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It’s getting colder and colder, and those few hours we have left 
due to the cruel time adjustment, we spend in the darkness of 
thick clouds, soaking in the rain that constantly pours down 

on us. Dear citizens and guests of the warmest city in Poland  
– winter is coming! We will not let the winter blues get us down 
though and instead of wrapping ourselves up in blankets with 
a mug of hot cocoa in hand, we are going out. We have over one 
hundred cultural events for you and they are going to make the 
Novemeber in Wrocław feel hot! 

This month the city will be definitely full of sounds. On 
the occasion of XVI Wroclaw Industrial Festival, its initiator 
and director Maciej Frett answers 5 questions asked by Nie-
zbędnik. As part of the preparation for 14th edition of Jazztopad 
Festival, we asked famous jazz fans from Wrocław to share a few 
of their memories with us – it’s impossible not to miss the old 
Rura while reading these stories. Let’s continue that sentimental 
time travel by looking through the vinyl collection of Jakub Za-
sada, an initiator of the Lower Silesian Phonographic Exchan-
ge. And a postscript to the musical November will be added in 
the first days of December when the 9th edition of WROsound 
is going to take place. We are talking about it in this issue of 
Niezbędnik with the organisers of the festival – Marcin Cichy, 
Łukasz Głośny and Marek Gluziński.

However, let’s not forget about other fields of culture. We 
invite you to an exhibition of the works by Bohdan Lachert, the 
pioneer of Modernism, organised by Museum of Architecture, 
we will meet in Impart at the truly exceptional dancing show 
Bataille and the dawn of new days and in the end of the month 
it’s going to be really difficult to resist a shopping craze at Wro-
cław Good Books Fair at Centennial Hall. So, what do you say? 
Let’s get our warm socks on (how about bananas on them?) 
and hit the road! 

The Guide Team

T emperatury lecą na łeb na szyję, a te kilka krótkich go-
dzin, które z dnia pozostawiła nam okrutna zmiana cza-
su, ocieniają gęste chmury i moczy uparcie lejący z nich 

deszcz. Mieszkańcy i goście polskiego bieguna ciepła – nadcho-
dzi zima! Nie poddajemy się jednak listopadowej chandrze i za-
miast zagrzebywać się pod kocem z kubkiem gorącego kakao, 
ruszamy w miasto. Mamy dla Was ponad sto wydarzeń kultu-
ralnych, które skutecznie rozgrzeją w tym miesiącu atmosferę 
we Wrocławiu.

W listopadzie miasto bez wątpienia rozbrzmiewać bę-
dzie muzyką. Z okazji XVI Wroclaw Industrial Festival na  
5 pytań Niezbędnika odpowiada jego twórca i dyrektor – Maciej 
Frett. W ramach przygotowań do 14. edycji Jazztopad Festival 
o wspomnienia jazzowe poprosiliśmy znanych wrocławskich 
fanów gatunku – czytając ich opowieści aż trudno nie zatę-
sknić za Rurą sprzed lat. Te sentymentalne podróże w czasie 
kontynuujemy, przeglądając winylową kolekcję Jakuba Zasady, 
inicjatora Dolnośląskiej Giełdy Fonograficznej. Postscriptum 
do muzycznego listopada w pierwszych dniach grudnia dopisze  
9. już odsłona WROsoundu, o której w tym numerze rozma-
wiamy z jego organizatorami – Marcinem Cichym, Łukaszem 
Głośnym i Markiem Gluzińskim.

Nie zapominamy jednak i o innych dziedzinach kultury. 
Do Muzeum Architektury zapraszamy na wystawę prac pio-
niera modernizmu – Bohdana Lacherta, w Imparcie spotkamy 
się na pokazie wyjątkowego tanecznego widowiska „Bataille 
i świt nowych dni”, a pod koniec miesiąca trudno będzie nam 
powstrzymać się przed wpadnięciem w zakupowo-książkowy 
szał podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek w Hali 
Stulecia. To co? Zakładamy ciepłe skarpetki (może nawet w ba-
nany?) i w drogę!

Zespół Niezbędnych
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Macbeth at Capitol Theatre – Agata Duda Gracz, the 
director of Macbeth by Shakespeare, is a unique figure of Polish 
theatre. I don’t think I know another director who refuses to 
follow trends so decisively. She creates her plays by pushing 
the emotional buttons of the actors, painting stage images of 
stunning beauty while focusing on the human nature in soci-
ety. And the music by Maja Kleszcz and Wojtek Krzak! It will 
stay in your memory for a long time.

Summer 1993 – a film by Carla Simon Pipó, awarded  
at this year’s Berlinale for the debut film. A story of Frida  
– a six-year-old girl who, after the death of her parents, moves 
to her uncle and aunt’s house in the country. Exquisite screen-
play and truly great acting by little Laia Artigas. The year  
of 1993, Spanish countryside, olive trees burnt by the sun and 
the rebellious personality of a small girl trying to handle a dif-
ficult and new reality.

Kapla w drodze – Facebook blog of Grzegorz Kapla, a writ-
er and traveller. I like reading his three positive things for today. 
Each post consists of three issues/situations/events, absolutely 
positive reflections about the life around him, concerning both 
privacy of the author and a wider perspective on the world,  
always full of love. It’s an antidote for internet hate and the 
world of political news. Good literature.

”Makbet” w Capitolu – Agata Duda Gracz, reżyserka 
szekspirowskiego „Makbeta”, to osobna postać w polskim te-
atrze. Chyba nie znam drugiego reżysera, który tak bardzo nie 
poddaje się modom. Tworzy swoje spektakle, rozwibrowując 
emocje zespołu aktorskiego, malując niesłychanej urody obra-
zy sceniczne, skupiając się na naturze człowieka w społeczno-
ści. A jeszcze muzyka Mai Kleszcz i Wojtka Krzaka! Na długo 
zapadnie Wam w pamięć.

”Lato 1993” – film Carli Simon Pipó nagrodzony na tego-
rocznym Berlinale za debiut. Opowieść o Fridzie – sześcio-
letniej dziewczynce, która po śmierci rodziców zamieszkuje 
u wujka i cioci na wsi. Wybitny scenariusz i gra aktorska małej 
Lai Artigas. 1993 rok na hiszpańskiej wsi, spalone słońcem 
gaje oliwne i niepokorna kilkuletnia osobowość układająca się 
z trudem w nowych realiach.

Kapla w drodze – facebookowy blog pisarza i podróżnika 
Grzegorza Kapli. Lubię czytać jego „trzy pozytywy na dzisiaj”. 
Każdy post składa się z trzech spraw/sytuacji/zdarzeń, absolut-
nie pozytywnych obserwacji życia wokół, dotyczących zarówno 
prywatności autora, jak i szerszego spojrzenia na świat, zawsze 
z miłością. To odtrutka na internetowy hejt i świat politycz-
nych newsów. Dobra literatura.

