej grupach
w formie video konferencji, grup na FB, Messengera.
Do „wirtualu” przeniosły się regularne ćwiczenia relaksacyjne dla osób dorosłych i seniorów. Prowadzony jest także
cykl czytania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a dla seniorów kabaret.
Ciekawą obserwacją jest również to, że pomimo różnic pokoleniowych (dzieci od 2 lat do seniorów 80+), zajęcia dają
jednakowo dużą radość wszystkim uczestnikom.
Niezależnie od wirtualnych zajęć, na bieżąco informujemy
mieszkańców o ofercie kulturalnej dostępnej online i innych
formach uatrakcyjnienia pobytu w domu. I tak serwujemy:
wartościowe i przystępne spektakle teatralne dla dorosłych, filmy fabularne, spektakle dla dzieci czy filmy dokumentalne w stałych terminach. Umieszczamy też programy filmowe psychologa Violetty Sulimy (jak sobie radzić
ze stresem, zagrożeniem itp.).
Na Ołtaszynie, oprócz spełniania funkcji kulturalnej, prowadzimy też Centrum Aktywności Lokalnej, angażujemy
więc mieszkańców w akcje dla dobra całej społeczności.
Organizator: Teatr Na Bruku i Stowarzyszenie ,,Artyści Na Bruku"
tel: +48 71 329 16 46, 603 865 659, 667 575 566
www.teatrnabruku.pl
www.facebook.com/teatr.nabruku
www.facebook.com/Osrodek.Kultury.Oltaszyn
10
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Be Together to projekt, który poświęcony jest integracji
osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych poprzez różne narzędzia artystyczne.
Przez kilka miesięcy poznajemy się, przełamujemy swoje
bariery, otwieramy na drugiego człowieka, spędzamy ze
sobą mnóstwo czasu, uczymy się komunikacji pełnej uważności i szacunku, a przy tym sprawdzamy, jak to jest wyrażać siebie poprzez teatr czy ruch. Wspólnie też przygotowujemy finał na koniec projektu, który jest otwarty dla
szerszej publiczności.

Be Together
we Wrocławiu
Lato w Teatrze 2020 // Wszystkie
niemożliwości świata
Pokaz finałowy

25 lipca 12:00
Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30

Wszystkie niemożliwości świata to projekt integracyjnoteatralny organizowany przez TIFF Center, Be Together –
integracja i sztuka oraz Teatr Arka w ramach programu
Lato w teatrze.

fot. Paulina Anna Galanciak

Be Together

Finał Be Together 2019, Piekarnia, 18.11.2019,
fot. Jerzy Wypych

Już teraz zapraszamy Państwa do wzięcia w nim udziału.
Planowana data to druga połowa listopada. W tym roku
proces artystyczny prowadzony jest przez Agatę Obłąkowską, Sebastiana Kosterę i Żaklinę Małolepszą, z kolei nad
całością czuwa Paulina Anna Galanciak i Ewa Budnik.
Więcej: www.be-together.pl

Przez 2 tygodnie w lipcu uczestnicy projektu, tworzący integracyjną grupę złożoną z dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami, brali udział w warsztatach teatralnych, scenograficznych i pantomimicznych. Efekty swojej
pracy pokażą podczas finałowego spektaklu zatytułowanego Wszystkie niemożliwości świata – inspirowanego
książką W Dolinie Muminków Tove Jansson.
Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im.
Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
www.be-together.pl/
CJG nr 315 – LIPIEC 2020
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Muzeum Narodowe
we Wrocławiu
Podtytuł tegorocznego cyklu określa formę zajęć, które
z uwagi na sytuację epidemiologiczną będą miały inny niż
zwykle kształt. Spotkania będą prowadzone w grupach, dla
każdej rodziny przeznaczony zostanie jeden stolik z wydzielonymi przyborami plastycznymi, rozmieszczony w bezpiecznej odległości w obszernej przestrzeni.

Wakacje w Muzeum Cykl Zarezerwuj stolik!
MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

W środy i piątki, godz. 12:00

i 14:00

Wstęp z biletem za 3 zł | Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat
Czas trwania zajęć – ok. 75 min | Zapisy tydzień przed wydarzeniem: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl

1 lipca – Psim tropem – Barbara Przerwa
3 lipca – Wakacyjna przygoda na wsi – Michał Pieczka
8 lipca – Skrzydlaci wędrowcy, rzecz o ptakach – M. Pieczka
10 lipca – Pierścionki, broszki i inne błyskotki – M. Pieczka
15 lipca – Mój ulubiony kolor – Barbara Przerwa
17 lipca – Oko w oko ze smokiem – Sławomir Ortyl
22 lipca – Dobre miejsca na wakacje – Barbara Przerwa
24 lipca – Zatrzymane chwile – Barbara Przerwa
29 lipca – W poszukiwaniu muzealnych zwierzaków –
Grzegorz Wojturski
31 lipca – W szkole szlachcica polskiego – G. Wojturski
Cykle Plastyka tańca i Muzealne poruszenie:
W lipcu i sierpniu Barbara Przerwa zaprasza dzieci na zajęcia z cyklu Muzealne poruszenie, a dorosłych na warsztaty Plastyka tańca. Zajęcia odbywać się będą w plenerze.
Muzealne poruszenie:
26 lipca – Ptaki z widokiem na Odrę
2 sierpnia – Rycerze na trawie
Godz. 10:30 – zajęcia dla dzieci 3–5 lat (6 dzieci w grupie)
Godz. 12:30 – zajęcia dla dzieci 6–12 lat (6 dzieci w grupie)

Plastyka tańca 26 lipca – Przegięcie | 2 sierpnia – Odloty
Godz. 15:30 – zajęcia dla dorosłych (maks. 10 osób) | Wstęp wolny

I Cykl Trzy po trzy: Wakacyjna bezkontaktowa gra.
Rodzinny spacer między Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Pawilonem Czterech Kopuł i Muzeum Etnograficznym.
W każdym z nich znajdziecie kody QR, a pod nimi zadania,
intelektualne wyzwania, a nawet małe prowokacje artystyczne dotyczące dzieł z muzealnej kolekcji.
Szczegóły: 1 lipca na mnwr.pl
PAWILON CZTERECH KOPUŁ MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
ul. Wystawowa 1, Wrocław

We wtorki godz. 12:00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat | Maksymalna liczba uczestników: 5 dzieci + rodzic/opiekun | Wstęp z biletem za 3 zł

7 lipca – Lancelocie, czas na piknik!
Rycerze Okrągłego Stołu w parku rzeźby przy Pawilonie
zapraszają! Brakuje tylko króla Artura, ale spokojnie, za12

pewne przybędzie na zorganizowane przez nas działania.
14 lipca – Danie dnia: dialog
Gdy zamykają się drzwi za ostatnim zwiedzającym… no
właśnie, co wtedy? O czym gawędzą kolory i czy zamieniają
się miejscami, gdy nie patrzymy? Czy obrazy stroją do siebie miny? Kto tu się lubi, a kto trwa w sporze?
21 lipca – Skrzydła
Już samo słowo skrzy się i rozpościera. Przenikają się
w nim głoski jak kolory piór. Ptasie, owadzie, skrzydła motyli. Czy da się ich barwy i trzepot uchwycić w obrazie lub
zakląć w rzeźbie? Przyjdźcie. Pofruniemy.
28 lipca – Działanie na trawie
Pawilon Czterech Kopuł otaczają rzeźby. Znasz naszych rycerzy? Widziałeś ptaki? A stojące na baczność postacie? Odpoczywając na trawie, zastanowimy się, jakie jeszcze
rzeźby mogłyby zaistnieć w tym miejscu.
II. Cykl Trzy po trzy
Bezkontaktowa gra jest rodzinnym spacerem między Pawilonem Czterech Kopuł, Muzeum Narodowym i Muzeum
Etnograficznym. Efektem QR-spaceru będzie powakacyjna
galeria online wybranych prac uczestników.
Szczegóły 1 lipca na mnwr.pl
MUZEUM ETNOGRAFICZNE WE WROCŁAWIU
ul. Generała Romualda Traugutta 111-113, Wrocław

W czwartki godz. 12:00
Zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat | Wstęp z biletem za 3 zł
Zapisy tydzień przed wydarzeniem: tel. 71 344 33 13
lub edukacja@muzeumetnograficzne.pl

2 lipca – Akcja pod akacją – prowadzenie: Marta Derejczyk
O czym opowiedziałyby nam drzewa, gdyby mogły mówić
zrozumiałym dla nas językiem? Dzieci posłuchają o ludowych wierzeniach dotyczących różnych drzew i wykonają
kolorowe rodzinne drzewa życia.
9 lipca – Hokusai – prowadzenie: Olga Budzan
Podczas zajęć młodzi adepci sztuki będą mogli zapoznać się
z twórczością japońskiego malarza i drzeworytnika Hokusai
Katsushika. Zastanowią się, dlaczego artysta musiał namalować aż 36 widoków góry Fuji i na czym polega praca drzeworytnika. Każde dziecko wykona prostą pracę graficzną.
16 lipca – Filcajki-splatajki – prowadzenie: Paulina Suchecka. Uczestnicy warsztatu będę mieli okazję obejrzeć
dawne kosze, koszyczki oraz inne przedmioty wyplecione
z wikliny oraz będą mogli wykonać własny koszyczek.
23 lipca – Fantastyczne ptaki Zagajewskiego – prowadzenie: Marta Derejczyk. Podczas warsztatów rzeźbiarskich
dzieci zapoznają się z wystawą Kolekcja osobista. Sztuka
nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów i wykonają prace plastyczne inspirowane twórczością Stanisława Zagajewskiego.
30 lipca – Korowody i piramidy – prowadzenie: Olga Budzan
Warsztaty rysunkowe, dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z komponowaniem pracy plastycznej.
Wykonają kilka ćwiczeń kompozycyjnych polegających na
tworzeniu różnych scenek – ze zwierzętami w rolach głównych. Na warsztaty należy przynieść własny piórnik.
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Kolekcja osobista

Muzeum Narodowe

Sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów
Anny i Pawła Banasiów

we Wrocławiu

Od 18 lipca

Panorama Racławicka
Wakacyjne poranki z Panoramą Racławicką
ul. Jana Ewangelisty Purkyniego 11, Wrocław
wt–pt 10-17.00 | sob-niedz 10.00-18.00 Liczba osób na seansie: 12

2, 9, 16, 23 lipca 9:45
Prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć

Uczestnicy zajęć po krótkim wstępie w holu Muzeum udadzą się na platformę widokową, by obejrzeć dzieło Jana
Styki i Wojciecha Kossaka. Dowiedzą się, kto jeszcze brał
udział w tworzeniu obrazu, jak artyści podzielili się pracą
i ile czasu im ona zajęła.
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat | Bilet: 15 zł
zapisy tydzień przed wydarzeniem, tel. 71 344 23 44

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–czw. 12.00–16.00 | pt.–niedz. 10.00–16.00
Liczba osób, które jednocześnie mogą przebywać
w Muzeum Narodowym: 81: „Sztuka polska XVII–XIX w.”– 40;
„Sztuka europejska XV–XX w.” – 40, „Secesja w metalu” – 1

Muzeum Etnograficzne, Oddz. Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
ul. Gen. R. Traugutta 111/113

Anna i Paweł Banasiowie określają swoje prywatne zbiory
sztuki nieprofesjonalnej mianem „kolekcji drogi”, bo o jej kształcie decydowało otwarcie się na niespodziewane i często przypadkowe spotkania w trakcie odbywanych wspólnie podróży.
Główna część zbioru pochodzi w przełomu lat 80. i 90. XX wieku,
kiedy przy okazji wakacyjnych wyjazdów kolekcjonerzy odwiedzali rzeźbiarzy tworzących w stylu sztuki ludowej. Udało im
się wówczas zgromadzić prace przedstawicieli głównych powojennych wiejskich ośrodków rzeźbiarskich w Polsce – łęczyckiego, sierpeckiego, łukowskiego, paszyńskiego, kutnowskiego,
a także rzeźby autorstwa twórców osobnych, indywidualnych,
takich jak Roman Śledź, Antoni Baran czy Jan Janiak.
W kolejnych latach zbiory te powiększały już wyłącznie specjalnie realizowane zamówienia oraz prezenty od rodziny
i przyjaciół.
Do 30.10.2020

Dostępne są wystawy stałe: „Sztuka polska XVII–XIX w.”,
„Sztuka europejska XV–XX w.”
i wystawa czasowa „Secesja w metalu” (do 30.08.2020)

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
ul. Generała Romualda Traugutta 111-113, Wrocław
wt–czw 12.00–16.00 | pt–niedz 10.00–16.00
Liczba osób w Muzeum Etnograficznym: 15:
„Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – 10;
„Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii” – 5

Dostępne są wystawy: stała „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1, Wrocław
wt-czw 12-16.00 | pt 12-17.00 | so 12-18.00 | nd 10-18.00
Liczba osób w Pawilonie: 100: „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX
i XXI w.” – 50; „Willmann. Opus magnum” – 50
Oprowadzania po wystawie „Willmann. Opus magnum”
(wymagana rezerwacja) w piątki, godz. 17.00, 17.15, 17.30
w każdą sobotę, godz. 10.00, 10.15, 10.30
Seans multimedialny: (rezerwacja) w każdy piątek, godz. 17.00

Czynne są wystawy: stała „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI w.” i czasowa „Willmann. Opus magnum”
CJG nr 315 – LIPIEC 2020
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Narodowe Forum Muzyki
we Wrocławiu
Eugeniusz Józefowski
Pogodny Zakład Nagród i Kar, czyli zapisy wizualne
codzienności | Wystawa malarstwa
Do 30 września
Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego
pl. Wolności 1, Wrocław, foyer na I i II piętrze

Zapisy dnia codziennego – malarski dziennik roku 2019.
„Pogodny Zakład Nagród i Kar (PZNiK) to nazwa projektu artystycznego z gatunku warsztatów prowadzonych z samym
sobą, które uprawiam od wielu lat i czasem opisuję ich przebieg. Nazwa ta najpełniej wyraża określony sposób funkcjonowania, uobecniany każdego dnia w podejmowanej aktywności. Ta idea o lekko ironicznym zabarwieniu, sygnalizowanym już w samym tytule, narodziła się w związku z refleksjami
dotyczącymi życia zawodowego i po dziewiętnastu latach
mieszkania na wsi. Jednocześnie PZNiK może znajdować się
wszędzie tam, gdzie przemieszcza się twórca tego przedsięwzięcia, gdyż jest to pewien sposób świadomego odosobnienia dla pracoholika, który od lat dystansuje się od społeczeństwa. Nawyk pracy w formie wizualnej rejestracji dynamiki
życia wewnętrznego może być zarówno udręką, jak i satysfakcjonującym ratunkiem wobec konieczności organizacji
czasu dnia codziennego. Miejsce przejawiania tej aktywności
jest dowolne. Dla miłośnika codzienności i uważnego jej przeżywania, kogoś, kto eksploruje rzeczywistość, w której zanurza
się różnymi dostępnymi metodami, codzienność ta staje się
jednocześnie prywatną przestrzenią aktywności pracoholika.
Czym się zatem charakteryzuje PZNiK? Po pierwsze byciem
najczęściej samemu ze sobą. Po drugie wykonywaniem wielogodzinnej codziennej pracy nie na zlecenie, niegwarantującej jakichkolwiek zysków, choć czasami je przynoszącej. Po
trzecie byciem podwładnym i szefem jednocześnie. Przywoływana tu czynność wymierzania sobie kar i nagród to
umowne, nieco ironiczne odniesienie do uczucia satysfakcji,
lub jej braku, z rezultatów pracy bądź jej przebiegu. Kary
i nagrody dotyczą codziennej aktywności artystycznej, czyli
tworzenia prac wizualnych, jak również czynności bardziej
prozaicznych, takich jak prace przydomowe czy kuchenne.
Bardzo ważne są, jak zwykle, w moich wypowiedziach wizualnych tytuły prac. Wystarczy je przeczytać, by lepiej zrozumieć tematykę tych dzieł lub wejść na właściwy tor imaginacji pomagającej w percepcji.
Cały cykl powstałych w ramach tego projektu obrazów został zainicjowany z początkiem 2019 r. Jego realizacja zakończyła się w lutym 2020 r. – powstało 196 prac. Na wystawie Na Marginesie w Galerii NEON we Wrocławiu pokazałem tylko część tego cyklu. Prezentacja całego cyklu będzie mieć miejsce w ramach wystawy w Narodowym Forum
Muzyki we Wrocławiu.”
prof. Eugeniusz Józefowski, Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
www.nfm.wroclaw.pl
14
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Poezja i performans

Muzeum Współczesne Wrocław

Perspektywa wschodnioeuropejska
Do 13 lipca

Odkrywając nieznane #1

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Niedzielne warsztaty rodzinne

Kuratorzy: Tomáš Glanc, Sabine Hänsgen, Agata Ciastoń

5 lipca 13:30

Aranżacja wystawy i identyfikacja wizualna: Hubert Kielan
Koncepcja: Dubravka Ðurić, Daniel Grúň, Emese Kürti, Claus Löser,
Pavel Novotný, Branka Stipančić, Darko Šimičić
i Māra Traumane

Wystawa Poezja i performans. Perspektywa wschodnioeuropejska przywołuje subwersywne postawy artystyczne
skierowane przeciwko autorytarnym reżimom z przeszłości,
ale odnosi się również do współczesnej retoryki politycznej,
gdzie język staje się narzędziem manipulacji. Zarówno kiedyś, jak i dzisiaj poezja i performans nabierają szczególnego
znaczenia w okresach kryzysów społeczno-politycznych, ponieważ ich efemeryczna i elastyczna forma odzwierciedla relacje i konteksty, które inaczej pozostałyby niezauważone.
Obecnie istotne jest także zwrócenie uwagi na przemiany
języka, relacji z tekstem i słowem w obliczu nowych technologii oraz przesunięcie w stronę emocji. Poezja i działania
performatywne nie są już dla młodej generacji tylko orężem
do walki z systemem, lecz narzędziem do eksplorowania własnych przeżyć czy różnie rozumianej tożsamości.