Wrocław has a rich cultural offer. You need to know how to 
make up your mind! I’m going to recommend some November 
events that I’m waiting for and I will definitely see and one place 
in Wrocław that I’ve been visiting regularly for some time. 

Don’t forget to follow my new musical project MAPA on Face-
book. The second video single will have its premiere towards 
the end of November. The song is entitled Kobieton and the 
music video was created in cooperation with the Widno film 
group from Wrocław.

Ashtanga Yoga Wrocław. I’m crazy about yoga and 
every bit of free time I have, I try to spend practising it. The 
Ashtanga Yoga Workshop is going to be special thanks to the 
teachers – Lea Perfetti from USA and Tarik van Prehn born in 
Brazil, a married couple living in Portugal who lead Mysore 
Style classes of yoga. Beginning your adventure with yoga at 
such meeting is absolutely worth it. 

And finally, if you would like to listen about art and spend 
some time in a beautiful place, I recommend Pawilon  
Czterech Kopuł (The Four Domes Pavilion). The 
Museum of Contemporary Art has been operating there since 
last year and its programme includes very interesting lectures 
and much, much more. It’s amazing just to sit there! 

Wrocław ma przebogatą ofertę kulturalną. Trzeba umieć się 
zdecydować! Polecam Wam wydarzenia, na które w listopadzie 
czekam i bez wątpienia się na nie wybiorę oraz jedno wrocław-
skie miejsce, do którego od jakiegoś czasu zaglądam regularnie.

Serdecznie zachęcam do śledzenia facebookowego profilu mo-
jego nowego projektu muzycznego MAPA. W ostatnich dniach 
listopada będzie miał premierę drugi singiel wideo. Piosenka 
nosi tytuł „Kobieton”, a klip powstał we współpracy z wrocław-
ską grupą filmową Widno.

Ashtanga Yoga Wrocław. Jestem wkręcona w jogę 
i każdą wolną chwilę staram się poświęcać na praktykę wła-
sną. Warsztaty Ashtanga Yoga będą wyjątkowe, a to ze względu 
na nauczycieli – pochodzącą z USA Leę Perfetti i urodzonego 
w Brazylii Tarika van Prehna – małżeństwo prowadzące zaję-
cia w stylu Mysore, mieszkające w Portugalii. Warto rozpocząć 
swoją drogę z jogą od takiego spotkania.

A na koniec, jeśli chcecie posłuchać o sztuce i poprzebywać 
w przepięknym miejscu, polecam Pawilon Czterech Ko-
puł. W programie działającego tam od zeszłego roku Muzeum 
Sztuki Współczesnej znajdziecie zajmujące wykłady i wiele, 
wiele więcej. Fajnie jest też tam po prostu posiedzieć!

MAGDA 
PAS IERSKA

aktor, reżyser

wokalistka  
(MAPA, Me Myself And I)

KONRAD 
IMIELA
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Co przyniesie 9. edycja festiwalu WROsound 
i w jaki sposób przedstawi wrocławską scenę 
muzyczną? Możemy mówić chyba o nowej erze 
w historii festiwalu. 

Marek Gluziński: Można to tak określić. Razem 
z Łukaszem Głośnym postanowiliśmy dać festi-
walowi nowe życie, przeformatować podejście do 
programu. Od tego roku nie będziemy ograniczać 
się programowo tylko do sceny lokalnej. Kluczo-
wą cechę WROsoundu – wrocławskość – zdecydo-
waliśmy się sprowadzić do osoby wrocławskiego 
kuratora, który w tym mieście mieszka, tworzy 
i który ma dla lokalnej sceny muzycznej ogromne 
znaczenie. W nadchodzącej edycji będzie to Marcin 
Cichy, znany m.in. z zespołu Skalpel, klubu Kam-
fora czy początków Blend Records.  

Marcin Cichy: Czuję się jak „świeżak”, bo pierwszy 
raz dostałem takie zaproszenie. Bardzo mnie to 
ucieszyło i pomyślałem, że jest to świetna okazja, 
by zorganizować festiwal… moich marzeń. Za-
prosić artystów, których lubię i którzy wywarli na 
mnie wpływ. Zrobić coś, na co chętnie sam bym 
przyszedł.  

Łukasz Głośny: Moglibyśmy co roku organizować 
festiwal złożony z wrocławskich muzyków, ale – 
tak jak Marek powiedział – chodzi nam o pokaza-
nie nie tylko tego, co daje Wrocław, ale też tego, co 
przyjmuje. Również z zagranicy. Zmiany wprowa-
dzamy już od 3. edycji, w tym roku zdecydowanie 
inaczej rozkładając akcenty zapraszanych gości.  

Od dawna jesteście ważnymi postaciami 
wrocławskiej sceny muzycznej – każdy z was 
prowadził kiedyś swoje kluby muzyczne i w jakiś 
sposób inspirujecie się nawzajem. W Puzzlach, 

klubie Marka, rozpoczęła się kariera Electro- 
-Acoustic Beat Sessions, których później Łukasz 
zaprosił na WROsound, a teraz wydali świetnie 
przyjętą płytę z utworami Krzysztofa Komedy. 

MG: Jeżeli tak jak ja, Marcin czy Łukasz żyjesz 
w jednym mieście wiele lat i funkcjonujesz w kon-
kretnym środowisku, to zależy ci na jego rozwoju. 
To naturalne, że nasze drogi się przecięły teraz, 
przy okazji WROsoundu, bo przecinały się już 
wcześniej: przy wspomnianych EABS-ach, Blend 
Records czy kiedy pożyczaliśmy sobie sprzęt, pro-
wadząc kluby. Mamy świadomość budowania cze-
goś wspólnie. I to nie znaczy tylko „w trójkę”, ale 
wspólnie z wszystkimi ludźmi we Wrocławiu, któ-
rzy przychodzą na koncert, kupują bilety, słuchają 
płyt, wspierają artystów. Bo w ten sposób buduje-
my kulturę i w ten sposób wpływamy wzajemnie 
na rozwój nas wszystkich.  

WROsound to także pewna refleksja nad brzmie-
niem naszego miasta. Jak wygląda jego scena 
muzyczna?  

ŁG: Jeśli chodzi o muzyków z Wrocławia, którzy 
wyszli poza przestrzenie naszego miasta, to musi-
my wskazać głównie projekty elektroniczne, oko-
łoelektroniczne czy ewentualnie hip-hopowe. Tak 
jak Trójmiasto ma mocną scenę yassową, to nie 
będzie przesady, jeśli powiemy, że Wrocław ma 
mocną scenę elektroniczną.  

MC: Myśląc o karierze poza Wrocławiem czy kra-
jem, bardzo istotne jest, żeby poznać tych zagra-
nicznych wykonawców od zaplecza: spotkać się 
w garderobie, podać swoją płytę. Jeśli tworzysz ja-
kąś muzykę i nie masz jej gdzie pokazać, to ciągle 
robisz to tylko we Wrocławiu. A tegoroczny WRO-
sound może być właśnie otwarciem na świat. Dla 
mnie ważne jest też, żeby – konfrontując scenę 
zagraniczną z wrocławską – pokazać, że ta wro-
cławska jest również bardzo silna.  

Na scenie Impartu będzie można zobaczyć kilka 
premierowych projektów. Czy możecie zdradzić, 
jakie nowości przygotowujecie na WROsound? 
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MC: Po raz pierwszy wystąpię z moim solowym 
projektem Meeting by Chance, który być może kil-
ku osobom we Wrocławiu jest już znany. Będzie 
to jednak pierwszy koncert, w ogóle wykonany 
przez tego „artystę” i będzie to koncert premiero-
wy promujący płytę i wydawnictwo, które ukaże 
się w londyńskiej wytwórni Apollo (R&S Records). 
Oprócz tego wrocławską premierę płyty będzie 
miał u nas młody zespół Coals – dopiero wydaje 
swój pierwszy album, który zresztą miksowałem 
i masterowałem.  

ŁG: Premierowo na WROsoundzie usłyszeć bę-
dzie można też zagranicznych gości: duet Yeah 
But No, Lone’a czy Alexa Smoke’a. Z polskich 
składów po raz pierwszy raz gościć we Wrocławiu 
będą Normal Bias i JANKA – projekt muzyków 
związanych z wytwórnią U Know Me Records (to 
będzie ich premierowy występ na żywo). Z kolei 
z lokalnej sceny usłyszymy Kroki, Club Alpino, 
Żółć. Całość uzupełni Long Arm – solowy projekt 
z St. Petersburga. Zaprosiliśmy 12 projektów, więc 
niewykluczone, że do grudnia jeszcze czymś za-
skoczymy. 

WROsound od zawsze prezentował różne gatunki 
alternatywy, ale wydaje mi się, że w tym roku 
program szczególnie mocno skupia się na muzyce 
elektronicznej. To jednak inna forma występu na 
żywo, muzyka może być generowana sztucznie, 
bo komputerowo. Jakiego rodzaju koncertowych 
doznań możemy się spodziewać w Imparcie?

MC: Muzyka jest iluzją. Gdy idziesz na występ 
prestidigitatora, to nie z zamiarem, że będziesz 
patrzeć mu za rękaw, prawda? Przyjmujesz to, co 
daje. I podobnie, uważam, działa sztuka.  

ŁG: Zaprosiliśmy takich, a nie innych artystów, 
żeby nie było wątpliwości, czy posłuchać sobie ich 
w domu, czy zobaczyć na żywo. Mówimy o twór-
cach, którzy mają coś nowego do pokazania, jak 
w przypadku Lone’a, którego mix ukazał się wła-
śnie na nowym albumie „Dj-Kicks”. Alex Smoke 
nie tak dawno był gwiazdą Audioriver.  

Wrocław nie narzeka na brak wydarzeń 
muzycznych. Częściej trzeba dokonywać selekcji 
niż czekać niecierpliwie na kolejny festiwal.  
Dlaczego warto przyjść w tym roku na WROsound? 

MG: Hm, jeśli tak uważasz, to sprawdź, na ilu 
z tych wydarzeń możesz zetknąć się ze świeżymi 
prądami muzycznymi, z aktualnymi odkryciami, 
o których głośno w tzw. internetach i branżowej 
prasie. To jasne, że wybory komercyjnych or-
ganizatorów będą raczej zachowawcze, zgodne 
z masową potrzebą wyrażoną pięknie przez inży-
niera Mamonia: Mnie się podobają melodie, które 
już raz słyszałem. (…) No jakże może podobać mi 
się piosenka, którą pierwszy raz słyszę? W kontrze 
więc – cechą charakterystyczną dobrego festiwalu 
muzycznego, a takim jest WROsound – jest moż-
liwość kreowania pewnych światów muzycznych, 
zestawiania świeżych czy eksperymentalnych ga-
tunków muzycznych z headlinerami, którzy za-
pewniają frekwencję.  

ŁG: Ja też pozwolę się nie zgodzić z twoim stwier-
dzeniem. Wrocław to prężna scena, obfitująca 
w bardzo ciekawe wydarzenia, jednak jesteśmy 
zdania, że wciąż jest miejsce na duży festiwal mu-
zyczny. Do line-upu, którym po prostu bardzo 
się ekscytujemy, dochodzi zmiana przestrzeni 
w Imparcie: gramy na trzech scenach, aranżujemy 
scenę taneczną na środku parkietu (trzeba będzie 
ubrać wygodne buty i nastawić się na dużo tańcze-
nia), robimy wizualizacyjne show. W galerii po-

What will the 9th edition of WROsound Festival 
bring and how will it present the Wrocław music 
scene? I think we are talking here about the new 
era in the history of the festival.  

Marek Gluziński: You could say that. Together 
with Łukasz Głośny we decided to give the fes-
tival a new life, modify the approach to creating 
the programme. From this year we won’t limit 
ourselves to the local music scene only. We decid-
ed to reduce the key feature of the WROsound – 
Wrocław itself – to the figure of a curator, a person 
who lives in this city, creates here and is of great 
importance for the local music scene. During the 
upcoming edition, it’s going to be Marcin Cichy, 
known from the Skalpel band, Kamfora club or 
beginnings of Blend Records.  

wstaje duży chillout room z leżakami i ekranem 
transmitującym wydarzenia. 

MG: WROsound wygrywa różnorodnością i za-
spokojeniem bardziej wysublimowanych gustów, 
a przede wszystkim klimatem, który generowany 
jest przez przemieszczanie się publiczności mię-
dzy scenami, ważne spotkania międzyludzkie 
i życie muzyką, a nie tylko jej konsumowanie.  
• Rozmawiał: Jacek Sterczewski 

 the new era
    of the wrocław
sound

We are talking about 
a breakthrough in 
planning the WROsound 
Festival programme, 
unity in creating and 
music that you have to 
hear live with people 
who caused that mess: 
Marek Gluziński, Łukasz 
Głośny and Marcin 
Cichy who is debuting 
as a festival curator.  

9. WROsound Festival
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Marcin Cichy: I feel like a rookie as it’s the first time 
I have ever been given such an invitation. It made 
me very happy and I thought it’s a great opportunity 
to organise a festival… of my dreams. To invite the 
artists who I like and who had an influence on me. 
To create something, I would gladly see myself.  

Łukasz Głośny: We could organise a festival based 
on the musicians from Wrocław every year, how-
ever, as Marek said, we want to present not only 
what Wrocław gives but also what it takes. Includ-
ing what it takes from abroad. We have been intro-
ducing changes since the 3rd edition, this year we 
are refreshing the way we choose the guests.  