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Prowadzący: Ignacy Oboz

MWW zaprasza dzieci w wieku 4-11 lat wraz z opiekunami
do udziału w warsztatach pt. Odkrywając nieznane #1.
Co kryje się za krzewem? Jaki kolor ma trawa o poranku,
a jaki po południu? Czy można złapać cień? W czasie zajęć
uczestnicy będą odkrywać nieznane zakamarki dzielnicy Szczepin! Spacerując po osiedlu z polaroidami i/lub własnymi aparatami fotograficznymi, upamiętnią jego niezwykłe wizerunki.
Jak mógłby wyglądać „duch” tego miejsca? Czy to góra kamieni,
a może liść na wietrze? Do tych poszukiwań inspirować będą
fotografie z wystawy Łukasza Rusznicy Rzeka podziemna.
Informacje organizacyjne i dotyczące bezpieczeństwa uczestników
znajdują się na stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl

il. Patrycja Mastej

Wideokomentarze. Perspektywa wschodnioeuropejska
Wspólne oglądanie wystawy Poezja i performans

Łukasz Rusznica. Rzeka podziemna
Do 7 września

Sztuka bez granic

Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Niedzielne warsztaty rodzinne

Kurator: Paweł Bąkowski

Rzeka podziemna jest nieustannym przenikaniem się
dwóch porządków, balansowaniem na pograniczu istnienia i nieistnienia. Od krwistej czerwieni przechodzi w najczarniejszą matową czerń. W przestrzeni wystawy czerń
zyskuje także swój bardzo konkretny, materialny wymiar –
oprawionej w ramę powierzchni pomalowanej pochłaniającą 99,6% światła farbą.
Obiekt ten staje się zatem z jednej strony zaprzeczeniem
fotografii, będącej przecież zapisem światła, z drugiej zaś
odnosi się do alchemicznego lustra łączącego naszą rzeczywistość z tym, co znajduje się tuż za jej granicami.
Barwy Rzeki podziemnej grają z percepcją, z wizualnymi
przyzwyczajeniami, ale też uruchamiają emocjonalne reakcje zależne od osobistych doświadczeń i kulturowej symboliki związanej z danym kolorem.
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

19 lipca 13:30
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Prowadzący: Ignacy Oboz

Warsztaty dla dzieci w wieku 4-11 lat wraz z opiekunami.
W czasie zajęć na wystawie poświęconej twórczości Barbary Kozłowskiej uczestnicy zobaczą dokumentację jej niezwykłego
działania pt. Linia graniczna. Pomysł artystki polegał na wyznaczeniu linii biegnącej przez całą kulę ziemską, ze wschodu na zachód. Linię tę tworzyły usypane z piasku stożki, a dokumentowały fotografie upamiętniające obecność artystki w wybranych
miejscach. Podczas zajęć uczestnicy w plenerze zbudują z naturalnych materiałów własne „linie graniczne”, by następnie niektóre z nich przesunąć lub przekroczyć. Efekty działań zostaną
udokumentowane zdjęciami, tak jak zrobiła to artystka.
Szczegółowe informacje: www.muzeumwspolczesne.pl
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Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Przyrodnicze

we Wrocławiu

w Jeleniej Górze

Wirtualne muzeum Tadeusza Różewicza

Agnieszka Cieślińska Ogród zwierząt

Teksty krytyczne

10 lipca 17:00
Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 11A

Do 30 września
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Cykl krótkich tekstów o dziełach sztuki i galeriach bliskich
sercu poety. Powstaje w ramach działań Gabinetu Literackiego w Muzeum Pana Tadeusza jako część przygotowań
do wystawy stałej poświęconej autorowi Niepokoju.

Zapraszamy na wernisaż wystawy Ogród zwierząt – prac
Agnieszki Cieślińskiej (profesor ASP z Warszawy). W jej graficznym ogrodzie zwierząt pojawiają się wątki pochodzące
z odmiennych kręgów kulturowych i odległych epok, przywołująca wielowiekową tradycję przedstawień bestii i fantastycznych stworzeń. Graficzna podróż przeniesie widza do
świata wyobrażonych na nowo monstrów i mirabiliów (potworów i cudowności), które zachwycają także dzisiaj.
www.muzeum-cieplice.pl

W księgarni Cykl podcastów
Do 30 września
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6, Wrocław

Cykl podcastów przygotowywanych przez zespół Muzeum
Pana Tadeusza. Drugi podcast z cyklu W księgarni przygotowywanego przez Gabinet Literacki opowiada o przekładzie
epopei Mickiewicza na język kaszubski dokonanym w 2012 r.
przez Stanisława Jankego, a także prezentuje najważniejsze
informacje o tym języku. (...). Znajomość języka kaszubskiego
literackiego wśród samych Kaszubów jest współcześnie rzadkością. Większość z nich posługuje się odmianami gwarowymi. Język kaszubski – kaszëbskô mòwa – jest językiem zachodniosłowiańskim używanym obecnie przez około kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów w regionie kaszubskim, w Polsce
i poza granicami kraju.
Podejmując się tłumaczenia epopei, Janke nawiązał do kaszubskiej tradycji literackiej, to znaczy do pierwszego poematu kaszubskiego z 1880 r. autorstwa Hieronima Derdowskiego pt.: O panu Czerwińskim, co do Pucka po sieci jechał.
W swoim przekładzie oddał wierność oryginału, zachował
miarę rytmiczną trzynastozgłoskowca, a także rymy i średniówkę po siódmej sylabie. Książkę zdobią ilustracje nawiązujące do XIX-wiecznych wydań Pana Tadeusza autorstwa
Jarosława Wróbla – gdańskiego plastyka.
Nabyć ją można w muzealnej księgarni.
16
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Blok #4 | dach nad głową
Wydarzenia towarzyszące wystawie Mnie tu nie ma.
Ludzki wymiar architektury
Od 30 czerwca do 6 września
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

W zawiłym gąszczu wzajemnych relacji, które kierują rynkiem mieszkaniowym, gdzieś pomiędzy architektami a deweloperami pojawia się odbiorca. W zależności od posiadanych zasobów, zakorzenionych schematów i stylu życia
wybiera odpowiednią dla siebie mieszkaniową strategię.
„W Polsce narracja gniazda i zakorzenienia w odniesieniu
do domu wydaje się wciąż silniejsza od potrzeby mobilności i elastyczności mieszkaniowej.”
M. Skowrońska, Wynajmowane i własne
[w:] Wynajęcie, red. N. Fiedorczuk
Posiadanie własnego „M” kojarzy się z brakiem przypadkowości, poczuciem bezpieczeństwa, możliwością spersonalizowania wnętrza, oswojenia i naznaczenia go własną
osobowością. Zwolennicy innych sposobów zamieszkiwania cenią sobie jednak elastyczność, brak zakotwiczenia
oraz wieloletnich zobowiązań...
Czy istnieje zatem model idealny? Co z alternatywnymi sposobami zamieszkiwania? Czy w naszym środowisku możliwe
jest zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkaniowych?
Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas naszego
kolejnego cyklu Blok #4 | dach nad głową, który towarzyszy
wystawie MNIE TU NIE MA. Ludzki wymiar architektury, prezentowanej w naszym muzeum do 6 września 2020 r.

Program wydarzeń:
13 lipca, g. 14.00 – Wirtualny spacer po wystawie, prowadzenie Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka, transmisja na profilu Muzeum Architektury na Facebooku
25 lipca, g. 12.00-16.00 – Próba pandemii w urbanistyce
i architekturze – Strefa Stylu Radia RAM, goście: Dorota Jarodzka-Ś́ródka i Kazimierz Ś́ródka , Agata Gabiś, Grzegorz
Piątek, prow. Anna Fluder, emisja na antenie Radia RAM
8 sierpnia – Przywrócenie do życia – spacer po zrewitalizowanych Browarach Wrocławskich, prowadzenie: Dorota
Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka
18 sierpnia – Społeczna odpowiedzialność architekta – rozmowa online, goście: Dorota Jarodzka-Ś́ródka i Kazimierz
Śródka, Iwona Borowik, Agata Twardoch, moderacja: Mateusz Kokoszkiewicz (Gazeta Wyborcza Wrocław), transmisja na profilu Muzeum Architektury na Facebooku.
Organizatorzy: Muzeum Architektury we Wrocławiu i SRDK
Archicom Studio Śródka
MNIE TU NIE MA. Ludzki wymiar architektury
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Muzeum Architektury
we Wrocławiu
Mnie tu nie ma
Ludzki wymiar architektury
Od 16 czerwca
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Wystawa prezentowana w Muzeum Architektury we Wrocławiu pozwala prześledzić ponad trzydziestoletnią historię
działalności Archicomu - jednej z najważniejszych dziś polskich pracowni architektonicznych i jednego z najdłużej funkcjonujących na rynku deweloperów. Ta wyjątkowa, różnorodna w warstwie wizualnej podróż w czasie prowadzi widza
od pierwszych planów zespołów domów jednorodzinnych
w Prochowicach i Strzelinie, przez innowacyjne na polskim
rynku projekty budowy bądź modernizacji siedzib komercyjnych banków i śmiałe w swej koncepcji adaptacje historycznych kamienic, po wierne modernistycznym ideom wielkie
i kameralne założenia osiedlowe. Usytuowany w zabytkowych, pięknie odrestaurowanych kamienicach Art Hotel, nowatorski Renaissance Business Centre, przestronne i wygodne dla mieszkańców osiedla Cztery Pory Roku, Ogrody
Hallera i Olimpia Park oraz pierwsze we Wrocławiu ekskluzywne lofty – Lofty Platinum – na terenie dawnej destylarni
braci Wolff to charakterystyczne, doskonale rozpoznawalne
punkty na mapie współczesnego Wrocławia.

Grupa SRDK Archicom Studio Śródka

Architekci – Dorota Jarodzka-Śródka i Kazimierz Śródka przez ponad trzydzieści lat kształtują przestrzeń miasta i tym
samym wpływają na życie innych. Niezmiennymi przez te
lata, nadrzędnymi dla nich wartościami pozostają funkcjonalność, troska o wygodę, codzienny komfort, widok z okna,
obcowanie z przyrodą. Nieuchwytna, często nieuświadamiana atmosfera, dzięki której człowiek czuje się dobrze na
osiedlu, w biurze, w hotelu czy w mieszkaniu.
Fotografie ukończonych inwestycji, projekty zrealizowane i te,
które pozostały jedynie na papierze, uzupełniają na wystawie
multimedialne instalacje, filmy, animacje i dźwięki. Narrację
architektów dopełniają anegdoty ilustrowane przez artystę
Pawła Jarodzkiego, a szerszy kontekst dla prezentowanych
architektonicznych wizji tworzą publikowane na wystawie
wypowiedzi ekspertów, m.in. historyka sztuki Rafała Eysymontta, historyczki architektury Anny Cymer, krytyka architektury Jakuba Głaza czy socjolożki Katarzyny Kajdanek.
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Muzeum Architektury

TIFF Center

we Wrocławiu

we Wrocławiu

Marlena Promna Ogród naturalny

#TIFF WOLO

Do 6 września

Rekrutacja do projektu w ramach TIFF Festival 2020

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Ogród naturalny Marleny Promnej to malarska reminiscencja. To konfrontacja młodzieńczej fascynacji krajobrazem
i współczesnej wizji ogrodu urbanistycznego.
Główną inspiracją wystawy są żywe dzieła holenderskiego
plantatora i projektanta Pieta Oudolfa. Jego koncepcja opiera
się na kreowaniu założeń w sposób swobodny i uwzględniający zmienność. Zakłada ona równowartość estetyczną
wszystkich roślin bez względu na porę roku. Nieperfekcyjne
ogrody naturalne sytuują się w zupełnej opozycji wobec starannych ogrodów francuskich i angielskich. Rośliny traktowane są jak substancje, albo tworzywo, które dowolnie się
układa, okrywa i wypełnia zastane formy geologiczne i architektoniczne. Nie ma etosu jednej formy – boskietu wyciętego
sprawną ręka ogrodnika. Ważne są zbiory roślin, które tworzą własne ekosystemy. Projekty ujmują różnorodnością
materialną i ideą wykorzystywania pospolitych roślin.

Do 31 lipca
TIFF Center, ul. Ruska 46a III piętro, Wrocław

TIFF Festival poszukuje osób chętnych do współpracy podczas tegorocznej edycji TIFF Festival 2020 // Procesy.
Międzynarodowy 10. TIFF Festival odbywa się pod hasłem
Procesy w dniach 2-6 września. Jego formuła jest co roku
udoskonalana, dlatego w tym roku zaplanowany został 5dniowy festiwal i trwające od dwóch do czterech tygodni wystawy: dwie Programu Głównego, cztery wystawy konkursowej sekcji TIFF Open oraz wystawy towarzyszące. Program
uzupełnią spotkania autorskie, oprowadzania, dyskusje oraz
wieczorne, muzyczne wydarzenia.
Wolontariusze stworzą zespół festiwalu i zadbają o przygotowanie wystaw, będą służyć pomocą w Centrum Festiwalowym, a przede wszystkim będą tworzyć niesamowitą atmosferę, która tak naprawdę tworzy festiwal!

Marlena Promna. Ogród naturalny, Czarna Rzeka, 2019

Wystawa składa się dwóch części. Pierwsza, zatytułowana
Widoki to seria czterech monumentalnych dyptyków. Obrazy
przedstawiają popularne motywy takie jak polana, rzeka,
łąka, dolina. Powstały na kanwie wrażeń wizualnych i haptycznych, nabytych w wyniku rodzinnej pasji do turystyki
górskiej. Druga część wystawy odnosi się do zrealizowanego
z wielkim rozmachem projektu ogrodu naturalnego High Line
w Nowym Jorku. Zielony pasaż jest aktualnie obowiązkowym
punktem na mapie turystycznej Manhattanu. Założony jest
na dawnej linii kolejowej, unoszącej się dziewięć metrów nad
ulicami Chalsea. Żelazny szkielet jest fundamentem unikalnego przedsięwzięcia ekologicznego i witalnym korytarzem
nie tylko dla nowojorczyków, ale także dla licznych gatunków
organizmów żywych, zamieszkujących tą przestrzeń.
W dwóch seriach zatytułowanych Kadry i Detale została podjęta próba oddania ogólnego układu przestrzennego i kosmopolitycznego klimatu miejsca. Charakterystyczną cechą
prac jest rytm, który jest obecny w parku w aspekcie socjologicznym, biologicznym i architektonicznym.
Wystawę uzupełnia instalacja dźwiękowa, impresja non fiction nagrana w High Line w lutym tego roku. www.ma.wroc.pl
18

W ramach corocznego projektu TIFF WOLO przygotowane
zostały trzy obszary:
Centrum Festiwalowe – czyli miejsce, w którym ciągle coś się
dzieje! Zadaniem osób zaangażowanych w tę część projektu
jest organizacja tego wydarzenia oraz stworzenie zespołu
odpowiedzialnego potem za funkcjonowanie Centrum Festiwalowego. Przewodnicy po wystawach – każda osoba zaangażowana w opiekę nad ekspozycjami będzie przygotowana
do roli przewodnika po wystawie. Ekipa techniczna – majsterkowanie, malowanie, tworzenie czegoś z niczego? To
jedna z najfajniejszych aktywności na Festiwalu – pozwala
na podejrzenie procesu budowania wystawy od środka.
Chętni do wolontariatu proszeni są o wypełnienie formularza pod
tym linkiem: https://bit.ly/
Zgłoszenia do 31.07.2020! | Info: www.tiff.wroc.pl
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Żyjnia x Nie jesteś sam/a

BWA Wrocław

Udostępnienie. Seans postpandemiczny

Galerie Sztuki Współczesnej

3 lipca 11:00
Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

Nowy projekt prezentowany w galerii po jej ponownym uruchomieniu odnosi się do sytuacji niedawnej izolacji i adresowany jest do pojedynczego widza, który w ramach pokazu
mierzy się z próbą przepracowania uczucia odosobnienia.
Autorką realizacji jest Okime Emiko: – „Źródłem pomysłu są
osobiste doświadczenia z okresu izolacji spowodowanej
pandemią. Mi pomogły wskazówki terapeutki Joanny Czarny
jak autodotykiem łagodzić skutki izolacji: stres i uczucie
lęku.” Całość dopełnia codzienna, kwadrofoniczna audycja,
zatytułowana Radio Żyjnia, realizowana wspólnie z grupą
Canti Spazializzati i Czarnym Latawcem.

Warsztaty dla dzieci z Victorią Tofan
19 lipca 12:00-14:00
Galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/III p.

Warsztaty towarzyszące indywidualnej wystawie Dominiki
Łabądź I huty staną poświęconej tematom wzajemnej współpracy. Prowadząca warsztaty Viktoria Tofan jest artystką pochodzącą z Ukrainy. Zajmuje się głównie malarstwem abstrakcyjnym oraz kolażem. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku dla dzieci w Pracowni Otwartej.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat. Udział bezpłatny, liczba
miejsc ograniczona, zapisy: n.barczynska@bwa.wroc.pl.

Do 27.09.2020

Królestwo Oprowadzanie kuratorskie

Dominika Łabądź I huty staną

9 lipca 17:30

Oprowadzanie kuratorsko-autorskie po wystawie

29 lipca 17:00

Galeria SIC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9-10

(...). W niespełna pół roku pandemii królestwo ludzi, rozumiane jako forma władzy ukonstytuowana przez człowieka
w relacji do natury, utraciło pozorny status hegemona.

Królestwo Warsztaty dla dzieci
18 lipca 12:00
Galeria SIC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9-10l

Warsztaty poprowadzi Alicja Abramowicz z Płynnego Muzeum. Spotkanie obierze inną niż dotychczas formę: uczestnicy wezmą udział w grze, w której stawką jest przyszłość
naszej planety. To od ich wspólnego działania, umiejętności
szybkiego reagowania i zaangażowania będzie zależało, czy
uda się uratować zagrożoną Ziemię!
Warsztaty dla dzieci w wieku 9-12 lat, zapisy: sic@bwa.wroc.pl
www.bwa.wroc.pl
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a/III p.