All three of you have been very important figures 
of Wrocław music scene for a long time – each of 
you used to own a music club and somehow you 
inspire each other. Electro-Acoustic Beat Sessions 
started their career in Puzzle, a club owned by 
Marek, Łukasz invited them later to WROsound 
and now they published a greatly received album 
with compositions of Krzysztof Komeda.  

MG: If you live in one city for many years and 
operate in a specific environment just like me, 
Marcin and Łukasz, then you care about its de-
velopment. It’s natural that our paths crossed now 
thanks to WROsound, because they had crossed 
before: thanks to the EABS mentioned before, 
Blend Records or when we used to borrow equip-
ment from each other while running our clubs. We 
are aware that we’re building something together. 
And by “together” I don’t mean just three of us, 
but all the people of Wrocław that go to the con-
certs, buy tickets, listen to the albums, support the 
artists. Because this is how we build a culture and 
this is how we influence each other to grow.  

WROsound is also a kind of reflection on the sound 
of our city. How does its music scene look like?  

ŁG: If we’re talking about musicians from Wrocław 
who developed their careers outside of our city, we 
need to name mostly electronic and maybe hip-
hop projects. Just like Tricity has a strong Yass 
scene, there will be no exaggeration in saying that 
Wrocław has a strong electronic scene.  

MC: If you’re thinking about a career outside of 
Wrocław or the country, it is very important to get 
to know the foreign artists: meet them in a dress-
ing room, give them your album. If you create 
music and have no place to present it, you still do 
it only in Wrocław. And this year’s WROsound 

might be an opportunity to show yourself to the 
world. It is very important for me to show while 
confronting the foreign music scene with Wrocław 
music scene, that what we have is also very good.   

A few projects will have their premiere on the 
Impart stage. Can you tell what are some of the 
new things you have prepared for WROsound? 

MC: I will present my solo project Meeting by 
Chance for the first time, it might be known al-
ready by a few people in Wrocław, however, it’s 
going to be a first concert ever performed by this 
“artist” and it’s going to be a premiere concert pro-
moting the album as well as an EP published by 
Apollo (R&S Records) record company from Lon-
don. Besides that, an album of a new band called 
Coals will have its premiere. The band is releasing 
their first album and, actually, I was responsible 
for mixing and mastering. 

ŁG: Another premiere at WROsound are the 
foreign guests: Yeah But No duet, Lone and Alex 
Smoke. Polish bands that will visit Wrocław for the 
first time are: Normal Bias and JANKA – project 
by music producers of U Know Me Records (it 
will be their first live show). And the local music 
scene will be represented by Kroki, Club Alpino, 
Żółć. And all that will be completed by Long Arm 
– a solo project from St. Petersburg. We invited 12 
projects, so there is a possibility we will surprise 
you till December. 

WROsound has always presented different genres 
of alternative music, however, I have an impression 
that this year’s programme is really focused on 
electronic music. That’s a different way of playing 
live, after all, the music can be generated in an 
artificial way, by a computer. What kind of experi-
ence can we expect at such a concert at Impart?  

MC: Music is an illusion. When you go to a magic 
show, you don’t really plan to look into the ma-
gician’s sleeves, do you? You take what they give. 
And I think the artworks in a similar way. 

ŁG: We invited those artists, so you don’t have any 
doubts whether to listen to them at home or see 
them live. We are talking about the artists who 
have something new to present, just like Lone 
whose mix can be found on the newly released 
album Dj-Kicks. Alex Smoke was a star of Audio- 
river not such a long time ago. 

We can’t complain about the lack of music events 
in Wrocław. We need to decide what we want to 

 the new era
    of the wrocław
sound

see the most rather than wait impatiently for the 
next festival. Why is WROsound worth going to? 

MG: Well, if this is how you feel, then check how 
many of those events present new music trends, 
recent discoveries that are all around the Internet 
and professional magazines. It’s obvious that the 
commercial organisers will make rather conserv-
ative choices, according to the will of the masses, 
so beautifully expressed by the engineer Mamoń: 
I like the melodies I already know. (…) How on 
earth can I like a song I’ve never heard before? In 
contrary then – a characteristic feature of a good 
music festival such as WROsound – is a possibili-
ty to create some musical words, comparing fresh, 
experimental music genres with headliners who 
will guarantee a high attendance. 

ŁG: I also disagree with your statement. Wrocław 
has a very active scene, full of very interesting 
events but we think there is still place for a big 
music festival. There is the line-up we are very ex-
cited about, a change in the Impart space: we are 
playing on three stages, we are setting up a danc-
ing stage in the middle of the dance floor (remem-
ber to wear comfortable shoes and be ready for 
a lot of dancing), we are organising a visualisation 
show. A big chillout room with lawn chairs and 
a screen transmitting the event is being set up in 
the gallery.  

MG: WROsound wins because it meets the most 
sophisticated expectations, thanks to its diversity, 
and most of all, its atmosphere created the audience 
moving between the stages, important social meet-
ings and living the music, not only consuming it. 
• Interview: Jacek Sterczewski 

 

9. WROSOUND FESTIVAL 

1–2.12.2017 | Impart 

      www.wrosound.com           WROsound
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Konferencja „Miasto i Kultura” podsumowała 
trwający od 2007 roku proces starań 11 polskich 
miast o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury oraz 
późniejszą realizację programu przez zwycięską 
metropolię – Wrocław. Przez wiele lat miałem 
okazję temu procesowi się przyglądać, a program 
ESK Wrocław 2016 współtworzyłem jako kurator 
programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wro-
cław. Co innego jednak bezpośrednie zaangażowa-
nie, a co innego próba spojrzenia przez okulary zo-
biektywizowanych metod badawczych. 

Serdecznie polecam szczegółowe raporty, można 
się z nich wiele dowiedzieć. Tu chciałem zwrócić 
szczególną uwagę na wyniki, jakie zaprezentował 
podczas konferencji dr Michał Cebula, socjolog 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł brzmi nieco 
zniechęcająco: „Mieszkańcy miasta w polu spo-
łecznym. Wzory uczestnictwa w kulturze a sie-
ci społeczne i struktura klasowa”. Nie warto się 
zniechęcać, bo pod spodem kryje się żywa wiedza 
o mieście i jego mieszkańcach widzianych nie jako 
abstrakcyjne jednostki, lecz konkretne osoby róż-
niące się między sobą na wiele sposobów. Ciągle 
jednym z kluczowych czynników są różnice klaso-
we, czyli status społeczno-ekonomiczny. 

Różnice te przekładają się na różne praktyki uczest-
nictwa w kulturze, różne sposoby uczestnictwa 
w konsumpcji i różne potrzeby w stosunku do prze-
strzeni miejskiej i publicznej infrastruktury. Różnice 
te są przyczyną konkurencji, a nawet konfliktów, na 
które przestrzeń miasta elastycznie odpowiada, do-
stosowując się niejako do potrzeb (choć dostosowa-
nie to nigdy nie ma w pełni optymalnego charakte-
ru, często jest wynikiem dominującej pozycji jednej 
grupy i wykluczenia grupy słabszej, dysponującej 
mniejszymi zasobami i kapitałami). 