Galeria Studio BWA Wrocław zaprasza na oprowadzanie
kuratorskie z udziałem artystki po wystawie I huty staną.
Wystawa działającej w różnych mediach artystki jest wyznaniem wiary w możliwość utopii i paradoksalnie łączy je
z przekonaniem o nieuchronności nadchodzącego kataklizmu. Jej prace są przepełnione lękiem o przyszłość i pewnością, że naszym ocaleniem może być tylko wzajemna
współpraca. – „Obserwujemy rozpad dotychczasowego
świata, a już na pewno naszych o nim wyobrażeń” – opowiada kurator Paweł Jarodzki. – „Postawa autorki jest
pełna sprzeczności i ironii. Stawia nas w sytuacji, w której,
tak naprawdę, znajduje się obecnie chyba każdy świadomy
i trzeźwo myślący mieszkaniec tej planety.”
Oprowadzanie w galerii + transmisja live na FB galerii

cojestgrane.pl – koncentrator kultury
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Biuro Wystaw Artystycznych Galeria FOTO-GEN OKiS
w Jeleniej Górze

we Wrocławiu

Spotkanie z Markiem Lercherem

Łódź Kaliska

Do 31 lipca | Spotkanie 10 lipca 17:00

Prawdopodobnie najlepszy z możliwych światów

Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, ul. Długa 1

„Grafika Marka Lerchera to sztuka kameralnego odbioru.
U źródeł jej rzemiosła znajduje się cierpliwość, wytrwałość
oraz profesjonalny warsztat, który w wersji tradycyjnej, klasycznej, coraz rzadziej można spotkać we współczesnym
świecie. Ulubioną techniką artysty jest druk wypukły: najczęściej – linoryt, czasem drzeworyt. Linorytowe odbitki tego
twórcy wyglądają niekiedy jak wykonane w drewnie: mają
w sobie charakterystyczną dla drzeworytu surową ekspresję i cechuje je monumentalność w kształtowaniu formy.
Sztuka Lerchera rozwija się od dosłowności opisu i narracji,
aż do symboliki bliskiej abstrakcyjnej syntezie. Z biegiem
czasu zmieniał się sposób kształtowania formy. Od ujęć drobiazgowych, do coraz bardziej syntetycznych i czystych. Metamorfozom ulegała sceneria obrazów: od szczegółowo

Do 8 sierpnia
Galeria FOTO-GEN OKiS,
pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
W skład formacji od początku istnienia wchodzą:
Marek Janiak, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik,
Andrzej Wielogórski (Makary),
Andrzej Kwietniewski (zawiesił działalność w 2007 r.),
zaś w kolejnych latach szeregi grupy zasilili Sławek Bit
oraz Zofia Łuczko. Kurator: Manfred Bator

Galeria Foto-Gen

opracowywanego drugiego planu, złożonego z bardzo drobnych linii aż do czystej bieli tła.”
Joanna Mielech, fragment tekstu z katalogu
Marek Lercher (ur. 1944) zajmuje się grafiką warsztatową (linoryt, drzeworyt) oraz użytkową (znaki graficzne, projektowanie graficzne). Był działaczem Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Plastyków Amatorów. Współtworzył grupę ZADRA. Zawodowo związany był z jeleniogórskim Klubem Międzynarodowej
Prasy i Książki, gdzie do 1990 r. pracował jako plastyk odpowiedzialny za kontakty z twórcami oraz organizację wystaw
w galerii Na Antresoli. W latach 1997-2002 prowadził galerię
w jeleniogórskim Oddziale Banku Śląskiego, która promowała
lokalnych twórców. Wystawiał i współpracował z galerią warszawskiego miesięcznika Radar. Lercher jest autorem wielu
wystaw indywidualnych, jego prace znajdują się w zbiorach
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum Karkonoskiego,
BWA w Jeleniej Górze, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Connecticut State University, Dell Bello Galery w Toronto, Kunstverein Schwedt. Zasłużony dla kultury polskiej (2015 r.).
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Przekrojowa wystawa najbardziej znanej i docenionej polskiej
awangardowej grupy artystycznej Łódź Kaliska, tworzącej od
początku lat 80. Ruch artystyczny zwany ,,Kulturą Zrzuty",
niezależnej zarówno od instytucji państwowych, opozycji czy
Kościoła. Grupa w zeszłym roku obchodziła 40-lecie swojej
niezwykle bogatej i różnorodnej twórczości. Składają się na
nią przede wszystkim działania o proweniencji fotomedialnej, tj. serie filmów i fotografii inscenizowanych w warunkach
studyjnych, jak i prowokacyjne happeningi i performance,
które poza swoim efemerycznym charakterem, stanowiły
tworzywo dla realizacji fotograficznych.
Grupa powstała w atmosferze skandalu, kiedy to jej późniejsi
założyciele zostali karnie usunięci z Fotograficznego Pleneru
Młodych w Darłowie. Kontrowersje towarzyszyły jej przez
cały, bardzo dynamiczny, okres aktywności artystycznej, co
bezpośrednio wynikało przede wszystkim z ich sztuki, która
by być sztuką, nie może sobie pozwolić na przyjmowanie jakichkolwiek kompromisów. Stanowić ma bowiem nośnik służący materializacji osobistych idei, pozwalający zabierać głos
w najważniejszych sprawach i reagować na otaczającą rzeczywistość artystyczną i społeczną. Reakcja ta, tylko jeżeli jest
absolutnie szczera i nie skrępowana jakimikolwiek konwenansami, ma szanse przynieść rezultat, jakim będzie zmiana
na lepsze komentowanej przez artystów rzeczywistości.
www.fotogen.okis.pl
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Centrum Sztuki WRO
we Wrocławiu
Sztuka dostępna / instrukcja wejścia
Do 24 lipca
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7, Wrocław

Wystawa poświęcona sztuce mediów prezentowana równocześnie online i w przestrzeni galerii.
Począwszy od 16 marca WRO otworzyło swoje zbiory, pokazując w sieci cotygodniowe, tematyczne programy sztuki
wideo i działań artystycznych, codziennie o godzinie 10:00
publikując kolejną pracę w prezentacyjnej witrynie
online.wrocenter.pl. Wszystkie do tej pory prezentowane
zestawy są w każdej chwili dostępne w sieci, towarzyszą im
teksty z kuratorskimi komentarzami.
Podczas wizyty w galerii zobaczyć można premierowe projekcje nowych zestawów prac.
Doświadczenie fizycznej obecności w galerii, przebywanie
w niej w tym czasie, może być wyjątkowym aktem autorefleksji na temat form percepcji artystycznej.
Kilkadziesiąt tytułów dzieł, które nieprzerwanie od początku
izolacji udostępnialiśmy na małych ekranach domowych
urządzeń, w kolejnych cyklach tematycznych WROonline nie
opuszczają sieci, ale teraz możemy widzieć je również
w innym formacie i skali.
Nadal w każdym tygodniu prezentowany jest sieciowo nowy
zestaw tematyczny, codziennie inna praca, teraz jednak
każdy nowy cykl, zanim zostaje w całości udostępniony na
stronie, ma swoją premierę najpierw w galerii. Wyborem
projekcji z zestawu można w przestrzeni wystawy dowolnie
sterować, używając własnego smartfonu.
Wykorzystując ten czas na refleksję nad sztuką mediów, jej
zróżnicowaną historią, rozmaitością form i wielością postaw
artystycznych sięgnęliśmy do naszych zbiorów, do zapisów
działań artystycznych: performansów, koncertów i akcji podejmowanych przez artystów, dokumentacji instalacji, wypowiedzi i komentarzy autorów przez lata realizujących
i prezentujących w Centrum Sztuki WRO swoje projekty.
Nie tylko dla przypomnienia wielu istotnych działań, ale też
nowego zestawienia pozwalającego przedstawić obecne
w sztuce mediów, wyrażane jej językiem zagadnienia, pytania, problemy. Każdy z tygodniowych programów jest taką
propozycją nowego tematycznego zestawienia 7 prac, niezobowiązującą próbą wniknięcia w najnowszą historię sztuki
mediów, dającą zarówno przyjemność oglądania, ale i inspirującą do własnych refleksji.

Edward Ihnatowicz, Senster, rzeźba cybernetyczna
Biennale WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI

Shun Owada, unearth PaleoPacific, instalacja
Biennale WRO 2019 CZYNNIK LUDZKI

W sieci: www.wrocenter.pl/pl/wroonline/
Godziny otwarcia galerii:
wtorek-piątek: 11:00-14:00 oraz 16:00-18:00
Wstęp wolny!

Niedzielne Poranki online
Bioni Samp, Beespace or Hive Synthesis, performans
Biennale WRO 2015 TEST EXPOSURE
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Kreatywne aplikacje, którymi można się świetnie bawić
znajdziecie pod adresem: MAŁE WROCENTER
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Galeria Entropia

Galeria SIC! BWA Wrocław

we Wrocławiu

Królestwo

Entropolux Jerzy Kosałka, Tomasz Opania
Mobilna instalacja optyczna
w przestrzeni galerii/incydentalne działania
w przestrzeni miejskiej/wystawa
Od 30 czerwca do 28 lipca
Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Koncepcja instalacji, kuratorka: Alicja Jodko
Wydarzenie jest częścią Sympozjum Wrocław 70/20,
oddolnego programu obchodów 50. rocznicy
Sympozjum Plastycznego Wrocław '70.

ENTROPOLUX to kompleksowy obiekt nawiązujący do projektu stworzonego na SYMPOZJUM PLASTYCZNE Wrocław
'70 przez Zbigniewa Dłubaka, Natalię Lach–Lachowicz i Andrzeja Lachowicza [Relop]. Intencją twórców tego rodzaju
obiektów optycznych było i jest podważenie nawyków
i oczywistości percepcyjnych poprzez konfrontację oglądającego z prostą wielokanałową/wielorurową instalacją.

Do 12 września
Galeria SIC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10
Artyści: Dominika Kulczyńska, Kalina Bańka, Karina Marusińska,
Hubert Kielan, Barbara Żłobińska i Mariusz Maślanka oraz Wojtek
Furmaniak | Scenografia: Hubert Kielan
Kuratorka: Dominika Drozdowska

Nowa odsłona wystawy w witrynach galerii SIC! jest formą
adaptacji galerii oraz artystów zaproszonych do tworzenia
tegorocznego programu do aktualnej sytuacji spowodowanej pandemią.
Królestwo to według systematyki organizmów kategoria
obejmująca spokrewnione typy w zoologii lub gromady
w botanice. Od czasów Karola Linneusza, czyli XIX wieku,
uważane za kategorię systematyczną najwyższej rangi.
I tak jest do dziś, przynajmniej według Międzynarodowego
Kodeksu Nomenklatury Botanicznej i Zoologicznej. Obecnie
wyróżnia się sześć królestw: królestwo roślin, królestwo
zwierząt, królestwo grzybów, królestwo bakterii, królestwo
protisty, królestwo chromista. (...)

ENTROPOLUX wizualizacja | Materiały Galerii Entropia
ENTROPOLUX 2, model, wizualizacja | Materiały Galerii Entropia

Identyfikacja wystawy: Hubert Kielan

ENTROPOLUX – jako urządzenie mobilne i przystosowane
do funkcjonowania w plenerze – oferuje nieograniczone
możliwości obserwacyjne z samoobserwacją włącznie.
„Matką chrzestną” ENTROPOLUXU jest Natalia LL, która osobiście dokona aktu jego inicjacji podczas otwarcia wystawy.
Akcja uliczna: we wtorek 30.06.2020 o godz.18.00
22

„Dwa miesiące izolacji będące wynikiem głębokiego „lockdownu” jedynie z perspektywy czasu będą się wydawać,
być może, mało znaczącym przestojem. W wymiarze globalnym oraz indywidualnym czas ten wywołał szereg
zmian – w kontekście politycznym, ekonomiczno-społecznym, ekologicznym czy psychologicznym, co zmusza nas
do refleksji. W niespełna pół roku pandemii królestwo ludzi,
rozumiane jako forma władzy ukonstytuowana przez człowieka w relacji do natury, utraciło pozorny status hegemona.” – mówi kuratorka wystawy Dominika Drozdowska
– „Mierząc się z nowymi okolicznościami, redefiniując swoje
wcześniejsze poszukiwania Dominika Kulczyńska, Kalina
Bańka, Karina Marusińska, Hubert Kielan, Barbara Żłobińska i Mariusz Maślanka oraz Wojtek Furmaniak realizują
obraz okresu post królestwa ludzkości. Wystawa Królestwo
jest wizją tego, co mogłoby nastąpić po erze człowieka.”
Więcej: https://bwa.wroc.pl
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Mity, symbole, abstrakcje
/ tryptyk głogowski Malarstwo

Galeria Miejska
we Wrocławiu

Od 2 lipca
Galeria Miejska we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28
Artyści wystawy: Małgorzata Maćkowiak, Roma Pilitsidis,
Telemach Pilitsidis
Kuratorzy: Roger Piaskowski, Mirosław Jasiński

Od 2 lipca sale Galerii Miejskiej wypełni malarstwo trojga
artystów na co dzień żyjących i pracujących w Głogowie.
Tytuł wystawy Mity, symbole, abstrakcje/tryptyk głogowski zwraca uwagę na pozawizualne kategorie, w których
rozpatrywać warto dzieła wymienionych twórców.

wikłając obraz w symboliczne narracje, Telemach Pilitsidis,
Małgorzata Maćkowiak i Roma Pilitsidis przywracają mu
intelektualną jakość.
W swoich próbach uwidocznienia niewidocznego głogowscy twórcy korzystają z rozmaitych estetyk i rozwiązań
warsztatowych. W naznaczonych metafizycznym pierwiastkiem i dążących do kolorystycznego porządku dziełach Telemacha Pilitsidisa silnie wybrzmiewają echa twórczości Picassa, Rembrandta i Goi, ale także jego mentora
z czasów studiów na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
Jerzego Nowosielskiego.
Z kolei balansujące pomiędzy abstrakcją a przedstawieniowością malarstwo Małgorzaty Maćkowiak wyrasta
z rozważań nad symbolem, pismem i – w ogóle – znakiem.

Małgorzata Maćkowiak, Genesis-dzień drugi, technika własna,
akryl na płycie, 77x77cm, 2010

Telemach Pilitsidis, Zmowa milczenia, olej na płótn, 100x80, 2010

Roma Pilitsidis, Stan obecny II, lipiec, olej na płótn., 100x100, 2007

Tym, co łączy głogowskich artystów jest z pewnością konsekwentnie realizowana przez nich strategia twórcza polegająca na dowartościowaniu medium malarskiego nie
tylko na poziomie samej widzialności, ale także na uruchamianym przy okazji obcowania z dziełem na poziomie podświadomości, intuicji, skojarzeń i metafor. W ten sposób,
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Za pomocą swoich obrazów artystka wskazuje na odwieczne przenikanie się makro- i mikrokosmosów, poszukując utraconej jedności wszechrzeczy – równowagi
i prawdy, która łączy człowieka z naturą, Ziemią i kosmosem. Z kolei Roma Pilitsidis za pośrednictwem barwnych,
geometrycznych kompozycji nadaje Malewiczowskiej bezprzedmiotowości mnogość czystych, żywych odczuć akcentowanych nie tylko harmonią barw, ale i wyraźnym malarskim gestem.
Wystawa Mity, symbole, abstrakcje, czyli tryptyk głogowski to jednak nie tylko próba nakierowania rozważań odbiorcy dzieła na sferę doznań i wyobrażeń. To także próba
przyjrzenia się temu, w jaki sposób kształtuje się, jakie tematy podejmuje i w którą stronę zmierza twórczość artystyczna rozwijająca się z dala od głównych ośrodków polskiej sztuki.
Do 27.08.2020 | Wstęp wolny! www.galeriamiejska.pl
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w Legnicy
Henryk Cześnik
Niebezpieczne zabawy | Malarstwo
Do 16 sierpnia
Galeria Sztuki w Legnicy, pl. Katedralny 1

HENRYK
CZEŚNIK
wystawa: 26 czerwca – 16 sierpnia
wernisaż: w sferze marzeń
czynne: czwartek – sobota: 14:00 – 18:00
niedziela: 12:00 – 18:00
Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1
wstęp wolny

Henryk Cześnik, Taniec meksykański

NIEBEZPIECZNE

ZABAWY

Galeria Sztuki

Wystawa malarstwa Henryka Cześnika, jednego z najbardziej
znanych i cenionych polskich malarzy i rysowników. Prezentowane na wystawie dzieła powstały – w większości – w ciągu
ostatnich 15 lat.
W malarstwie Henryka Cześnika nośnikiem narracji jest kreska, a powracający motyw stanowią zdeformowane postaci
ludzkie. Wielkoformatowe dzieła przyciągają zarówno niebanalną techniką, wielkością, jak i różnorodną, przepełnioną surrealnym klimatem treścią. Artysta wykreował charakterystyczny styl, który może wydawać się dramatyczny lub groteskowy, ale nie pozbawiony jest przewrotnego poczucia humoru i głębi.
Legnicka ekspozycja prezentuje kilka cykli – od tytułowych Niebezpiecznych zabaw dla dorosłych po groteskowe wyobrażenia skrajnych sytuacji przejściowych związanych z wypadkami
komunikacyjnymi, śmiercią ofiar, rzeczywistością szpitali, tak
nieoczekiwianie zweryfikowaną w ostatnim czasie. Są też motywy bardziej uniwersalne, jak np. religijne (Święta Rodzina,
Pieta, Zuzanna i starcy) czy o wydźwięku ogólnoludzkim – jak
przejmujący „Homo homini lupus”. Ich przeciwwagą są lekkie
i humorystyczne szkice, rysunki – podarunki dla bliskich, kreślone na paragonach, kartonach, urwanych arkuszach. „Cześnik w swej sztuce opowiada się całkowicie po stronie treści,
narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane,
nieciągłe (…). Najwięcej tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są również jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki” – komentuje krytyk sztuki Bogusław Deptuła.
Henryk Cześnik urodził się w 1951 r. w Sopocie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku – dyplom
uzyskał w pracowni Kazimierza Ostrowskiego w 1977 r. Jako
profesor ASP w Gdańsku od wielu lat prowadzi malarską pracownię dyplomującą na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Równolegle – do 25 lipca w Galerii Ring – oglądać można satyrykonową wystawę Sztuka uśmiechu i refleksji Alego Miraee, irańskiego mistrza karykatury. Podejmuje ona trudne
tematy społeczno-polityczne, komentując je z mistrzowskim
wyczuciem absurdu.
Galeria Sztuki działa też on-line. Na profilu Otwartej Pracowni
Sztuki znajdziemy warsztaty dla dzieci i młodzieży – skorzystać można z prezentacji na temat biżuterii czy makramy.
Z kolei profile Galerii Sztuki i Festiwalu Srebro pełne są udostępnianych na bieżąco interesujących treści.
Wszystkie te wydarzenia śledzić można na stronie internetowej Galerii Sztuki oraz profilach na Facebooku.
-

Wstęp wolny!
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Galeria Za Szafą
we Wrocławiu
Halina Morcinek

Pinhole 1:1

Od 2 lipca, finisaż 28 lipca 18:00
Galeria Za Szafą Związku Polskich Artystów Fotografików,
Okręg Dolnośląski, ul. Św. Marcina 4, Wrocław

„Halina Morcinek wykonała zestaw fotografii pt. Pinhole 1:1
w technice tradycyjnej, za pomocą wielkoformatowej kamery
otworkowej tzw. bezobiektywowej. Skopiowała je stykowo
1:1 (8x10”).
Wystawę Pinhole 1:1 poświęciła pamięci wybitnym fotografikom: Ewie Andrzejewskiej i swojemu wykładowcy z WSF
w Jeleniej Górze Wojciechowi Zawadzkiemu.
Prezentowany zestaw fotografii, oparty na estetyce fotografii otworkowej, powstał podczas podróży zagranicznych. Nie
szerokość geograficzna odgrywa tu jednak rolę, ale fascynacja chwilą, nastrojem, grą światła. Niezaprzeczalny urok tych
obrazów emanuje niebywałą intensywnością tajemniczego
nastroju. To fotograficzna narracja o miejscach w szczególny
sposób połączonych z odczuciami jej autorki. To pamięć autentycznych emocji.
Halina Morcinek nieustannie odkrywa świat, postrzega go w
taki sposób, jakby objawiał się ciągle po raz pierwszy. To codzienna rzeczywistość inspiruje ją do działań twórczych. Poprzez fotografię kreuje własną jej wizję, przekształcając w intrygującą opowieść o chwilach doznanych. Wyznacza sobie
nowe cele, aby widzieć mocniej, silniej, a więc widzieć rzeczy,
które nie są dostrzegane i bezwiednie pomijane.
W ten sposób chce rejestrować ślad trwania między rzeczywistością a wyobraźnią. Obrazy Haliny Morcinek uchwycone
dla siebie i innych jak drogocenny skarb, są manifestacją
pewnego intelektualnego ładu i próbą wprowadzenia porządku w otaczającą przestrzeń.”
Barbara Górniak,
tekst do wystawy fotografii Haliny Morcinek Pinhole 1:1
Halina Morcinek: absolwentka Wyższego Studium Fotografii
w Jeleniej Górze, członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Śląskiego, członek WBK Werkkreis Bildender
Künstler przy Forum Kunst & Architektur w Essen, współzalożycielka i animatorka Grupy 999, związana z nurtem tzw.
fotografii czystej. Interesuje ją aspekt dokumentalny fotografii w szerokim znaczeniu: od rejestracji stanów faktycznych
aż do kreacji. Zajmuje się zapisem sytuacji chwilowych, wizualnie efemerycznych, nieistniejących obiektywnie, przywołanych do istnienia poprzez fotografię i dla fotografii.
Ważniejsze wystawy indywidualne: Sen, nie sen (1997), Miejsca niczyje (2005), Autoportret (2008), Współczesna Arka
Noego (2014), Pinhole 1:1 (2018).
Uczestniczy w wystawach zbiorowych Okręgu Śląskiego
ZPAF, Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz w wystawach
towarzyszących Biennale Fotografii Górskiej, Kontakty c.d.
BWA w Jeleniej Górze, Grupy 999, Grupy WBK w Essen.
Do 2.08.2020 r.
CJG nr 315 – LIPIEC 2020
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TiFF Festival 2020

OP ENHEIM

w Wrocłaiwu

we Wrocławiu

Rafał Milach prezentuje: Poza prawem

Asana Fujikawa & David Hockney

Photographer’s Choice.

Postacie płynącego świata
Do 30 sierpnia

24 lipca 19:30
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Photographer’s Choice jest filmowo-fotograficznym spotkaniem będącym częścią wydarzeń edukacyjnych organizowanych przez TIFF Center pod nazwą TIFF 365. Idea wydarzenia
polega na zaproszeniu światowej sławy fotografek i fotografów do wybrania filmów, które są dla nich inspirujące i ważne.
Następnie z jednym z artystów/artystek przeprowadzona zostaje rozmowa online na temat wybranego filmu.

OP ENHEIM, pl. Solny 4

Wystawa słynnego malarza Davida Hockneya i młodej, progresywnej artystki Asany Fujikawy. Hockney uważany jest
za jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych brytyjskich artystów XX wieku. Znany jest z charakterystycznego,
konsekwentnego stylu, który stał się nie tylko jego wizytówką,
ale również obrazem przemijającego świata lat 60. XX w. W
OP ENHEIM zobaczyć można akwaforty Davida Hockneya z
serii Six Fairy Tales from the Brothers Grimm z 1969 r., które
spotykają się z baśniowo-mitologicznymi, delikatnymi rzeźbami młodej japońskiej artystki, Asany Fujikawy.
Bilet: 5 zł N, 3 zł Un | Zapisy na spotkania: visit@openheim.org
Pon-pt 11.00-16.00, godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

W ramach pierwszego w 2020 roku filmowego spotkania
o wybór filmu poproszono Rafała Milacha – fotografa, artystę wizualnego, autora książek. Rafał Milach, jako film dla
niego ważny, wskazał Poza prawem (1986) Jima Jarmuscha.
Wstęp wolny. Wejściówki do odbioru w kasach kina od 20 lipca

TIFF Festival 2020 // Procesy
Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu TIFF Open
w ramach TIFF Festival 2020 // Procesy
TIFF Open to otwarty konkurs festiwalu dedykowany fotografom i twórcom wykorzystującym medium fotografii.
W tym roku do udziału zgłosiło się ponad 360 osób i kolektywów, głównie z Polski, ale również z zagranicy. Niektórzy
zgłosili więcej niż jeden projekt.
Jury w składzie: Maciej Bujko, Paulina Galanciak, Casper Grey,
Agata Połeć oraz Kama Wróbel wybrało czwórkę laureatów:
Marta Bogdańska, Justyna Górniak, Barbara Gryka,
Daniel Weiss
TIFF Festival 2020 to 5-dniowy festiwal oraz trwające od
2 tygodni do miesiąca wystawy, na które złożą się 2 kuratorskie wystawy Programu Głównego, 3 wystawy konkursowej sekcji TIFF Open, Sekcja Publikacji oraz wystawy towarzyszące. Program uzupełniają spotkania autorskie,
oprowadzania, dyskusje oraz wieczorne, muzyczne wydarzenia i performansy.
Wydarzenia otwarcia odbędą się w dniach od 2- 6 września 2020.
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Postacie płynącego świata, fot. Małgorzata Kujda

OP_Young
Prezentacje artystyczne laureatów projektu
Od 6 lipca do 30 września
OP ENHEIM, pl. Solny 4

Od lipca do września zapraszamy do OP ENHEIM na prezentację prac laureatów projektu OP_Young, będący odpowiedzią na sytuację, w jakiej znaleźli się artyści i artystki
w czasie pandemii. W następujących po sobie miesiącach
pokażemy prace młodego pokolenia z Wrocławia i Dolnego
Śląska. W ramach programu zaplanowane są także spotkania z wybranymi artystami. Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.
Wstęp na wydarzenie: prezentacje: 5 zł N, 3 zł U
Zapisy na spotkania: visit@openheim.org
Pon-pt 11.00-16.00, godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
www.openheim.org
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Galeria i Pracownia ArtBrut

Stara Kopalnia

we Wrocławiu

w Wałbrzychu

Wystawa czasu epidemii - A Kysz!

Dzień: noc: DZIEŃ

Wystawa zbiorowa twórców
związanych z Galerią i Pracownią ArtBrut
Do 30 lipca
Galeria ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej,
ul. Ruska 46A, Wrocław
Uczestnicy wystawy: Bartosz Dziedzic, Joanna Golachowska,
Marcin Guźla, Piotr Jeruzel, Katinka Kaskeline, Aleksander Kienc,
Agnieszka Kołodziejczyk, Jacek Kröle, Kamil Łyjak,
Grzegorz Naskręcki, Marta Nawojczyk, Andrzej Niedźwiecki,
Jakub Pączkowski, Kalina Pysno, Bartosz Runiewski,
Piotr Rymko, Wanda Sidorowicz, Daniel Stachowski,
Krzysztof Tarnowski, Mateusz Tatarczyk, Aleksandra Tsitini,
Maciej Tryniszewski, Elwira Zacharska, Mateusz Ziomek
Opiekun artystyczny wystawy: Jacek Zachodny

Galeria i Pracownia ArtBrut w związku z epidemią musiała
ograniczyć większość swoich działań, a twórcy z galerią związani zostali pozbawieni bezpośredniego kontaktu, miejsca
swojej pracy i działań. Mimo zaistniałych trudności udało się
przetransformować działalność, uruchomić nowe sposoby
kontaktu, stworzyć przestrzeń do cotygodniowych spotkań
online i zgromadzić w niej większość twórców.
Utrzymały się artystyczny ferment i zapał.

Między innymi w trakcie tych spotkań prowadzone były prace
nad kolejną wystawą w Galerii ArtBrut.
Wystawa A Kysz! jest w zamierzeniu reakcją obronną, mityczną próbą przepędzenia złego, odstraszenia go i zabezpieczenia się przed niewidocznym niebezpieczeństwem. W historii ludzkości epidemie i stojące za nimi duchy, strachy i demony
przepędzano tym, czego się one bały. Na całym świecie zło
przeganiało się strasznymi wizerunkami, maskami, sztuką,
muzyką czy rytuałami. By oswoić nieznane i przerażające,
wznoszono totemy, wyznaczano miejsca tabu i składano ofiary.
Wystawa prezentuje prace artystyczne z okresu obywatelskiej kwarantanny. Powstawały one w domach twórców,
w atmosferze odosobnienia i często w sposób bezpośredni
nawiązują do otaczającej nas wszystkich rzeczywistości.
Będzie również można zapoznać się z dokumentacją czasu
epidemii: autorskimi tekstami, notatkami, rysunkami i fotografiami, efektami współpracy i konsultacji twórców art brut
i osób współpracujących z Pracownią i Galerią. Pokazane zostaną także wybrane prace z Kolekcji Galerii ArtBrut, nawiązujące do założeń wystawy.
Wystawa dostępna online:
http://app.anyvision.com
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4 lipca 21:00
Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki,
ul. Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych

4 lipca na terenie Starej Kopalni odbędzie się spektakl Dzień:
noc: DZIEŃ składający się z dwóch monodramów w reżyserii Jerzego Weltera: Faszystowska mać (na podstawie książki
Łukasza Kazka Faszystowska Mać) i Być u siebie. Oba monodramy opowiadają o zdarzeniach bezpośrednio związanych z konsekwencjami wojny. Wydarzenie realizowane w
ramach projektu „Jesteśmy częścią wielkiej sagi”. Spektakl
wyprodukowany przez Towarzystwo Kultury Czynnej w ramach projektu Nad Rzeką Czasu. Bilety dostępne w kasie
(Kawiarnia Sztygarówka) oraz na stronie Starej Kopalni.
Bilety: 15 zł, tel. (74) 667 09 70. Czas trwania: 115 minut

Wydarzenia w Starej Kopalni
WARSZTATY CERAMICZNE dla dzieci i dorosłych w Centrum
Ceramiki Unikatowej. Do wyboru są zajęcia z kalkomanii lub
tworzenia małej formy rzeźbiarskiej.
Bilety dostępne na stronie internetowej obiektu

Stara Kopalnia zaprasza także codziennie na ZWIEDZANIE
w godz: 10.00-18.00 (ostatnie wejście o godzinie 16.00). Dla
najmłodszych turystów przygotowane są specjalne karty
zadań do wykonania na trasie.
Bilety można kupić na miejscu lub przez stronę internetową

Wystawa fotografii HARMONY MARCINA RYCZKA z fantastyczną instalacją wykonaną z tysiąca żurawi origami.
Wystawa potrwa do 2 sierpnia 2020 r., wstęp jest wolny.

Od lipca dostępna będzie także WAKACYJNA OFERTA zajęć
w Starej Kopalni skierowana do dzieci powyżej 6. roku
życia. W ofercie znajdą się zajęcia edukacyjne, warsztaty
ceramiczne i gry terenowe.
Szczegóły wkrótce na stronie instytucji.
Info: www.starakopalnia.pl
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Salonikowe Warsztaty Literackie
13 i 27 lipca 18:00

we Wrocławiu

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7, Wrocław

Elżbieta Szereda i Gabriela Orłowska
Z wodą w roli głównej | Wystawa fotografii

6 lipca 18:00

Izabela Monika Bill
Boso tropię ślady snów | Spotkanie autorskie

20 lipca 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7, Wrocław

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7, Wrocław

Oprawa muzyczna wernisażu:
Elżbieta Anna Kołodziejczyk: śpiew i gitara

Elżbieta Szereda i Gabriela Orłowska: Kiedy praca zawodowa przestała je pochłaniać bez reszty, a rodzina się usamodzielniła – pojawiła się fotografia. Zdjęcia zatrzymują
czas, przedłużają pamięć, pozwalają na powrót do przeszłości. Spotkały się na warsztatach fotograficznych organizowanych przez Kontury Kultury i w klubie „Zoom”. Tam dzielą
się udanymi kadrami, informują o ciekawych wydarzeniach,
poznają ciekawych fotografów, dyskutują o technice fotograficznej i jak ją samodzielnie wykorzystać.
Brały udział w kilku zbiorowych wystawach. Tematy? Na początku były głównie relacje z podróży, z czasem przyjemność zaczęło sprawiać szukanie tematu i robienie zdjęć.

Z wodą w roli głównej - E. Szereda

,,Wszędzie można znaleźć piękno i brzydotę. Jak się szuka,
widzi się więcej – czasem zachwyca przestrzeń, a czasem
detal, innym razem uwagę przyciągają kontrasty albo gra
barwy i światła. Na wystawie nie ma zdjęć wykreowanych
w studio, ale sytuacje zastane. Odzwierciedlają nasze widzenie Świata. Mamy też znakomity pretekst, żeby wyjść z domu,
spacerować i poznawać bliższą i dalszą okolicę. Aparat fotograficzny staramy się mieć zawsze przy sobie."
Woda – symbol życia i oczyszczenia. Bywa cenniejsza niż
złoto. Wszechobecna, występuje w trzech stanach skupienia i wielu postaciach: krucha, kiedy jest lodem, plastyczna,
kiedy jest śniegiem, płynna i lotna. (...). Czerpiemy radość
z jej siły i spokoju, i czujemy obawę przed nieprzewidywalnością. Kształtuje otoczenie i zmienia widzenie świata.
Do 31.07.2020, poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 16:00-19:00
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Salonik Trzech Muz

Oprawa muzyczna wernisażu:
Elżbieta Anna Kołodziejczyk: śpiew i gitara

Izabela Monika Bill: poetka, prozaiczka, aktorka, autorka kolaży, zdjęć artystycznych, twórczyni nurtu erotyków motoryzacyjnych. Wydała 7 tomów poezji i powieść: Seksapil
duszy (2011), Kameleony (2012), Sztuka jedzenia jabłek
(2013), Podróże poezją (2014), Erotyki motoryzacyjne (2015),
powieść Dziewczyna wilkołaka (2016), Przestrzenie (2017),
Wycinki (2018). Jako aktorka grała w serialach: Dlaczego ja
(odc. 337, 510, 615), Trudne sprawy (odc. 313, 699), Detektywi w akcji (odc. 21), Dzień, który zmienił moje życie (odc.
70A), Na ratunek
112 (odc. 146).
Laureatka konkursu fotograficznego
Szklane
szlaki Wrocławia.
Zwyciężczyni Konkursu na Najpiękniejszy Wiersz Miłosny organizowanego przez Salonik
Trzech Muz – Walentynkowa Mistrzyni Pióra 2018.
W 2015 r. ujęta
w antologii Poeci
Polscy XXI wieku
jako jedna z 25 autorów polskich na świecie. Jest członkiem
i sekretarzem Wrocławskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Należy do Dolnośląskiej Grupy Literackiej NURT, ,,Pociąg do Pióra", Saloniku Trzech Muz. Sympatyk Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Interesuje się motoryzacją, maszynami, co widać w jej prozie i w poezji. Kocha góry,
podróże, opuszczone miejsca.
Od autorki: ,,Część poetycka książki to zapis oniryczny, baśniowy pomieszany ze wspomnieniami, fantazjami, odczuciami z miejsc, które emitują magię. Takie miejsca, które chcą,
aby je odnaleźć, znalazłam w Górach Sowich, stąd znajdziecie Państwo wiersze im poświęcone. Jest dużo symboliki, są
słowa-klucze, które same wyjdą do Państwa z wierszy. Są
też utwory poświęcone bliskim, na bazie urywków wspomnień oraz wiersze, które bezpośrednio nawiązują do snów,
i takie, które mają w sobie po prostu uchwycony pierwiastek
magii. Część druga zawiera 4 opowiadania powiązane losami
bohaterów, którymi są maszyny rolnicze i budowlane. W jednym z opowiadań pojawia się również motyw snu.”
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Dolnośląska
Biblioteka Publiczna

Mediateka

we Wrocławiu

Letni Pięciobój Czytelniczy

#zostań w domu
z Dolnośląską Biblioteką Publiczną

Od 29 czerwca do 11 sierpnia

we Wrocławiu

DBP im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, Rynek 58
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od 10.30 do 18.30
środy od 10.30 do 15.30
w soboty i niedziele biblioteka jest nieczynna

Od 1 czerwca 2020 r. do holu biblioteki będzie mogło wejść
6 osób. Ale przy każdym stanowisku obsługi będzie mogła
być tylko 1 osoba. Czekający zaś zachowają bezpieczny dystans – oznaczony taśmą na podłodze.
Uwaga! Każdy wchodzący musi mieć maseczkę ochronną.
Osób bez maseczek nie obsługujemy! (oprócz dzieci do lat 4.)