W swym badaniu dr Cebula konfrontował wzo-
ry praktyk kulturowych (wyodrębnione zostały 

cztery kategorie: wycofani, kulturalni, spacerowi-
cze i gastroentuzjaści) ze strukturą klasową (trzy 
kategorie: A – wyższe kadry kierownicze itp., B – 
technicy, pracownicy usług, C – robotnicy, niewy-
kwalifikowani pracownicy usług). Nie zaskakuje, że 
wzór zachowań „kulturalnych”, polegający m.in. na 
uczęszczaniu do instytucji kultury, dominuje w ka-
tegorii A (47 proc.), a najwięcej wycofanych jest 
(31 proc.) w kategorii C. Problem polega na tym, 
że dominujący sposób myślenia o miejskiej kultu-
rze narzucany jest przez dysponujących najsilniej-
szym głosem przedstawicieli kategorii A. Oni też ze 
względu na swój kapitał społeczny mają największy 
wpływ na bieg spraw miejskich, m.in. na inwesty-
cje, również w kulturę i jej infrastrukturę (teraz 
już prowadzę własną interpretację, wykorzystując 
jedynie wyniki Michała Cebuli). 

Na ile tak definiowana alokacja środków publicz-
nych jest optymalna? I na czym miałaby polegać 
optymalizacja? Czy na oczekiwaniu, że najlepiej, 
gdyby wszyscy chodzili do teatru, a nie chodzą, bo 
nie ma wystarczającej liczby miejsc oraz wystarcza-
jąco aktywnych strategii pozyskiwania widzów przez 
instytucje? Czy też uznać należy, że różne formy 
praktykowania kultury są jednakowo prawomocne 
i zasługują na podobną uwagę władz miasta? 

To dobry moment, żeby przywołać Richarda Floridę. 
W najnowszej książce „The New Urban Crisis” roz-
licza się również z własnym optymizmem, który 
kazał mu rekomendować włodarzom miast, by in-
westowali w kulturę, jaka podoba się kategorii A, 
czyli umownie klasie kreatywnej. Bo to ona ciągnie 
rozwój miast. I generalnie tego przekonania Florida 
nie zmienia, natomiast przyznaje, że nie docenił 
innego procesu: wzrostu nierówności społeczno-
-ekonomicznych oraz rozrostu sfer wykluczenia. 

Okazało się, że najbardziej „kreatywne” amerykań-
skie miasta są również najbardziej rozwarstwione. 
Co zaczyna już przekładać się na politykę. Wyklu-
czeni zaczynają się sprzeciwiać i głosują inaczej, 
niżby sobie klasa kreatywna w swej masie życzyła. 
W polskich metropoliach proces rozwarstwienia 
nie poszedł tak daleko jak w USA. Faktem jednak 
jest, że w strukturze zatrudnienia pracownicy za-
wodów, jakie Florida określa kreatywnymi (od na-
uczycieli po programistów i naukowców), tworzą 
już grupę ok. 30 proc. osób w wieku produkcyjnym 
Wrocławia, Krakowa czy Poznania. W Warszawie 
odsetek ten sięga 50 proc. (za analizami dr Katarzy-
ny Wojnar). Stanowią oni silny elektorat decydują-
cy o tym, że polskie metropolie są antypisowskie. 
Pytanie jednak, czy podskórnie nie rośnie tempe-
ratura resentymentu przedstawicieli kategorii B i C 
(to wszystko w dużym uproszczeniu, bo w Polsce 
nakładają się na te podziały inne procesy)? I czy 
nie osiągnie ona temperatury wrzenia podczas naj-
bliższych wyborów samorządowych, a więc za rok? 

Warto wczytać się uważnie w analizy socjologiczne 
efektu ESK, powinno być tam wiele podpowiedzi. 

Richard Florida, autor słynnej 
koncepcji klasy kreatywnej, 
w najnowszej książce ostrzega: 
nadszedł nowy kryzys miejski. 
W swym pesymizmie jest bardziej 
wiarygodny niż 15 lat temu, gdy 
z radością wieszczył przyszłość 
miast opartych na innowacyjności 
i kreatywności. Warto mieć jego 
słowa w tyle głowy podczas 
polskich dyskusji o tym, jak 
kultura zmieniła nasze miasta. 
We Wrocławiu niedawno 
zakończyła się konferencja 
o efekcie Europejskiej Stolicy 
Kultury.

Tekst pochodzi z bloga: Antymatrix II. Z dziennika kogniwojażera.  
Więcej wpisów autora: antymatrix.blog.polityka.pl

Seria raportów ”Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016” / The series of reports Evaluation 
of the European Capital of Culture Wrocław 2016 

Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI  
z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa  
dolnośląskiego

Archipelagi kultury. Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 
w doświadczeniu społecznym. Raport z badań jakościowych 

Specjalne weekendy ESK. Raport podsumowujący 

Raport mikroGRANTY ESK 2016. Edycja 2016 

Wrocław – wejście od podwórza. Raport ewaluacyjny 
projektu 

Raport z badań ewaluacyjnych Programu Rezydencji  
Artystycznych A-i-R Wro

Terra (in)cognita. Europejska Stolica Kultury w perspektywie 
wrocławskich instytucji kultury. Analiza formalna 

Olimpiada Teatralna. Więcej niż teatr. Raporty podsumowujące 

Wrocławskie przemysły kultury w pytaniach i odpowiedziach. 
Raport z badań 

Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016. 
Raport z ogólnopolskich badań sondażowych 

 
”Przestrzenie dla piękna. Podsumowane” – raport 
z obchodów ESK Wrocław 2016 / Spaces for Beauty: 
Summarized – the report from the celebrations 
of the EcoC Wrocław 2016 
 
”Efekt ESK. Jak konkurs na Europejską Stolicę Kultury 
2016 zmienił polskie miasta” 
 
”Kultura małych i średnich miast” 
 
”Wrocław – wejście od podwórza. Podsumowanie” 
/ Wrocław – Backyard Door. An Overview 

Dostępne na / Available on: issuu.com/wroclaw2016 
 
Seria wydawnicza ”Strategie dla Miasta Przyszłości” 
 
Dostępna na / Available on: miastoprzyszlosci.wroclaw2016.pl

Warto je czytać z Richardem Floridą w drugiej 
ręce, bo pokazuje, na czym polega struktural-
ny problem miast postindustrialnych; problem, 
z którym tak naprawdę nikt nigdzie sobie dobrze 
nie poradził (na co już od dawna uwagę zwracał 
Krzysztof Nawratek). 