Działalność DBP jest ograniczona do podstawowych usług
– wypożyczania książek i zbiorów audiowizualnych, przyjmowania zwracanych zbiorów oraz podstawowych czynności związanych z rejestracją czytelników, wydawaniem
kodów dostępu itp.
WRZUTNIA: Przywrócone zostaje funkcjonowanie wrzutni
przed wejściem do siedziby Biblioteki. Można do niej wkładać zwracane zbiory przez 24 godziny na dobę.
Książki, filmy czy płyty zwracane przez Czytelników są poddawane kwarantannie i muszą pozostawać w specjalnym
kontenerze, zanim zostaną ponownie włączone do zbiorów. Od 1 czerwca kwarantanna będzie trwać 3 dni.
Dolnośląska Biblioteka Publiczna proponuje w ramach akcji
#zostańwdomu literackie quizy i krzyżówki, które można
rozwiązywać on-line. Oto linki do nich:
Quizy literackie:
Album z fotografiami | Sławne cytaty, brakujące słowa
Jakim pisarzem jesteś w czasie kwarantanny
Pomniki bohaterów literackich
Pomniki bohaterów bajek i powieści dla młodzieży
Wrogowie, konkurenci, rywale | Wielcy kochankowie
Krzyżówki literackie:
Miejsca akcji | Wielcy detektywi | Zabójcy
Bestiariusz literacki
www.wbp.wroc.pl
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Mediateka, pl. Teatralny 5, Wrocław
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału młodzież
w wieku 10-16 lat

Letnie Igrzyska Olimpijskie zostały przeniesione na 2021 rok,
ale nie martw się - biblioteka zadba o Twoją formę! Weź
udział w Letnim Pięcioboju Czytelniczym i powalcz o nagrody.
Co tydzień będą publikowane kolejne zadania.
Czy wiesz, że na pięciobój nowoczesny, jedną z dyscyplin
olimpijskich, składają się jazda konna, szermierka, pływanie, strzelanie z pistoletu oraz bieg przełajowy?
Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla Was dyscypliny Letniego Pięcioboju Czytelniczego, czyli 5 zadań do
wykonania w 5 tygodni:

* Jazda... po książkę
* Szermierka... słowna
* Pływanie... na falach wyobraźni
* Strzelanie... pytaniami w pisarzy
* Bieg... do biblioteki
Zadania będą publikowane na Facebooku oraz stronie internetowej MBP we Wrocławiu przez pięć kolejnych poniedziałków: 29.06, 6.07, 13.07, 20.07 i 27.07.2020.
Zgłoszenia do 11.08.2020 do 23:59
Można nadsyłać je mailem na adres mediateka@biblioteka.wroc.pl
lub składać osobiście w Mediatece (przed wizytą sprawdź godziny
pracy tej biblioteki!). Zgłoszenie musi zawierać podpisane przez
opiekuna dokumenty: „Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na
udział dziecka w Letnim Pięcioboju Czytelniczym”,
„Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka”. Dokumenty można
znaleźć na stronie www Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dołącz do wydarzenia na fb: www.facebook.com
www.biblioteka.wroc.pl/mediateka

cojestgrane.pl – koncentrator kultury

29

Wrocławski Dom Literatury
Finaliści Wrocławskiej Nagrody
Poetyckiej SILESIUS 2020
Operator: Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2, Wrocław

W tym roku z powodu pandemii wręczenie SILESIUSA zostanie połączone w czasie z ceremonią przyznania innego
ufundowanego przez Wrocław wyróżnienia literackiego –
Literackiej Nagrody Europy Środkowej ANGELUS. Tym
samym w tym roku dojedzie do – skądinąd symbolicznego
– połączenia dwóch najważniejszych miejskich nagród literackich, którym patronuje ten sam twórca – Johannes
Scheffler, czyli właśnie Anioł Ślązak, Angelus Silesius.
Nominacje 2020:
Jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS w składzie:
Anna Kałuża, Tomasz Kunz, Karol Maliszewski, Joanna
Orska, Adam Poprawa, Justyna Sobolewska i Andrzej Zawada (przewodniczący) podczas posiedzenia 25 czerwca
2020 r. dokonało wyboru pięciu tomików, które powalczą
o Silesiusa w kategorii „Książka roku” oraz trzech, których
autorzy ubiegać się będą o Silesiusa za najlepszy debiut.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

Poznaliśmy także nazwisko tegorocznego laureata nagrody za całokształt pracy twórczej – został nim Eugeniusz
Tkaczyszyn-Dycki. Laureatów w pozostałych kategoriach
poznamy 17 października, podczas wspólnej gali Silesiusa
oraz Angelusa.
Lista finalistek i finalistów Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius wygląda następująco:
Książka roku: 1. Justyna Bargielska, Dziecko z darów, Wydawnictwo Wolno 2. Tomasz Bąk, Bailout, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
3. Piotr Florczyk, Dwa tysiące słów, Instytut Mikołowski
4. Konrad Góra, Kalendarz majów, Biuro Literackie 5. Joanna Mueller, Waruj, il. Joanna Łańcucka, Biuro Literackie
Debiut: 1. Joanna Lewandowska, Trach, Biblioteka Śląska
w Katowicach 2. Kasper Pfeifer, adblock, Stowarzyszenie
Pisarzy Polskich Oddział Łódź 3. Jakub Pszoniak, Chyba na
pewno, Biuro Literackie
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Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki – poeta meliczny
Wybór Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego na laureata Silesiusa za całokształt nie powinien dziwić. Ten urodzony
w 1962 r. pisarz poetycko zadebiutował w 1989 r., rok później wydał swój pierwszy tom Nenia i inne wiersze. Od tego
momentu ukazało się kilkanaście książek jego autorstwa,
za które otrzymał m.in. dwukrotnie Nagrodę Literacką Gdynia (w 2006 za tom Dzieje rodzin polskich i w 2009 za tom
Piosenka o zależnościach i uzależnieniach), Nagrodę Literacką Nike (w 2009, znowu za tom Piosenka o zależnościach i uzależnieniach), a także Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii Książka roku (2012, za tom Imię
i znamię). Twórczość Dyckiego doczekała się licznych opracowań i analiz, w ogromnej większości entuzjastycznych,
w których podkreślana jest oryginalność osadzonej we
współczesności dykcji poetyckiej, która jednak czerpie m.in.
z sarmackiego baroku, czy obfituje w kresowe zapożyczenia. Do fascynacji poezją Tkaczyszyna-Dyckiego przyznają
lub przyznawali się w zasadzie przedstawiciele wszystkich
pokoleń poetyckich, od autorów debiutujących w ostatnich
latach po Czesława Miłosza.
Nagrody za nominacje:
Tegoroczna edycja Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS będzie wyjątkowa jeszcze z jednego powodu. Już na
początku roku ogłoszono rewolucyjne zmiany w regulaminie nagrody, których efektem jest zwiększenie puli nagród
i liczby wyróżnionych, przede wszystkim dzięki ustanowieniu nagród finansowych dla wszystkich autorek i autorów,
którzy znaleźli się w gronie finalistów. Laureatka lub laureat SIlesiusa za książkę roku dostanie – tak jak do tej pory
– 50 tysięcy złotych, ale po 5 tysięcy złotych otrzymają również autorzy wszystkich książek zakwalifikowanych do finału. Natomiast zwycięzca w kategorii „Debiut” otrzyma
nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych, a nominowani
również po 5 tysięcy złotych.
- „O zmianach w nagrodach miejskich, Angelusie i Silesiusie, myśleliśmy już od dawna. Jednak impulsem, który niejako przymusił nas do działania było prowokacyjne zachowanie trójki poetów nominowanych w ubiegłym roku do Silesiusa za debiut. Maciej Bobula, Michał Domagalski i Janek
Rojewski, nie zważając na regulaminy, postanowili podzielić pomiędzy siebie nagrodę jeszcze przed poznaniem werdyktu jury, co ogłosili ze sceny” – mówił Irek Grin podczas
konferencji prasowej w styczniu tego roku.
W przypadku Angelusa zmiany wyglądają analogicznie,
a szczegóły przypomnimy podczas ogłaszania nominacji
30 czerwca.
Więcej o Silsesiusie
Wrocławska Nagroda Poetycka SILESIUS, wręczana od 2008
r., ma na celu wyróżnienie i promocję najważniejszych dzieł
i twórców rodzimej poezji. Fundatorem nagrody jest miasto
Wrocław, a jej nazwa pochodzi od śląskiego poety barokowego Angelusa Silesiusa. Od początku istnienia Nagroda Poetycka Silesius przyznawana jest w trzech kategoriach: za
„całokształt twórczości, książkę roku i debiut roku”.
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W 2008 r. jako pierwsi statuetki Silesiusa otrzymali Tadeusz Różewicz (całokształt twórczości), Andrzej Sosnowski
(Książka roku) oraz Julia Szychowiak (Debiut). Za całokształt pracy twórczej w kolejnych latach nagradzani byli
także: Stanisław Barańczak (2009), Piotr Sommer (2010),
Urszula Kozioł (2011), Marcin Świetlicki (2012), Krystyna
Miłobędzka (2013), Darek Foks (2014), Jacek Podsiadło
(2015), Julian Kornhauser (2016), Andrzej Sosnowski (2017),
Bohdan Zadura (2018) i Ewa Lipska (2019).
Operatorem Nagrody Silesius, podobnie jak i Literackiej
Nagrody Europy Środkowej ANGELUS, od 2018 r. jest Wrocławski Dom Literatury. Z kolei od 2016 r. Nagrodzie towarzyszy Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius (także
organizowany przez WDL).
Więcej informacji: www.silesius.wroclaw.pl,
www.domliteratury.wroc.pl

Tymoteusz Karpowicz
Zmyślony człowiek w Biurze Literackim
Przywykliśmy do tego, że w ostatnich książkach Karpowicza wiersze rozbiegają się w różnych kierunkach, wypuszczają pędy, splątują korzeniami z innymi utworami. Joanna
Roszak proponuje zupełnie nowe spojrzenie: nie na kłącza
twórczości, lecz na koronę wierszowego drzewa. Przypomina najbardziej znane wiersze poety, ale też wybiera te,
które prawdziwie oddychają lasem, a otwarte nim, otwierają czytających na nieznane doświadczenia.
Owe drzewne utwory pozwalają zobaczyć w tej poezji (niesłusznie zapomnianej i uważanej za trudną) wartość, której dotąd nie dostrzegano – udzielanie lekcji medytacji
i spokoju. W posłowiu do książki Joanna Roszak zdradza
najważniejsze słowa-klucze książki: „hasła: las, drzewa, oddech, odosobnienie, ustronie po podróży (seclusion after
a journey), poświęcenie, oczyszczenie, ogień, midsummer
(środek lata, noc świętojańska), życie, dusza, zieleń, milczenie, wegetacja, powietrze oraz wiatr”.
W rozmowie w biBLiotece, autorka wyboru dodaje: „Las
często sygnalizował w jego twórczości aluzję, gąszcz intertekstualności, żywioł poezji. Czytał go, będąc spadkobiercą
Przybosia, autora wiersza W głąb las, i Bolesława Leśmiana
(Więc las pokochaj! Nic nie ma prócz lasu!)”.
„Poezja Karpowicza długo kojarzyła mi się z konwulsją, histerią słowną, sytuowałam ją daleko poza jasnością. Te wiersze ze mną nie zostały. Chciałam więc dać czytelniczkom
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Biuro Literackie
poczta@biuroliterackie.pl
i czytelnikom książki mojego najbliższego Karpowicza”.
Tymoteusz Karpowicz był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, tłumaczem i krytykiem literackim. Pracował jako asystent na Uniwersytecie Wrocławskim. Należał do redakcji
m.in. Nowych Sygnałów i Odry. W 1973 r. wyjechał na stałe
z Polski do Stanów Zjednoczonych, a w 1978 r. objął stanowisko profesora na uniwersytecie stanu Illinois w Chicago. Zmarł w 2005 r. w Oak Park. Pochowany został na
Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.
Jeszcze za życia autor przyjął zaproszenie do wydania dzieł
zebranych w Biurze Literackim. Już kilka miesięcy po
śmierci ukazała się książka Mówi Karpowicz autorstwa Mirosława Spychalskiego i Jarosława Szody, będąca zapisem

wypowiedzi poety udzielonych przy okazji filmu o nim, jaki
powstał w 1993 r. Podczas Portu Literackiego w 2006 r. odbyły się konferencja poświęcona twórczości autora i szereg wydarzeń towarzyszących.
Pod redakcją Joanny Mueller, Kuby Mikurdy i Bartosza Małczyńskiego wydany został zbiór Podziemne wniebowstąpienie z 24 szkicami, m.in.: Edwarda Balcerzana, Stanisława
Barańczaka, Zbigniewa Bieńkowskiego, Katarzyny Czeczot,
Andrzeja Falkiewicza, Michała Głowińskiego, Jacka Gutorowa, Bogusława Kierca, Katarzyny Krasoń, Agaty Kuli, Erazma Kuźmy, Jana Józefa Lipskiego, Jacka Łukasiewicza, Jakuba Momro, Ryszarda Nycza i Joanny Roszak.
Kolejną pozycją Biura Literackiego był wydany rok później
tom Małe cienie wielkich czarnoksiężników. Zarejestrowane
w paśmie cyfr od 797 do 7777. Książka zainaugurowała serię
Poezje, w której teraz ukaże się Zmyślony człowiek. W 2010
r. został wydany zbiór W cztery strony naraz. Portrety Karpowicza przygotowany przez Joannę Roszak. Autorka podąża w nim śladami Karpowicza, rozmawia z przyjaciółmi
i znajomymi w Chicago, Nowym Jorku oraz w Polsce.
W 2011 r. wydane zostały dwie rozmowy (Oak Park – Puszczykowo – Oak Park) – świadectwo przyjaźni, a także wzajemnej intelektualnej i literackiej fascynacji Karpowicza oraz
Andrzeja Falkiewicza i Krystyny Miłobędzkiej. W rocznicę 90.
urodzin autora – 15 grudnia 2011 r. – ukazał się pierwszy
tom jego dzieł zebranych. Do 2015 r. Biuro Literackie wydało
łącznie sześć obszernych tomów z wierszami oraz dramatami, słuchowiskami i adaptacjami teatralnymi Karpowicza.
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ODA Firlej

Centrum Kultury Muza

we Wrocławiu

w Lubinie

XDZVØNX

Letnie koncerty w Muzycznej Altanie

Firlej online

Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin
Altana w Parku im. Józefa Piłsudskiego za CK Muza
Wstęp wolny! www.ckmuza.eu

3 lipca 20:00
Premiera: www.youtube.com

xDZVØNx to duet z Wrocławia wykonujący muzykę elektroniczną. Grupa powstała w 2017 r. i od tego czasu wydała demo Tape_01 (2018), Ep Mayko (2019) i album Everything we dreamt about. Muzyka xDZVØNx to mroczny
synth pop, w którym słychać wpływy takich gatunków jak
cold wave, industrial, techno albo post punk, z drugiej
strony można odnaleźć w niej odniesienia do sztuki tradycyjnej i sakralnej. Grupa współpracuje z wrocławskim kolektywem TROPY zajmującym sie glitch artem i sztuką brutalistyczną oraz z teamem WKURVV (też z Wrocławia).
„Występ dla klubu Firlej został zarejestrowany w salce
prób, prezentujemy kawałki z dwóch ostatnich wydawnictw. Pozdro dla całego crew xDZVØNx, które rozproszyło
się ostatnio po całej Polsce, jak się spotkamy, to trzeba zrobić bibkę jakąś w końcu, trzymajcie się tam mordeczki.”
Więcej informacji: www.firlej.wroc.pl/wydarzenia/koncerty
Więcej informacji o akcji Firlej online:
www.firlej.wroc.pl/wydarzenia/koncerty/firlej-online

The Liverpool
5 lipca 18:00
Skład Zespołu: Andrzej Górecki: gitara, wokal
Waldemar Siarkiewicz: gitara, wokal
Wojtek Obajda: perkusja, wokal
Krzysztof Bińkowski: bas gitara

Zespół powstał w 1998 r. w Lubinie. Obecnie jest formacją
warszawsko-lubińską za sprawą lidera zespołu – Andrzeja
Góreckiego. Panowie fantastycznie grają utwory zespołu
The Beatles. Do repertuaru włączają także przeboje lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych znanych i lubianych zespołów. Dzięki temu możemy usłyszeć covery The Rolling
Stones, Jimiego Hendrixa, a także Czerwonych Gitar, Perfectu, Lady Pank i Dżemu. Każdy koncert w ich wykonaniu
jest inny. W tym roku to właśnie oni zainaugurują Letnie
koncerty w „Muzycznej Altanie”.

Dolnośląska Giełda Fonograficzna
w wakacje
4 lipca oraz 1 sierpnia 13:00-15:00
ODA Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław

Dolnośląska Giełda Fonograficzna wraca po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa! Lipcowa edycja obędzie się w plenerze, przed klubem Firlej.
To cykliczne wydarzenie kulturalne. W pierwsze soboty miesiąca Firlej otwiera swoje drzwi dla wszystkich miłośników
muzyki: wydawców, sklepów płytowych, kolekcjonerów,
wielbicieli płyt winylowych, kaset magnetofonowych, kompaktów i innych nośników z muzyką. To doskonała okazja,
aby uzupełnić swoją kolekcję płyt czy nabyć trochę nowych
nagrań, powymieniać się krążkami lub po prostu spotkać się
i porozmawiać w przyjaznej atmosferze.
www.facebook.com/DolnoslaskaGieldaFonograficzna
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Asocjacja Starych Łosi
26 lipca 18:00
Wspólna pasja gry na gitarze Andrzeja Multarzyńskiego
i Witka Koziorowskiego sprawiła, że w 1996 r.powstała Asocjacja Starych Łosi. Początkowo Asocjację tworzyło tych
dwóch pasjonatów – później dołączył do nich Jarek Szwed –
gitara basowa. Nagrali dwie amatorskie płyty z piosenką turystyczną: Co za czasy i Powrót do źródeł oraz własną autorską płytę do słów Andrzeja Zawiślaka oraz muzyki Andrzeja
i Witka Twój cień na ziemi. Asocjację często wspomaga
swoim oryginalnym głosem Dorota Regmunt vel Sobieszczańska oraz Jolanta Trawnik, która ponadto gra na ukulele.
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Kapela Michały

Taneczne wakacje

12 lipca 18:00

ze Szkołą Tańca Carmen

Skład Kapeli: Michał Litwin: gitara basowa, kontrabas, śpiew
Jerzy Domagała: akordeon, instrumenty klawiszowe
Mirosław Dec: saksofon, śpiew
Jan Kałakuka: perkusja, akordeon
Piotr Liczbiński: gitara, banjo, śpiew

Kapela Michały to sześcioosobowy lubiński zespół założony
w 2011 r. Ich muzyka to utwory z folkloru miejskiego, szczególnie warszawskiego, śląskiego i lwowskiego. Ponadto panowie grają i śpiewają pieśni podwórkowe, biesiadne i żołnierskie. W ich repertuarze znajdują się także utwory typowo
taneczne. Zapowiada się więc dobra zabawa.