Czy to znaczy, że daliśmy uwieść się wizjom miast 
żyjących kulturą jako czynnikiem rozwoju? Nie, 
kultura ma znaczenie. Pod warunkiem, że pamięta 
się, że nie straciły klasy. Miasto i jego kultura mają 
charakter klasowy, co musi uwzględniać miejska 
polityka. Kto o tym zapomina, prędzej czy później 
zapłaci słony rachunek. • Edwin Bendyk

MIASTO:  KLASY, 
   KULTURA I  WŁADZA 
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The “City and Culture” conference summed up the 
efforts of 11 Polish cities to win the title of the Eu-
ropean Capital of Culture, which started 11 years 
ago – in 2007 – and the implementation of the pro-
gramme by Wrocław, the winning city. For many 
years, I had an opportunity to observe that process, 
I was also a co-creator of the ECoC Wrocław 2016 
programme as the curator of City of the Future / 
Laboratory Wrocław programme. There is, howev-
er, a difference between direct involvement and an 
attempt to take a look through objective research 
methods. 

I recommend everybody to read the detailed re-
ports, as they are very educational. Here, I would 
like to point out the results presented during the 
conference by Dr. Michał Cebula, a sociologist 
working for the University of Wrocław.  The title 
seems to be encouraging: Residents of the city in 
the social area. The patterns of participation in cul-
ture, social networks and class structure. Nobody 
should be discouraged, because the material con-
tains living knowledge about the city and its resi-
dents perceived not as abstract units, but specific 
individuals, who are different in many aspects. The 
socio-economic status, or the class differences, still 
remain one of the key factors in that regard. 

Richard Florida, author of the 
famous concept of a creative class 
warns us in his latest book: we 
are facing the new urban crisis. 
His pessimism is more believable 
than 15 years ago, when he happily 
announced the future for cities 
based on innovation and creativity. 
It is worth keeping his words 
in mind during discussions about 
how culture changed our cities 
in Poland. A conference about the 
European Capital of Culture Effect 
has ended recently in Wrocław. 

These differences are reflected in different forms of 
participation in culture and consumption, as well 
as different needs regarding urban space and public 
infrastructure. These differences are a reason for 
competition or even conflicts, which have to be 
addressed by the urban space, which has to adapt 
to the needs (although the adaptation is never ful-
ly optimal and more often than not is a result of 
a dominating position of one group and exclusion 
of the weaker ones with less resources and capital). 

In his research, Dr. Cebula confronted the cultural 
practices (divided into four categories: withdrawn, 
cultural, strollers and gastronomy enthusiasts) with 
class structure (three categories: A – higher man-
agement etc., B – technicians, service workers, C – 
workmen, unqualified service workers). It is not 
surprising that the pattern of “cultural” behaviours 
that encompasses visiting venues and cultural in-
stitutions dominates in the Category A (47%) with 
Category C being the most withdrawn (31%). The 
problem here is that the dominating way of think-
ing about the culture in the city is imposed by the 
representatives of Category A, which have the 
strongest voice and – thanks to their social capital 
– the biggest influence on the course of develop-
ment of the city: investments, culture and infra-
structure (this is, of course, my own interpretation 
based on the results published by Michał Cebula). 

To what extent is such allocation of public funds 
optimal? What should optimisation be like? Should 
we expect that it would be best that everybody 
visited theatre and assume that people do not go 
there because there is not enough seats and no ac-
tive strategies of winning over audiences in place? 
Or maybe we should assume that all the various 
forms of participating in culture are equally im-
portant and deserve similar attention from the city 
authorities? 

This is a good moment to bring up Richard Florida. 
In his latest book – The New Urban Crisis – he also 
recalls his own optimism, which led him to recom-
mend investing in culture in a way that is liked by 
Category A or, as he calls them, the creative class 
that leads the development of the cities. In general, 
Florida did not change that opinion. Instead, he 

The article was published in: Antymatrix II. Z dziennika kogniwojażera. 
You can find more articles at: antymatrix.blog.polityka.pl 

admits that he underestimated another process – 
the increasing socio-economic inequality and the 
growth of exclusion zones. 

It turned out that the most “creative” American 
cities are also the most stratified, which started 
impacting politics. Those excluded people start to 
voice their opposition and vote contrary to what 
the creative class would like to see. In Polish cities, 
the stratification process did not go as far as in the 
US. It is, however, a fact that in employment struc-
ture of cities such as Wrocław, Kraków and Poznań, 
the percentage of people in working age employed 
in the so-called creative jobs (from teachers to 
software developers and scientists) has already 
reached around 30%, in Warsaw it is as much as 
50% (according to Dr. Katarzyna Wojnar). They 
form a strong electorate that causes Polish large 
cities to be opposed to the Law and Justice (PiS) 
party. We have to ask ourselves a question whether 
it leads to increasing the temperature of resentment 
of the representatives of categories B and C (this is 
of course an oversimplification, since there are also 
other processes and divisions at play in Poland). 
We also have to consider whether the temperature 
will reach the boiling point during the upcoming 
local elections in a year. 

It is worth carefully reading the sociological analy-
ses of the ECoC Effect, as they might provide a lot 
of hints, especially while holding Florida’s latest 
book in other hand, since it explains the structural 
problem in post-industrial cities, a problem that 
was never properly solved in any city in the world 
– something that was pointed out by Krzysztof 
Nawratek a while ago. 

Does that mean that we were seduced by visions 
of cities that have culture as a development factor? 
No, culture is indeed important, as long as we re-
member that classes are equally important. Cities 
and their culture have a class nature, which has to 
be taken into consideration in the policy. Anybody 
who forgets about that will sooner or later have to 
pay a price. • Edwin Bendyk
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Z ADUSZK I 

W  RURZE , 

CZ YL I  JAZZOWA 

JES IEŃ  

WE  WROCŁAWIU*

Jesień to druga 
ulubiona jazzowa 
pora roku w mieście 
(poza wiosennym 
świętowaniem Jazzu 
na Odrą), kiedy 
nawet liście zdają się 
szumieć do dźwięków 
saksofonu. Zanim 
na dobre zatopimy 
się w jazztopadzie, 
zapytaliśmy lokalnych 
koneserów jazzu 
o ich wyjątkowe 
wspomnienia związane 
z muzyką i miastem. 

Nieistniejący już wrocławski klub Puzzle był 
miejscem niesamowitych spotkań muzycznych, 
jak i domem dla mojego zespołu EABS. Rzecz 
wydarzyła się 28 października 2012 roku. Do 
tamtej pory graliśmy z EABS albo instrumentalne 
koncerty, albo zapraszaliśmy do współpracy na 
scenie lokalnych raperów. Wszystko się zmieniło 
przy okazji przyjazdu do Polski kalifornijskiego 
rapera Raashana Ahmada. Udało nam się go 
sprowadzić do Wrocławia i zorganizować spon-
taniczny improwizowany koncert bez żadnych 
ustaleń i prób. Wydarzenie było oficjalnie ogło-
szone na niecały tydzień przed, co gorsza kon-
cert miał odbyć się w niedzielę. Myśleliśmy, że 
pogramy sobie dla paru koneserów i rozstanie-
my się w dobrych nastrojach. W dzień koncertu 
zaczęły dziać się cuda; okazało się, że sala jest 
pełna ludzi! Zagraliśmy fantastyczny energetycz-
ny koncert pełen pięknych kolorów, a publicz-
ność zwariowała. Po koncercie poszliśmy na 
afterparty do Ambasady, gdzie balowaliśmy do 
czwartej nad ranem, by za parę godzin spotkać 
się w studiu i nagrać razem utwór. Po wszystkim 
Raashan powiedział: Panowie, dawno nie czułem 
czegoś takiego na scenie, a grałem już z wieloma 
zespołami. Co mogę zrobić, żeby z wami grać?! 

Był to początek wielkiej przygody. Jako zespół 
Raashana zagraliśmy trasy koncertowe po świe-
cie, byliśmy m.in. we Francji, a nawet w odległym 
Kazachstanie. Zaczęły się pojawiać kolejne oferty 
współpracy z zagranicznymi wykonawcami, np. 
Jeru The Damaja, Jesse Boykins III, MED. Po takiej 
dozie doświadczeń nauczyliśmy się, jak grać na 
poziomie światowym. Ostatecznie staliśmy się 
niezależnym zespołem i tak działamy do dziś. 
EABS to maszynka do spełniania marzeń!

The Puzzle club, which nowadays is no longer 
operating, in the past used to be a place where 
amazing music encounters took place, it was 
also a home of my band, EABS. It happened on 
28 October 2012. Until that date, we had played 
with EABS either instrumental concerts or invited 
local rappers to perform  at a stage together. 
Everything changed when a Californian rapper, 
Raashan Ahmad, came to Poland. We managed 
to bring him to Wrocław and organise a sponta-
neous, improvised concert without any previo-
us arrangements or rehearsals. The event was 
officially announced around a week before, and 
what was even worse, the concert was scheduled 
for Sunday. We thought that we would play for 
a few music enthusiasts and leave the stage in 
a good mood. But on the concert day, something 
completely unexpected occurred – the place was 
full of people! We put on a brilliant, energizing 
concert, full of beautiful colours, and the audien-
ce went mad. After the concert we came to an 
after-party at Ambasada, where we danced till 4 
a.m. A couple of hours later, we met in a studio 
to record a song together. Afterwards, Raashan 
said: Listen Guys, I haven’t experienced anything 
like that at the stage for a very long time, though 
I have played with many bands. What can I do to 
play with you?! It was the beginning of a great 
adventure. As a Raashan’s band, we set off on 
concert tours all around the world, we visited 
France, also a distant Kazakhstan, and many 
more places. Other propositions regarding colla-
boration were put to us by international perfor-
mers, such as Jeru The Damaja, Jesse Boykins III, 
MED. After having such a wealth of experience, 
we learnt how to play on an international level. 
Eventually, we became an independent band, 
and we perform as such until now. EABS is a ma-
chine that makes your dreams come true!

MAREK PĘDZIWIATR 
EABS

* artykuł najlepiej smakuje z herbatą i rumem
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ALL  SOULS ’  DAY  IN  RURA –  THAT  I S ,  J A ZZ  AUTUMN IN  WROCŁAW * 

Było około dwudziestu stopni w listopadzie, 
świeciło słońce, a ja chodziłem codziennie do 
Sonny’ego Rollinsa, który przy okazji swojego 
pierwszego przyjazdu na Jazztopad spędził pra-
wie tydzień we Wrocławiu. Otwierał mi drzwi ho-
telowego apartamentu w bonżurce; wchodziłem 
do środka i rozprawialiśmy godzinami o muzyce 
i życiu. A historia życia Sonny’ego jest nietuzin-
kowa – z okresami, kiedy znikał na lata, walczył 
z nałogami i własną psychiką. To niesamowite, 
gdy ktoś, kto jest legendą muzyki, ma czas, żeby 
z tobą tak zwyczajnie porozmawiać o tym, co jest 
w życiu ważne. Przesiadywałem u niego, on prze-
chadzał się po apartamencie, grał przy mnie na 
saksofonie, a przecież większość artystów ćwiczy 
tylko bez świadków. Pamiętam ten piękny czas 
w scenerii wrocławskiej jesieni – hotel w otocze-
niu nadodrzańskich bulwarów, drzewa mieniące 
się w słońcu rozmaitymi kolorami. Prawdziwe 
jam session przyrody.

The autumn time is the 
second most favourite 
jazz season in the city 
(apart from the Jazz 
on the Odra Festival 
celebrations held in 
spring), when even leaves 
seem to rustle to the 
sounds of a saxophone. 
Before immersing 
ourselves in the Jazztopad 
for good, we asked local 
jazz experts about their 
exceptional memories 
of the music and the city.

It was November, the temperature was around 
20 degrees Celsius, lovely sunny weather. Sonny 
Rollins came for the first time to participate at 
the Jazztopad and spent almost the whole week 
in Wrocław. I visited him every day. And every 
time I arrived to the hotel, he opened the door of 
his room and welcomed me wearing a smoking 
jacket; I came in and we talked about music and 
life for many hours. A history of Sonny’s life is 
remarkable – there were periods when he disap-
peared for some years, struggled to overcome his 
addictions and fought back against depressing 
thoughts. It’s unbelievable, when somebody like 
him, a music legend, has time to talk with you, 
completely like a usual man, about what really 
matters in life. I was sitting at his apartment 
while he was walking around and playing the 
saxophone, whereas other artists practice only 
when nobody watches them.  I remember that 
wonderful time spent in the Wrocław’s autumn 
scenery – the hotel located in close proximity to 
the Oder embankment areas, leaves on trees that 
changed colours in the sun. It was a real jam 
session of the nature.