6 lipca-31 sierpnia
Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin

W lipcu i sierpniu zapraszamy wszystkich stęsknionych za
tańcem: dorosłych, młodzież i dzieci. Już od dziś można się
zapisywać. Czekamy na Was. Do zobaczenia!
Poniedziałek, sala 111 g. 16.30-18.00 – Balet dzieci 8-13
lat – zapisy | g. 18.15-19.15 – Zumba Gold – zapisy
g.19.30 – Flamenco
Wtorek, sala 119 g. 16.30-17.15 – Balet dla dzieci 4-6 lat –
zapisy | g. 17.30-18.30 – Zumba – zapisy | g. 18.45 – Belly
Dance – Zahir
Środa, sala 119 g. 17.00-18.00 – Zumba – zapisy
g. 18.15-19.15 – Belly Dance – Zahir | g. 19.30-Latino
Czwartek, sala 111 godz. 18.00-19.00 – Belly Dance
g. 19.15-20.15 – Flamenco | g. 20.30-21.30 – Latino pary
Piątek, sala 119 godz. 18.00-19.00 – Belly Dance – zapisy
godz. 19.15-20.15 – Zumba Gold – zapisy
Ilość miejsc ograniczona! | Zapisy i informacje: szkola.carmentaniec@gmail.com, tel. 785 932 612 | Koszt: 80/70 zł za miesiąc
www.ckmuza.eu

Lato ze Studiem Tańca Fuego
7-31 lipca
Centrum Kultury Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin

Patrycjusz Gruszecki Trio
Od Amstronga do Sinatry

19 lipca 18:00
Skład Zespołu: Patrycjusz Gruszecki: trąbka
Zbigniew Lewandowski: bębny
Kajetan Galas: organy Hammonda

Pochodzący z Lubina Patrycjusz Gruszecki – trębacz, flugelhornista, kompozytor, aranżer i wokalista wystąpi z koncertem zatytułowanym Od Armstronga do Sinatry. Muzyk
jest absolwentem Wydziału Kompozycji Interpretacji Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Laureat wielu prestiżowych nagród,
w tym „Dla Najlepszego Instrumentalisty” Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Swingin’ Saxonia”. Współpracuje z wieloma znanymi muzykami i zespołami. Na co dzień
jest nauczycielem w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy,
ale obecnie także tębaczem zespołu Ania Wyszkoni Akustycznie, BIBOBIT i Ray Wilson Genessis Classic.
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Dla wszystkich aktualnych i przyszłych tancerzy do STF
Wtorki – dancehall z Agatą Ligas g. 15-16.00 | 7-9 lat
(nowoczesny z elementami dancehallu)
g. 16.15-17.45 | 10-14 lat godz. 18.00-19.30 | 15+
Środy – modern jazz z Arleta Podgórna
g. 15.00-16.00 | 7-9 lat | godz. 16.15-17.45 | 10-14 lat
g. 18.00-19.30 | 15+
Piątki – hip-hop/new age z Una Wabińska
g. 15.00-16.00 |7-9 lat | g. 16.15-17.45 | 10-14 lat
g. 18.00-19.30 | 15+
Ilość miejsc jest ograniczona! | Cennik: 1 kurs (1 styl tańca)
dzieci 7-9 lat (100 zł/4 godz. w miesiącu) młodzież 10-14 & 15+
(150 zł/6 godz. w miesiącu)
2 kursy (2 style tańca) dzieci 7-9 lat (160 zł/8 godz. w miesiącu)
młodzież 10-14 & 15+ (250 zł/12 godz. w miesiącu)
3 kursy (3 style tańca) dzieci 7-9 lat (260 zł/12 godz. w miesiącu)
młodzież 10-14 & 15+ (400 zł/18 godz. w miesiącu)
Zapisy do 30 czerwca u Moniki Broczek (messenger lub tel:
695750521). Rozpoczęcie zajęć od 7 lipca, www.ckmuza.eu
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Klub Pod Kolumnami

Czesław Przęzak

we Wrocławiu

22 sierpnia 19:00
Największa we Wrocławiu plenerowa i stacjonarna wystawa
prac Czesława Przęzaka, jednego z najbardziej znanych polskich karykaturzystów. Mistrz rysunkowego dowcipu obchodzi
w tym roku 45-lecie swojej twórczości! Jego prace będzie
można oglądać na dużych tablicach, które staną na skwerze
pośrodku pl. św. Macieja na wrocławskim Nadodrzu. Mniejsze
formaty zawisną w Klubie Pod Kolumnami (pl. św. Macieja 21).
Na wystawie zaprezentowanych będzie – w klubowej galerii
45 prac wielkoformatowych, natomiast w Klubie i przed Klubem – 12 prac na siatkach oraz w plenerze na skwerze przy
pl. św. Macieja w bezpośrednim sąsiedztwie Klubu – 8 dwustronnych standów, czyli 16 prac. Otwarcie wystaw uświetni
występ zespołu muzycznego.
Prace wrocławskiego artysty od kilkudziesięciu lat pokazywane są na wystawach na całym świecie.

Wystawa na 45-lecie twórczości

Wassa, wassa, wassa! Czyli radość po
afrykańsku! Warsztaty afrykańskie dla dzieci
10 lipca 17:00
Skwer na placu św. Macieja 21, Wrocław

Interaktywne, autorskie warsztaty o charakterze edukacyjno-animacyjnym dla dzieci, podczas których instruktorzy
zabiorą najmłodszych w fascynujący muzyczno-taneczny
świat Afryki Zachodniej. Podczas warsztatów instruktorzy:
podróżniczka i tancerka Aneta Szlacheta oraz muzyk Dariusz Dżugan, zapraszają najmłodszych do zabawy rytmiczno-ruchowej oraz nauki tańca afrykańskiego, tradycyjnych kroków i choreografii do muzyki na żywo oraz do
wspólnego muzykowania, nauki gry na bębnach djembe
(tradycyjnych instrumentach z Afryki Zachodniej).
Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona / dzieci pow. 6 lat
Rezerwacja miejsc: e-mail: info@kolumny.art.pl
Wydarzenie: www.facebook.com

Szekspir na wakacjach Kurs aktorski online
Od 13 do 17 lipca
Klub Pod Kolumnami, www.kolumny.art.pl

Intensywny wakacyjny kurs aktorski online dla młodzieży
i dorosłych połączony z realizacją videoperformance. Zajęcia prowadzone poprzez videokonwersację na dostępnym
komunikatorze (Whatsapp, Messenger).
Uczestnicy pracują z instruktorką zdalnie nad monologami.
W kolejnym etapie nagrywają opracowany aktorsko fragment wraz z ustaloną inscenizacją za pomocą dostępnego
sprzętu (telefon, laptop). Finał zajęć to videoperformance
złożony ze zmontowanych nagrań wideo scen monologowych wszystkich członków kursu. Materiałem zajęć będą
fragmenty monologów Szekspira. Program zajęć obejmuje
technikę mówienia wiersza, pracę nad dykcją, głosem, gestem scenicznym, warsztat pracy przed kamerą. Zajęcia od
poniedziałku do piątku – 2 godziny dziennie.
Warsztaty teatralne online dają niezwykłą możliwość połączenia narzędzi aktorstwa teatralnego oraz filmowego. Są
idealne dla każdego, kto boryka się z tremą związaną z występem przed licznym audytorium. Tutaj bowiem każdy
z aktorów ma przed sobą tylko jednego widza – instruktora,
a z chwilą premiery – oko kamery; utrwalone nagranie natomiast może obejrzeć nieskończona ilość odbiorców.
Pierwsza godzina to konwersacja całej grupy z instruktorem. Druga godzina – praca indywidualna z każdym
z uczestników. Prowadząca: Anna Rakowska – aktorka,
związana z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i Teatrem
Strefa Otwarta z Wrocławia, absolwentka Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu,
instruktor teatralny z wieloletnim stażem.
Koszt: 150 zł za cały kurs (5 dni po 2 godziny)
Zapisy i informacje: info@kolumny.art.pl
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Czesław Przęzak, urodził się 9 kwietnia1952 r. we Wrocławiu.
Członek rzeczywisty SPAK (Polish Association of Cartoonists)
i UWC Union of Word Cartoonists.
Debiut prasowy: 1986 rok Karuzela Polska; Eulenspiegel
Niemcy. Współpraca z 15 pismami m.in.: Gazeta Wrocławska,
Skrzydlata Polska, Karuzela, Tygodnik Solidarność, Aida oraz
internetowym, tureckim pismem ,Fenamizah.
Jego rysunki prezentuje także Galeria CWN - Cartoon World
News z Iranu i UWC Magazyn internetowy.
Wystawy indywidualne: Duża wystawa rok 1994: Wrocław w
„Galerii na strychu” zorganizowana przez artystkę rzeźbiarkę
Krystynę Strużynę-Kunecką. Rok 2016: wystawa
z okazji jubileuszu – 30 lat uprawiania satyry 1986-2016 Czesław Przęzak – zezowate szczęście – w Klubie Pod Kolumnami we Wrocławiu.
Wystawy grupowe: Bułgaria, Belgia, Czechy, Anglia, Turcja,
Francja, Rumunia, Rosja, Armenia, Iran, Syria, USA, Australia,
Austria, Peru, Kolumbia, Włochy, Holandia, Brazylia, Serbia,
Egipt, Portugalia, Luksemburg, Grecja, Chorwacja, Meksyk, Filipiny, Indonezja, Japonia, Chiny, Kanada, Rosja, Izrael, Liban,
Gwatemala, Czarnogóra i Polska – udział w około 170 wystawach w Polsce i zagranicą.
Wstęp wolny za zaproszeniami, liczba osób ograniczona. Zgłoszenia prosimy przysyłać na info@kolumny.art.pl | Do 15.10.2020
www.kolumny.art.pl
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Wakacyjne safari Plener plastyczny w ZOO

ODT Światowid

27-31 lipca 9:00-17:00

we Wrocławiu

Organizator: ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A, Wrocław
Prowadzenie: Hanna Zawadzka-Woźniak i Renata Kurczyńska

Lato z pracownią Art-Edu
ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A, Wrocław
www.swiatowid.net.pl

Podczas turnusów odbywają się również zajęcia integracyjne,
jest czas na zabawę, dwie wycieczki (wykorzystujące różne
atrakcje dostępne w mieście np. ZOO, kino itd.), jak i samodzielną twórczość dzieci w ramach swobodnej aktywności.
Uczestnicy korzystają też z uroków lata, bo część warsztatów odbywa się poza salami ośrodka.
By dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach konieczne jest podpisanie przez Rodzica/opiekuna kilku niezbędnych dokumentów. Prosimy o zapoznanie się z nimi, wypełnienie, wydrukowanie, podpisanie oraz dostarczenie ich organizatorowi w pierwszym dniu zajęć lub uwzględnienie rano czasu na te działania.

Groźne tygrysy, dostojne manaty, zwinne kotiki, rajskie ptaki
– wakacyjne safari w mieście? Czemu nie! Zwierzęta pozostaną wprawdzie za ogrodzeniem swoich letnich wybiegów,
lecz uczestnicy „uzbrojeni” w przybory do rysunków, będą
„polować” na zwierzęce pozy, zachowania i miny, jak i „łapać”
je na papier. Z racji, że mieszkańcy ZOO mieli spory odpoczynek od odwiedzin turystów pojawiło się w Ogrodzie sporo
maluchów, z którymi na pewno warto się spotkać!

Uczestnicy: 7-10 lat | Grupa do 13 osób
Koszt: 390 zł za turnus; w cenie jest koszt zajęć i materiałów, biletów wstępu, obiadów i podwieczorków

Szalony naukowiec 20-24 lipca 8:00-17:00
Codziennie eksperymentujemy! Dzieci poznają świat nauki
przez zabawę. Wśród wykonywanych doświadczeń pojawią się m.in. lampa lawa, samopompujący się balon, wulkan na sodę kuchenną. Zapisy: www.swiatowid.net.pl

Zostań artystą 27-31 lipca 8:00-17:00
Na zajęciach zaprezentujemy dzieciom nietypowe i mało popularne techniki wykonywania prac plastycznych, które często
wymagają więcej czasu, energii i skupienia, ale rozwijają kreatywność, wyobraźnię i sprawność manualną. Wśród technik
są np. filcowanie na mokro i sucho, kolaż, prace z wykorzystaniem sznurka pakowego, czy scrapbooking.
Zapisy: www.swiatowid.net.pl

Zrób to sam 10-14 sierpnia 8:00-17:00
Samodzielne tworzenie przez dzieci różnych przedmiotów będzie motywem przewodnim! Do twórczej pracy uczestnicy
otrzymają najróżniejsze dostępne materiały, które wykorzystają zapewne bardzo pomysłowo ;-).Zapisy: www.swiatowid.net.pl
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Rysunek z natury, nauka obserwacji, zasad perspektywy,
modelowania, proporcji złożą się na zajęcia plastyczne na
świeżym powietrzu lub w przestronnych pawilonach ZOO
(jeśli będzie padać deszcz).
Plener dedykujemy uczestnikom o zainteresowaniach plastycznych, chcącym rozwijać umiejętności rysowania. Zajęcia prowadzimy w kameralnych grupach, by uczestnicy mogli
swobodnie konsultować postęp swoich prac z instruktorem.
Dzienny czas zajęć plastycznych to 2 godziny w plenerze (w
ZOO) plus ok. 2 godziny w pracowni (dopracowanie szkiców).
W programie pleneru są też spotkania z zoologami, by
uczestnicy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o zwierzętach,
które będą rysować, jak i spacery po ogrodzie oraz korzystanie z jego części rekreacyjnej.
Prace powstałe podczas pleneru zaprezentujemy we wrześniu na specjalnej wystawie w Afrykarium.
Uczestnicy: 9 -15 lat | Liczba miejsc: 12 (2 grupy po 6 osób)
Koszt: 430 zł; obowiązuje zniżka 20% w programie Nasz Wrocław;
w cenie: zajęcia artystyczne, materiały plastyczne, roczna karta
do ZOO, obiady, podwieczorki. Zapisy: www.swiatowid.net.pl

Letni kurs baletowy
6-10 lipca
Prowadzenie: Andrzej Malinowski

Zajęcia połączą w sobie naukę z zabawą! Uczestnicy będą
mieli okazję poznać podstawy tańca klasycznego, jak i nauczyć się prostych układów choreograficznych.
Zajęcia: 16.00-16.50 1 grupa | 17.00-17.50 2 grupa
Uczestnicy: 4-8 lat | grupy 6-11 osób
Koszt: 130 zł/5 dni | karnet, obowiązuje zniżka 20% w programie
Nasz Wrocław
Zapisy: www.swiatowid.net.pl
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CRZ Krzywy Komin

Od pomysłu do projektu.

we Wrocławiu

18 lipca 12:00-17:00, 19 lipca 11:00-16:00

Warsztaty rysunku modowego

Centrum Rozwoju Zawodowego
Krzywy Komin
ul. Dubois 33/35A, Wrocław, www.krzywykomin.pl

Andrzej Sharan Pantomima kolorów
11 lipca 19:00

Bezpłatne warsztaty tworzenia rysunku modowego z ilustratorką
i projektantką ubioru - Pauliną Iłendą

Warsztaty przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Mile widziane są osoby
planujące podjęcie studiów na kierunku projektowania
ubioru, które chcą poszerzyć zakres swoich umiejętności,
otworzyć się na nowe pomysły i rozwiązania.
Informacje: www.krzywykomin.pl

Andrzej Sharan – śledczy prokuratury ZSRR, ukraiński adwokat. Siedząc w swojej kuchni pod Lwowem, udowodnił
przed Trybunałem Europejskim łamanie praw człowieka
przez państwo ukraińskie. Pięć lat temu indywidualnie
wstąpił do Unii Europejskiej. Mieszka we Wrocławiu już
dziesiątą część swojego życia. Pisze prozę i poezję pod
ogólnym imieniem „Pantomima Słowa”, która została wydrukowana na Ukrainie, w Rosji, Francji i w Polsce. Ma coś
do powiedzenia. Podczas gdy jego „Pantomima Słowa”
czeka na swojego wydawcę (prawdziwego wydawcę), aby
skrócić drogę do serca czytelnika, widza, odważył się stworzyć na swoich obrazach Pantomimę kolorów. Ma coś do
powiedzenia i ma, o czym milczeć. Ma nadzieję, że ten, kto
wejdzie w kontakt z Pantomimą kolorów, ma też, o czym
milczeć, o czymś swoim, ukrytym i szczerym.

Jak zadawać dobre pytania?
10 lipca 10:00, 11 lipca 10:00
Chcesz rozwinąć swoje umiejętności coachingowe? Przyjdź
na inspirujące warsztaty pracowni PROJEKT COACH, na
których skutecznie rozwiniesz konkretne kompetencje.
Zakres tematyczny: Czym jest w praktyce coachingowej
kompetencja 5, 6 i 7? Jak zadawać pytania? Jak otwierać
klienta? Jak czytać mojego rozmówcę? Jak poradzić sobie
w trudnych sytuacjach emocjonalnych? Czym jest komunikacja wprost? Jak reagować na „atak personalny”? Co jest
moją największą siłą? Czym jest dystans i co mi daje?

Informacje: www.krzywykomin.pl

Skąd mam wiedzieć, że robię to,
do czego jestem stworzony?
Cudonatura Roślinne warsztaty twórcze
Od 6 do 10 lipca 7:30-16:30
Przyroda to temat bliski naszemu sercu ❤ Z natury czerpiemy inspirację do zabawy! Spontanicznie, kreatywnie
zapraszamy wszystkie dzieci na wakacyjne harce z florystycznym twistem! Będziemy czerpać bogactwo ze skarbów natury. Skorzystamy również ze świeżego powietrza
i słońca! Bo latem najfajniej jest na podwórku!
Warsztaty przeznaczone dla dzieci od 7 do 13 lat.
Informacje: www.krzywykomin.pl
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2 lipca 18:00-20:00
Właściwy wybór profesji zgodny z własnymi zasobami, zainteresowaniami i wartościami daje poczucie zadowolenia
i spełnienia. Warto pochylić się nad tą kwestią, aby w życiu
zarabiać z pasji, pracować – nie pracując. Podczas szkolenia
z Agnieszką Polarczyk-Białek z Manufaktury Osiągnięć zyskasz świeże spojrzenie na to, w jakim punkcie obecnie jesteś. Czy czujesz satysfakcję z tego, czym się zajmujesz? Dowiesz się, co należy zrobić, by odnaleźć osobistą drogę rozwoju zawodowego dopasowaną do twoich mocnych stron i
talentów. Zaczniesz żyć na własnych warunkach i z odwagą
sięgać po marzenia! Info: www.krzywykomin.pl
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Warsztaty znajomości materiałów
i technik wykroju
11 lipca 10:00-16:00, 12 lipca 10:00-16:00
Pragniesz rozpocząć przygodę z krawiectwem? A może już
szyjesz ubrania, ale chcesz uzupełnić swój warsztat o solidną
wiedzę z zakresu wykrojów i doboru materiałów? Przyjdź na
bezpłatne warsztaty i rozwiń swoją pasję pod okiem mistrza
– Serafina Andrzejka, zwycięzcy V edycji Fashion Designer
Awards!Podczas zajęć w parktyczny sposób nauczysz się
rozpoznawać podstawowe surowce włókiennicze, poznasz ich
właściwości i zastosowanie. Wiedza ta jest nieodłącznym elementem budowania oryginalnych projektów modowych.
Warsztat podzielony jest na dwa spotkania:
11.07. godz. 10.00-16.00 | 12.07. godz. 10.00-16.00
Info: www.krzywykomin.pl

Centrum Kultury Agora
we Wrocławiu
Lato w Agorze
ul. Serbska 5A, Wrocław - plener lub sala widowiskowa
www.ckagora.pl

Ale cyrk! Rodzinne warsztaty
4 lipca 13:00-15:00
Bezpłatne warsztaty cyrkowe dla całych rodzin. Dwie godziny zabawy wypełnione po brzegi kolorowymi rekwizytami,
ciekawostkami dotyczącymi pracy prawdziwego cyrkowca,
praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami – kręcenie diabolo,
żonglerka piłeczkami, zabawy zręcznościowe, kręcenie poi,
chodzenie na szczudłach i po linie. Dorośli i dzieci będą mogli
popróbować swoich sił w trudnym fachu cyrkowca, pod
okiem doświadczonego artysty Jacka Timingeriu – performera, instruktora, twórcy przedstawień teatralnych.
Wstęp wolny! | Zapisy: anna.borowska@ckagora.pl
Warsztaty dla rodzin z dziećmi powyżej 7 roku życia

Pod palmami Zajęcia hawajskie
6-10 lipca 11:00-15:00 – I turnus
24-28 sierpnia 11:00-15:00 – II turnus
Wakacje dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat w rytmie hawajskiej muzyki. Będzie to tygodniową, pełna fantastycznych
przygód wyprawa po fascynującymi i zarazem najmłodszym
stanie USA – Hawajach! Rajskie plaże pod palmami, klify, kaniony, wulkany, piękna, soczysta zieleń, mnóstwo wodospadów, krystaliczna woda, papugoryby, żółwie wodne, nurkujący i surfujący zapaleńcy – to wszystko, co może Was ominąć, jeżeli przegapicie zapisy.Na zajęciach dzieci poznają fascynujące legendy i mity, a także wyjątkową kulturę i historię tego rajskiego zakątka.
Koszt: 200 zł/os./5 dni. Zapisy i informacje:
irena.lukaszewicz@ckagora.pl, tel. 71/325 14 83 wew. 107

Kapelusz za sto tysięcy
Projektowanie i aranżacja wnętrz 3D
7 lipca 16:00-20:00, 8 i 9 lipca 17:00-20:00
Aby mieszkać pięknie wcale nie potrzebujemy wielkich pieniędzy. Liczą się dobre chęci, wyobraźnia i garść niebanalnych inspiracji! Zapraszamy na trzydniowe warsztaty
skoncentrowane na opanowaniu umiejętności samodzielnego projektowania wnętrz w bezpłatnym programie do
kreacji 3D - BLENDER. Warsztaty skierowane są do osób
stawiających pierwsze kroki w projektowaniu wnętrz oraz
dla każdego, kto chce samodzielnie zaaranżować swoje
mieszkanie, ale brakuje mu odwagi i pomysłów.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Aby wziąć udział w nich należy zapisać się poprzez formularz internetowy, a także dokonać
wpłaty kaucji w wysokości 30 zł, która zostanie zwrócona po zajęciach (szczegóły zostaną podane w procesie rekrutacji)
Info: www.krzywykomin.pl
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Konkurs na opowiadanie kryminalne
Do 1 października
Konkurs na opowiadanie z zagadką kryminalną w tle, inspirowane twórczością Adama Bahdaja – kultowego autora polskiej literatury młodzieżowej. Udowodnij, że logika i dedukcja
to najgroźniejsza broń w walce o prawdę i sprawiedliwość.
Konkurs jest przeznaczony zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów, którzy ukończyli 16 rok życia. Zgłaszane opowiadanie musi mieć charakter kryminalny, detektywistyczny
lub sensacyjno-awanturniczy i nie może przekraczać 20.000
znaków. Fabuła powinna koncentrować się wokół zbrodni lub
zagadki. Naładujcie pióra! Na śmiałków, którzy napiszą najlepsze opowiadanie czekają nagrody finansowe, najwyższa
z nich to 1.500 zł, pozostałe: 1.000 zł i 500 zł.
Konkurs skierowany do osób 16+
Regulamin i karta zgłoszenia dostępne na www.ckagora.pl

cojestgrane.pl – koncentrator kultury

37

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury on-line
Do 1 sierpnia
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka, 23, Dzierżoniów
www.dok.pl

Tor taneczny: Roztańczony Dzierżoniów to otwarte warsztaty tańca nowoczesnego online prowadzone przez Jakuba
Ciąpałę, młodego dzierżoniowskiego tancerza z wieloma
sukcesami w Polsce i Europie. Filmy emitowane są dwa
razy w tygodniu – we wtorki dla dzieci, w czwartki dla młodzieży i dorosłych. Program zajęć obejmuje: podstawy tańca
ulicznego, podstawowe kroki, freestyle, elementy dla zaawansowanych, inspiracje. Finał każdego z dwóch cykli odbędzie się na live streamie na żywo, podczas którego zaprezentowana zostanie nauka choreografii na żywo na
podstawie kroków z poprzednich odcinków. Start 16.06
godz. 18:00. www.dok.pl, FB:DzierzoniowskiOsrodekKultury
Jakub Ciąpała - mieszkaniec miasta Dzierżoniów odnoszący
wiele sukcesów w tańcu street dance w Polsce oraz za gra-

nicą, najmłodszy konferansjer zawodów tanecznych w Europie. Obecnie uczęszcza do 3 klasy w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. „Absolwent Roku” - otrzymał specjalną nagrodę za wzorowe sprawowanie funkcji
przewodniczącego szkoły ( SP1, dawne ZG3). Finalista konkursu „Orzeł Dolnośląski”, dla najlepszych uczniów LO. Jest
pomysłodawcą jednych z największych międzynarodowych
zawodów tanecznych w Polsce, które odbyły się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (Future Pace Battle). Future
Pace Battle zostało laureatem nagrody "Sudeckie Kryształy". Pierwszy męski tancerz z powiatu dzierżoniowskiego
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Ośrodek Kultury
w Dzierżoniowie
z tytułem laureata w „Dolnośląskiej Gali Talentów”. Laureat
wielu nagród tanecznych.
Tor Muzyczny: Rozśpiewany Dzierżoniów, dzięki któremu
możliwe jest śledzenie na bieżąco dokonań Studia Wokalno-Instrumentalnego DOK on-line. Paulina Lenda –
Kozub i Piotr Kozub – przygotują własne, autorskie kompozycje, aranże i wykonają je w 10 ciekawych miejscach z powiatu dzierżoniowskiego z uczestnikami Studia DOK. W ten
sposób przygotowane teledyski zamieszczone zostaną
w sieci. Próby przygotowań, zapowiedzi będą na bieżąco zamieszczane w Internecie. Na koniec przygotowań zostanie
zaprezentowany zmontowany film z realizacji projektu,
przygotowań, z wypowiedziami uczestników. Start 21.06
godz. 18:00. www.dok.pl, FB:DzierzoniowskiOsrodekKultury
Paulina Lenda i Piotr Kozub to debiutujący duet, w skład
którego wchodzi dwójka młodych muzyków, których połączyła wspólna pasja i scena. Wydali debiutancki album Our
House By The Lake, a debiutancka EP-ka Almost There - inspirowana minimalizmem, przestrzenią, naturą i brzmieniami akustycznymi, została wydana w 2018 r. Razem prowadzą studio wokalno-instrumentalne przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, którego uczestnicy doskonalą emisję głosu, pracują nad interpretacją piosenek, uczą się świadomej interpretacji wykonywanego utworu i kreowania
swojej scenicznej osobowości. Wykonują różnorodny repertuar, dobierany stosownie do ich wieku i możliwości.
Studio uczy i doskonali umiejętności gry na instrumentach:
gitarze, pianinie, basie, wiolonczeli, perkusji. Przygotowuje
do stworzenia zespołu i występów na scenie.
Tor teatralny: Teatr Kątem w odcinkach. Spektakl teatralny
powstanie na podstawie specjalnie przygotowanego, autorskiego scenariusza Grzegorza Stawiaka i zostanie wyemitowany w sieci w 10 odcinkach. Na zakończenie cyklu
zamieścimy specjalny odcinek podsumowujący przygotowania i realizację projektu – brief backstage. Start 26.06
godz. 19:00. www.dok.pl, FB:DzierzoniowskiOsrodekKultury
Grzegorz Stawiak – ukończył Państwowe Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie we Wrocławiu, a potem
Wydział Wiedzy o Teatrze w PWST w Warszawie. Jest animatorem kultury, instruktorem teatralnym, teatrologiem,
nauczycielem wiedzy o teatrze oraz pedagogiem. Od wielu
lat prowadzi amatorskie zespoły teatralne, pracuje z recytatorami, wykonawcami teatru jednego aktora, współpracował przy powoływaniu klas teatralnych w XIV LO we
Wrocławiu. Związany od 2002 r. z Teatrem Dramatycznym
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu oraz z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, gdzie prowadzi Teatr Kątem.
Otrzymał Nagrodę Główną i Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 37. Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej Teatru” w kategorii „Instruktor Roku” (2004) oraz odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej (2007).
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Drzwi Otwarte – Integracja
Kultura kluczem, otwierającym każde drzwi
Od 12 września do 25 października
Centrum Kultury Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
www.ckwz.art.pl

Centrum Kultury Wrocław–Zachód zaprasza na integracyjne warsztaty artystyczne. Drzwi Otwarte – Integracja to
projekt, którego misją jest edukacja i rozwijanie artystycznych pasji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.
Przez dwa miesiące sześć grup warsztatowych będzie pracować m.in. nad spektaklem, koncertem, reportażem, filmem i komiksem. Każdy z weekendowych warsztatów
składa się z siedmiu trzygodzinnych spotkań (łącznie 21
godzin pracy).
Warsztaty Drzwi Otwarte - Integracja startują w połowie
września i potrwają do końca października.
Centrum Kultury Wrocław-Zachód od 2002 r. konsekwentnie realizuje ideę stworzenia nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych i technicznych, które pozwolą
osobom „wykluczonym z kultury” na rozwijanie artystycznych zainteresowań. Ich uczestnictwo łamie bariery i stereotypy na temat niepełnosprawności. Tym razem Centrum Kultury Wrocław-Zachód proponuje następujące rodzajów warsztatów dla młodzieży pełnoletniej i dorosłych
z niepełnosprawnością i pełnosprawnych:
MUZYCZNE – zajęcia skierowane do 5-10-osobowej grupy
osób z niepełnosprawnością wzroku i ruchu i pełnosprawnych. Uczestnicy pod okiem profesjonalnych muzyków
przygotują wspólny koncert, który zaprezentują podczas
Międzynarodowego Przeglądu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością TON 2020.
TEATRALNE – 5-10-osobowa grupa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową i pełnosprawnych
stworzy spektakl teatralny. Scenariusz zostanie oparty na
podstawie historii Dolnego Śląska i losów jego mieszkańców po II wojnie światowej. Uroczysta premiera odbędzie
się podczas TON 2020.
FILMOWE – warsztaty dla osób z niepełnosprawnością
słuchu i pełnosprawnych (łącznie od 5 do 10 osób). W trakcie (np. czterech czterogodzinnych) spotkań uczestnicy poznają podstawowe techniki realizacji filmów. Efektem
warsztatów będą filmy krótkometrażowe. Muzykę do każdego z filmów skomponuje Paweł Rychter. UWAGA! Znajomość języka migowego nie jest obowiązkowa!
LITERACKO-FOTOGRAFICZNE – uczestnicy warsztatów (od
5 do 10 osób) dowiedzą się jak znaleźć dobry temat na reportaż literacki, jak zbierać materiały, jak "ugryźć" temat,
jaka jest rola autora oraz jak skomponować zebrany materiał w spójną całość. Uczestnicy będą mieli okazję stworzyć autorskie teksty połączone z fotoreportażem na wybrany przez siebie temat. Warsztat przeznaczony dla osób
z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną i słuchu.
KOMIKSOWE – podczas zajęć uczestnicy pełnosprawni oraz
z niepełnosprawnością słuchu, intelektualną oraz ruchową
CJG nr 315 – LIPIEC 2020

Centrum Kultury
Wrocław-Zachód
(od 5 do 10 osób) poznają podstawowe zasady i techniki
tworzenia komiksów; pod okiem profesjonalnego scenarzysty i rysownika komiksów przygotują swoje pierwsze,
krótkie, kilku obrazkowe historie. Warsztaty będą miały nie
tylko charakter edukacyjny, ale też terapeutyczny.
CUKIERNICZE – uczestnicy warsztatów (od 5 do 10 osób)
zostaną wprowadzeni w tajniki cukiernictwa artystycznego;
uczestnicy będą doskonalić m.in. swoje umiejętności manualne i koncentrację. W trakcie zajęć poznają technikę,
a następnie stworzą dekorację wypieków okolicznościowych. Efekty pracy uczestników zostaną sfotografowane i
zamieszczone na stronie CKWZ i w mediach społecznościowych. Warsztat szczególnie adresowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta
Wrocławia.

Zajęcia skierowane są do młodzieży powyżej 18. roku życia i dorosłych zmagających się z niepełnosprawnością i pełnosprawnych.
Udział w warsztatach jest bezpłatny! Zapisy do 2 września drogą
mailową: biuro@ckwz.pl.
Szczegółowe informacje na stronie www.ckwz.art.pl
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Czy Afryka wciąż jest dzika?

WędrówkiPub

11 lipca 20:00

we Wrocławiu
Wrocławski Klub Podróżniczy
WędrówkiPub, Podwale 37/38, Wrocław
Wstęp 10 zł, w cenie dowolny napój do tej samej wartości
(regulamin w opisie WedrowkiPub). Ugościmy tylko 70 osób
Wstęp na prezentację online: 10 zł (bez napoju)

Pierwsza podróż do Gruzji
Co warto zobaczyć?

16 lipca 20:00
W Gruzji miłośnik każdego rodzaju rozrywki znajdzie coś
dla siebie. Bogactwo górskich szlaków, trudne trasy wspinaczkowe, starożytne miasta wykute w skale, regiony
pełne winorośli i wspaniałego wina, zapomniane wioski daleko w górach, malownicze doliny, ciepłe wybrzeże Morza
Czarnego… Można tak wymieniać przez długie minuty.
Jak się odnaleźć w tym ogromie atrakcji i miejsc, które
warto zobaczyć?
Prelekcję poprowadzi Bartek Dziwak – bloger podróżniczy
prowadzący bloga Bartekwpodrozy.pl, prelegent podróżniczy, stały współpracownik WędrówkiPub.

„To pytanie zadawałem sobie od dłuższego czasu. Zawsze
gdy patrzyłem w tę stronę widziałem chatki z błota i patyków, półnagich szamanów i zabawy w berka z lwami. Namibia to bogactwo kultur i krajobrazów. Mimo, że kolonizacja odcisnęła na tym miejscu mocne piętno, to wciąż da
się znaleźć rdzennych mieszkańców 12 plemion i dzikie
oazy pełne zwierząt wielu gatunków. Chcecie poznać jeden
z najsurowszych krajów Afryki? Posłuchać historii wybrzeża szkieletów i zwiedzić ten kraj z perspektywy 4x4?
Zapraszam do Wędrówek.”
Dawid Hightower Lechelt
Bilety: www.goout.net/pl/bilety

Bilety: https://goout.net/pl/bilety

Nepal - cz.2: Everest Base Camp
23 lipca 20:00

Koleją transsyberyjską nad Bajkał!
26 lipca 19:30
Opowieść o spełnionym marzeniu... Ten Wschód ciągle w nim
siedział, ale dopiero kiedy przymierzał się do przejścia na
mundurową emeryturę, wsiadł do Kolei Transsyberyjskiej,
żeby zobaczyć mityczną tajgę i babuszki z koszami pełnymi
jedzenia na peronach....Moskwa, Kolej Transsyberyjska, góry
Chamar Daban-Pik Czerskiego, Bajkal, Wyspa Olchon, Irkuck.
Grzegorz Mazur opowie od kiedy marzył i jak długo się
przygotowywał. O miejscach w których był. O ciekawych
ludziach, których spotkał (a było ich wielu). O górach Chamar Daban i Piku Czerskiego - polskiego geologa. O przygodach na wyspie Olchon. O tym jak smakuje legendarna
ryba Omul. O życzliwości jaka go spotkała. O zagrożeniach,
z których udało mu się wyjść bez szwanku. Grzegorz zaśpiewa piosenki rosyjskie przy akompaniamencie gitary:).
Bilety: www.goout.net/pl/bilety
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Odpowiadając na liczne prośby zapraszam Was na kontynuację moich opowieść o Nepalu, tym razem skupimy się
na najsłynniejszym trekkingu świata - Everest Base Camp,
jak się do niego przygotować, na co uważać, jak chronić się
przed chorobą wysokościową i jakie są jej objawy, których
prawie wszyscy z naszej grupy doświadczyli.
odkrywcyswiata.com
Wydarzenie online: https://bit.ly
Bilety: www.goout.net/pl/bilety

Tomek Motyka i Michał Lichota. Koncert
25 lipca 19:30
Tomek Motyka wraz z Michałem Lichotą tworzą podczas letnich koncertów duet niepowtarzalny.Tomek graj na gitarze,
Michał przygrywa na akordeonie. Ale również Michał ma
swoje kompozycje, które zaprezentuje tego wieczoru. Serdecznie zapraszamy na wieczór pełen Bieszczadów i nie tylko.
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Lipiec w Macondo
Macondo, ul. Pomorska 19, Wrocław | Wstęp wolny!
www.macondofundacja.weebly.com/

Z brudnopisu filmowca Cinema Paradiso
4 lipca 18:00
„Na kolejnym spotkaniu z cyklu Z brudnopisu filmowca
przyjrzymy się podstawom języka, którym operuje film.
Wyjaśnimy sobie dokładnie czym jest kadr, ujęcie, scena
czy sekwencja, omówimy podstawowe rodzaje planów.
Równocześnie prześledzimy proces powstawania ruchomego obrazu na taśmie filmowej i na cyfrowych nośnikach
danych. Spróbujemy dotknąć filmowej materii, by w pełni
zrozumieć, czym jest magia kina. W tym zadaniu pomoże
nam Giuseppe Tornatore i jego film Cinema Paradiso.”
Marcin Strauchold, reżyser filmowy

Niedziela rysująca Samotność
5 lipca 16:00
„Co się wydarza kiedy jesteśmy sami? Jacy jesteśmy sami
dla siebie? Kim się stajemy, gdy nikt na nas nie patrzy? Zapraszam na warsztat rysunku, na którym biorąc pod lupę

Macondo
we Wrocławiu
Eko sprawy na co dzień Woda i susza
23 lipca 18:00
Ekolodzy krzyczą, że mamy suszę. Za oknem jednak deszcz,
ludzie chodzą po kostki w kałużach. Mimo to, lasy płoną jak
zapałki, mokradła znikają i mamy mniejsze zapasy wody, niż
Egipt. Jak to rozumieć? Jak jedno łączy się z drugim? Spróbujemy przyjrzeć się wspólnie bliżej temu tematowi. (Alan,
który stara się brać coraz krótsze prysznice)

Po-wiosenna wymiana ubrań
1 lipca 16:00-19:00
Nie musisz kupować nowych ubrań ani wyrzucać tych, za którymi już nie przepadasz! Przynieś swoją niechcianą, zapomnianą odzież, daj jej szansę na drugie życie i zaspokój swój
instynkt łowiecki nowymi łupami! Wymieniamy się ciuchami,
butami i dodatkami w przyjaznej atmosferze! Co do zasad,
przyniesione przedmioty trafiają do wspólnej puli i mogą powędrować w ręce kogokolwiek z uczestników wymiany!

temat samotności będziemy uczyć się i rozmyślać o tym jak
za pomocą rysunku opowiadać o naszych uczuciach
i doznaniach. Będziemy rozwijać naszą kreatywność, wrażliwość i umiejętności rysunkowe! Zachęcam zarówno profesjonalistów jak i amatorów rysunku! Do zobaczenia!”
Lena Czerniawska, rysowniczka z Macondo
Wstęp 20 zł. Zapisy na macondo.fundacja@gmail.com

Spotkanie z podróżnikiem Szal Nadziei
8 lipca 18:00
„Spotkanie z podróżnikiem, którym będzie... niezwykły przedmiot! Poznamy historię nepalskiego szala modlitewnego, jedynego takiego na świecie Szala Nadziei, oraz jego opiekuna Romana Szmita. Pan Roman to barwna osobowość: pilot, modelarz, ogrodnik, artysta uliczny, społecznik... oraz inicjator bardzo niecodziennej podróży wspomnianego kawałka materiału.
O tym jak nadzieja sięga Himalajów i jak marzenia mogą
pomóc dzieciom z chorobą nowotworową - dowiecie się w Macondo! A przy okazji poczujecie wiatr znad Mount Everestu!”
Janusz Gacek
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Twórczy wtorek / Ozdobny talerz
Warsztaty ceramiki

28 lipca 17:00
Podczas warsztatów będziemy tworzyć ozdobne talerze za
pomocą tradycyjnych technik lepienia. Poznacie również
sposoby na ozdobienie waszych talerzy, dzięki którym zyskają unikatowy charakter. W cenie zajęć angoby do malowania, narzędzia, 2 wypały wraz ze szkliwieniem!
Wstęp 85 zł. Zapisy: macondo.fundacja@gmail.com
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Dolnośląskie Centrum Filmowe
we Wrocławiu
Do 2 lipca

Tęczowy tydzień w Kinie DCF

Powitanie słońca

Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław
www.dcf.wroclaw.pl

Tęczowy tydzień w kinie DCF skłania do refleksji i rozmowy
o naszym stosunku do odmienności, o potrzebie otwartości oraz szacunku dla drugiego człowieka. Jeszcze do 2 lipca
można oglądać tytuły, które portretują życie, emocje i problemy osób ze środowiska LGBTQ+.

1 lipca, godz. 19:30
ŻYCIE ADELI – ROZDZIAŁ 1, 2, reż. Abdellatif Kechiche
Życie Adeli: Rozdział 1 i 2 wzbudziło zachwyt już na festiwalu w Cannes, gdzie odbyła się jego światowa premiera.
Jury pod przewodnictwem Stevena Spielberga przyznało filmowi główną nagrodę, Złotą Palmę, w uzasadnieniu pisząc:
„absolutnemu arcydziełu filmowemu – śmiałej i pełnej pasji
opowieści o miłości”. Wyróżnione zostały także aktorki, grające w filmie Abdellatifa Kechiche’a, który w absolutnie uniwersalny, nowoczesny i pełen emocji sposób ukazuje współczesną historię wielkiej miłości rozgrywającej się na przestrzeni wielu lat. Film był szeroko dyskutowany w Cannes,
nie tylko ze względu na jego jakość, ale także za sprawą jednych z najśmielszych i nieudawanych scen erotycznych
w historii kina. „Przy nich momenty z Ostatniego tanga
w Paryżu wyglądają na sztywne i staroświeckie” – pisali krytycy, doceniając jednocześnie ich szczerość i piękno.
Życie Adeli: Rozdział 1 i 2 zaczyna się, kiedy tytułowa bohaterka ma 15 lat i jest w liceum. Przeżywa pierwsze zauroczenie, pierwszy seks, miłosne rozczarowanie. Jedna rzecz
nie ulega dla niej wątpliwości: dziewczyny chodzą z chłopakami. Jej życie zmienia się jednak na zawsze, gdy pewnego
razu spotyka Emmę, młodą kobietę o niebieskich włosach.
To właśnie dzięki niej Adela odkryje swoje pragnienia i kobietę w sobie. Na oczach widzów Adela dojrzewa, poszukuje
swojej życiowej drogi, gubi ją i znowu odnajduje…
2 lipca, godz. 19:30 – MOONLIGHT, reż. Barry Jenkins
Ponadczasowa opowieść o relacjach międzyludzkich i odkrywaniu siebie. Moonlight jest opowieścią o dorastaniu
ubogiego, czarnego chłopca. Dorasta on w jednej z niebezpiecznych dzielnic Miami i stara się znaleźć swoje miejsce
w świecie. Handel narkotykami na ich osiedlu kontroluje
Juan (Mahershala Ali), który staje się swego rodzaju zastępczym ojcem Chirona. Czysty i widny dom, w którym
Juan mieszka ze swoją dziewczyną Teresą (Janelle Monáe)
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staje się dla chłopca oazą stabilności, miejscem gorących
posiłków, świeżej pościeli i swobodnych rozmów. Drugim,
równie bolesnym i skomplikowanym motywem przewodnim, jest związek Chirona z jego matką, Paulą (Naomie Harris), która stacza się w wyniszczający nałóg narkotykowy.

Reżyseria: Stephane Haskell / Francja 2019

Widzieliście kiedyś ortodoksyjnego żyda, mordercę w celi
śmierci, Masaja praktykujących jogę? Powitanie słońca to intrygujący dokument o odkrywaniu jogi w różnych zakątkach
świata oraz jej uniwersalnej sile.

Tuż po czterdziestce życie Stephane’a Haskella, utalentowanego fotoreportera i dokumentalisty, stanęło na głowie. Mężczyzna, u którego zdiagnozowano ciężką chorobę, został sparaliżowany. Tam, gdzie lekarze bezradnie rozkładali ręce, a tradycyjna medycyna nie dawała wielkich nadziei na powrót do
zdrowia, szansa niespodziewanie pojawiła się za sprawą… jogi.
Przełomowym momentem było dla Haskella spotkanie z Teresą Poulsen, za namową której zgłębił nie tylko tajniki, ale
i filozofię, jaka kryje się za jogą. To właśnie z tych inspiracji narodziła się idea nakręcenia dokumentu, będącego połączeniem
osobistej historii z szerszym spojrzeniem na fenomen jogi. By
go w pełni zrozumieć, Haskell wyrusza w podróż po świecie,
odwiedzając miejsca, jakie pewnie nie przyszłyby nam w tym
kontekście do głowy. Od celi śmierci w słynnym amerykańskim
więzieniu San Quentin po Kenię, gdzie – jak się okazuje – Masajowie praktykują jogę od wieków. Rozmawia z parą Żydów,
którzy drogę do judaizmu odnaleźli… poprzez jogę. Te doświadczenia pozwalają reżyserowi spojrzeć z nieco innej perspektywy nie tylko na zachodnią kulturę, ale i własne życie.

Siła ognia
Reżyseria: Oliver Laxe

Zdobywca Nagrody Jury w sekcji Inne Spojrzenie na MFF
w Cannes. Osadzony wśród pejzaży hiszpańskiej Galicji film
Laxe’a to przenikliwa opowieść o potrzebie równowagi
w świecie pełnym niebezpiecznych zmian. Oto do leżącej na
skraju świata, wyglądającej turystów wioski wraca Amador,
który właśnie odsiedział wyrok za podpalenie. Reakcja najbliższych na jego powrót daleka jest jednak od radości. Niewypowiedziane konflikty tlą się i przybierają na sile z każdym dniem. Równoprawnym bohaterem filmu jest także surowy, górzysty krajobraz Galicji, który kształtuje charaktery
i relacje między ludźmi na swoje podobieństwo.
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Niezwykłe lato z Tess

Kino Nowe Horyzonty

Od 3 lipca!
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19A–21, Wrocław
www.kinonh.pl, www.kinodzieci.pl
Tytuł oryginalny: My Extraordinary Summer with Tess
Reżyseria: Steven Wouterlood
Kraj i rok produkcji: Holandia, Niemcy 2019
Kategoria wiekowa: 9+
Wersja językowa: dubbing
Obsada: Sonny Coops Van Utteren, Josephine Arendsen, Julian Ras,
Tjebbo Gerritsma, Suzan Boogaerdt
Scenariusz: Laura van Dijk, na podstawie książki Anny Woltz
pod tym samym tytułem
Muzyka: Franziska Henke

we Wrocławiu
główną nagrodę od jury twórców oraz wyróżnienie od jury
dziennikarzy podczas 6. MFF Kino Dzieci (2019), a także nominację do Europejskiej Nagrody Filmowej (2020).

Pełna słońca i błękitnych nadmorskich krajobrazów opowieść o miłości i dorastaniu, to najnowsza propozycja filmowa Kina Dzieci.
10-letni Sam spędza z rodziną wakacje nad morzem, gdzie
poznaje nieco ekscentryczną Tess. Spotkanie to okaże się
źródłem nie tylko letnich przygód, ale i refleksji o tym, co
w życiu najważniejsze. Film dostał wyróżnienie na Berlinale oraz został świetnie przyjęty na festiwalach dla dzieci
i młodzieży na całym świecie.
Krystalicznie czysta woda, gonitwy po plaży i odpoczynek
w pełnym słońcu – tak zapowiada się idealny wakacyjny
wyjazd. Niestety, brat Sama już pierwszego dnia na plaży
łamie nogę… Pechowy wypadek sprawia jednak, że nieco
nieśmiały Sam poznaje Tess – przyjazną, choć trochę osobliwą dziewczynę, która skrywa pewną tajemnicę. Refleksyjny Sam postanawia praktykować samotność podczas
wyjazdu, a swoje coraz dłuższe treningi zapisuje w specjalnym zeszycie. Mimo to Tess wciąga go w niecodzienną
przygodę. Dzięki niej chłopiec odkryje, jak ważne są chwile
spędzane z bliskimi osobami. Niezwykłe lato zmieni ich
życia na zawsze.
Film został nagrodzony m.in. podczas Berlinale (2019), gdzie
otrzymał wyróżnienie specjalne w sekcji Generation Kplus,

zapytania@drukarniakid.pl
www.drukarniakid.pl
tel. 71 330 48 40
CJG nr 315 – LIPIEC 2020
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Podróżnik
Biuro Obsługi Turystycznej we Wrocławiu
Dolina Pałaców i Ogrodów: Wojanów-Łomnica-Mysłakowice
Tel. 509 550 645
www.botpodroznik.pl

4 lipca 2020
Informacje i zapisy: tel. 609 941 775

Biuro Podróżnik zaprasza na wycieczkę, w czasie której zobaczymy pałace: Łomnica (zwiedzamy wnętrza), Wojanów (z zewnątrz), Mysłakowice dawny pałac królewski – obecnie szkoła (z zewnątrz). Zajrzymy również do dawnego kościoła dworskiego, gdzie ciekawostką są pompejańskie kolumny, które król pruski otrzymał w prezencie od jednego z władców europejskich. Usłyszymy historię Tyrolczyków – uchodźców religijnych osiadłych na tych terenach, przejedziemy ulicą, przy której częściowo zachowały się domy tyrolskie. Pospacerujemy po pięknym parku hrabiego von Redena urządzonym dla jego
ukochanej żony.
Podczas spaceru będą nam towarzyszyły piękne widoki, zobaczymy miejsce, gdzie hrabina zapraszała znajome damy na
popołudniową herbatę i podziwianie panoramy Karkonoszy.

Pałac w Wojanowie
Kościół w Świerzawie

Wąwóz Myśliborski

Zamek Grodziec

Pogórze Kaczawskie - Świerzawa
18 lipca 2020
Informacje i zapisy: tel. 609 941 775

W czasie wycieczki zobaczymy bezcenny przykład architektury romańskiej – kościół św. Jana Chrzciciela i Katarzyny
w Świerzawie. Nie pełni już funkcji sakralnych, jest raczej obiektem muzealnym. Następnie ok. 2-godzinny spacer Wąwozem Myśliborskim – najpiękniejszym odcinkiem doliny rzeki Jawornik. Trasa łatwa, przyjemna prowadzi lasem. Następnie zawitamy do zamku Grodziec, wzniesionego na powulkanicznym stożku. Ciekawa historia, burzliwe dzieje zamku
i urok średniowiecznej warowni czynią go jedną z największych, choć mniej znanych, atrakcji tej części Dolnego Śląska.
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Umieranie wg Emily Dickinson
II Tryptyk poetycki z muzyką wibrafonową

10 lipca 19:00
Kanał na YT Klaudia Vibes
Czyta: Klaudia Lewandowska

Zapraszamy do wysłuchania drugiego z trzech tryptyków poetyckich, zrealizowanego w ramach programu stypendialnego MKiDN – Kultura w sieci. Trzy wiersze znamienitej poetki XIX wieku – Emily Dickinson, oprawione muzyką wibrafonową, oswajają odbiorcę z tematem śmierci (nie tylko fizycznej) oraz umierania, ujawniając ich głębię i piękno. Kultura wysoka, podana w przystępny sposób,
ukazuje moc poezji i kojącej muzyki wibrafonowej.
Klaudia Lewandowska: wrocławska aktorka i muzyk, komponuje utwory autorskie oraz muzykę do tekstów wybitnych poetów.
Jej twórczość dostarcza odbiorcy dużą dawkę refleksji, rozrywki oraz relaksu…
przy kojących dźwiękach wibrafonu.
Tryptyki będą dostępne na kanale YT do wysłuchania w kolejnych miesiącach.

Klaudia Lewandowska

Portret Emily Dickinson

® nr 103265 | ® nr 223582
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Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa, Gra ży na Marzec
Ad res do ko re spon den cji: Co Jest Gra ne, ul. Pod cho rą żych 5, 53-320 Wro cław
Re dak tor na czel ny: Gra ży na Marzec gra zy na.marzec@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl | E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 732 404 110 | Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl | Druk: Dru kar nia KiD
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium,
treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów
oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.
Co Jest Grane, wszelkie prawa zastrzeżone.

Patroni medialni
Media partners

18.07–
30.10.2020

mnwr.pl

Kolekcja osobista

The National Museum in Wrocław is an institution
of culture run by the Ministry of Culture and
National Heritage and the Regional Government
of Lower Silesia

Sztuka nieprofesjonalna
z prywatnych zbiorów
Anny i Pawła Banasiów

Muzeum Narodowe we Wrocławiu jest instytucją
kultury prowadzoną przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd
Województwa Dolnośląskiego

Muzeum
Etnograﬁczne
Oddział
Muzeum
Narodowego
we Wrocławiu
ul. Romualda
Traugutta 111/113
Ethnographic
Museum
Branch of the
National
Museum
in Wrocław
A Personal Collection.
Non-Professional Art
from Private Collection
of Anna and Paweł Banaś