P IOTR 
TURKIEWICZ 
Jazztopad

 * this article tastes best with tea and rum
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Zaduszki Jazzowe to wkład polskich jazzmanów 
w historię światowego jazzu. W żadnym innym 
jazzowo aktywnym kraju na świecie nie celebru-
je się takich ”obchodów”. W Polsce najstarsze są 
oczywiście Zaduszki Krakowskie, bo – jak wiemy 
– wszystko, co najstarsze, musi być z Krakowa. 
Wrocławskie Zaduszki mają swój początek 
w latach 60-tych w klubie Pałacyk (po którym 
pozostały tylko wspomnienia). Potem urządza-
liśmy je wspólnie z aktorami obu wrocławskich 
teatrów w Rekwizytorni Teatru Współczesnego 
i w niezapomnianej Rurze. To nie były zwykłe 
koncerty, lecz spektakle poetycko-muzyczne. 
Do Rury zwieźliśmy kilka wywrotek suchych liści, 
oczywiście były znicze, improwizowana muzyka, 
improwizowana poezja i wspomnienia o jazzma-
nach, którzy odeszli. Gdy zabrakło Rury, zadusz-
kowy jazz brzmiał w Czarnym Salonie, a gdy 
znowu wróciliśmy do Rury, Zaduszki celebrowa-
liśmy każdego roku, aż do ostatnich dni działa-
nia klubu. Wiodącą rolę przejął później Impart: 
wystarczyło hasło: ”Zaduszki Jazzowe” i sala 
Impartu każdego roku była pełna. W kolejnych 
latach imprezy zaduszkowe obrodziły jak grzyby 
po deszczu; każdy szanujący się klub, placówka 
kultury miała ambicję zorganizować zaduszkowe 
spotkanie. Ja jednak zawsze tego dnia wracam 
wspomnieniami do tych pierwszych jazzowych: 
w Pałacyku, Rekwizytorni i Rurze – najwspanial-
szym jazzowym miejscu w historii  Wrocławia. 

Zaduszki Jazzowe (All Soul’s Day Jazz Festival) 
is the contribution of Polish jazzmen to the 
world jazz music. No other country in the world, 
in which jazz music is that popular, holds such 
“celebrations”. Poland’s oldest event of this kind 
is Zaduszki Krakowskie, since – as we know – 
everything which is the oldest, must come from 
Cracow. Wrocław’s Zaduszki dates from the 1960s, 
when it was held in the Pałacyk club (the name 
of which today only evokes pleasant memories 
from the past). Then, we organised it in collabo-
ration with actors representing two Wrocław’s 
theatres at Rekwizytornia, located next to the 
Contemporary Theatre (Teatr Współczesny) and 
at the Rura club, still remembered by the many. 
These were not usual concerts, but rather poetic 
and musical spectacles. Several dump trucks 
were used to deliver dry leaves to the Rura club, 

and of course, there were also grave candles, im-
provised music and poetry, reminiscences about 
departed jazz musicians. When the Rura club was 
closed temporarily, the jazz played on the All 
Souls’ Day could be heard at the Czarny Salon 
club, and when we returned to the Rura club, Za-
duszki event was celebrated every year, until the 
very end of the club’s operations. After that, the 
central role was taken by Impart: whenever you 
called: “Zaduszki Jazzowe”, the Impart’s building 
was completely packed each year. In conse-
cutive years, the Zaduszki events took place 
wherever you moved; every club, cultural facility, 
which wanted to be esteemed, had ambition to 
organise this type of jazz music performance. 
However, I must say that this day always reminds 
me of these very early jazz times: at Pałacyk, 
Rekwizytornia and Rura – the best jazz place ever 
in the Wrocław’s history. 

coś, co znałem tylko z literatury. Przed oczami 
przesuwał mi się film życia. Wspomnienia chwil 
wspaniałych, ale i tych mniej, tych gorzkich też. 
Zwaliło się to na mnie jak grom z jasnego nieba. 
I oczywiście nie skończyło się na herbacie... 
Nigdy wcześniej ani później nie zdarzył mi się 
taki stan. Nie zrobiłem ani jednego zdjęcia.

November is the most jazzy month in Wrocław, 
and the Tord Gustavsen Quartet’s concert was 
the performance which I was looking forward to 
very much this month. I am keen on Scandina-
via. I have a vast collection of books written by 
Scandinavian authors, I learnt Swedish, I fell in 
love with Bergman’s films, I am hypnotised by 
the music played by unforgettable E.S.T. I keep vi-
nyl records of Jan Garbarek as if they were relics, 
and the interview with Bobo Stenson, held during 
the Jazztopad Festival last year, will probably 
remain engraved in my memory for ever. This 
music has therapeutic effects for me, keeps my 
spirits up, gives me time and space in which 
I can forget about everything, cry, sit in silence 
while listening to myself, and sometimes, rechar-
ge my batteries... And when this journey came to 
an abrupt end, I immediately clapped my hands 
in delight; my soul was full of sounds produced 
by the vibrating strings of the Gustavsen’s piano, 
bass notes played by the drums, nostalgic saxo-
phone melody. I was coming back home by bike. 
I stopped for quite a while on the Grunwaldzki 
bridge, for a moment, the Oder seemed to change 
into a Norwegian fjord as 
I could still hear the Gustavsen’s music. But what 
was the most important, happened after I had 
entered to my home. It was late, dark and cold. 
A power cut that is typical of this autumn time. 
I sat at the table to eat my late supper, drink 
some hot tea. And suddenly, under the influence 
of concert-related emotions, I experienced some-
thing unusual; something I knew, but only from 
the literature. The whole my life was displayed 
right in front of my eyes. The memories of great 
moments, but also of the bad, sorrowful ones. It 
hit me like a thunderbolt. And naturally, the tea 
was not the only drink I had that night... I had 
never had such a feeling before, nor afterwards. 
I didn’t take any picture of it.

Listopad jest najbardziej jazzowym miesiącem 
we Wrocławiu, a koncert Tord Gustavsen Quartet 
był najbardziej oczekiwanym przeze mnie wystę-
pem tego miesiąca. Jestem miłośnikiem Skandy-
nawii. Posiadam sporą biblioteczkę dzieł pisarzy 
skandynawskich, uczyłem się języka szwedz-
kiego, zakochany byłem w filmach Bergmana, 
hipnotyzuje mnie muzyka niezapomnianego E.S.T. 
Jak relikwie przechowuję winylowe płyty Jana 
Garbarka, a rozmowy z Bobo Stensonem podczas 
zeszłorocznego Jazztopadu nigdy chyba nie 
zapomnę. Taka muzyka ma dla mnie moc tera-
peutyczną, podnosi na duchu, daje mi czasoprze-
strzeń, w której mogę się zapomnieć, wypłakać, 
pomilczeć sam ze sobą, a czasem znaleźć nowe 
pokłady energii... I kiedy nieoczekiwanie ta 
podróż zakończyła się, ręce same złożyły się do 
oklasków, a dusza ciągle wypełniona była drże-
niem strun fortepianu Gustavsena, pulsacją basu 
i perkusji, nostalgicznym brzmieniem saksofonu. 
Do domu wracałem rowerem. Zatrzymałem się na 
dłużej na moście Grunwaldzkim, Odra na chwilę 
zamieniła się w norweski fiord, bo w uszach 
ciągle brzmiała muzyka Gustavsena. Ale to, co 
najistotniejsze, nastąpiło po moim powrocie do 
domu. Było już późno, zimno i ciemno. Typowa 
jesienna awaria zasilania. Usiadłem przy stole, 
by zjeść spóźnioną kolację, napić się gorącej 
herbaty. Nieoczekiwanie pod wpływem koncer-
towych emocji przeżyłem coś niesamowitego; 

LECH BASEL fotograf jazzowy   

WOJTEK 
SIWEK 
Jazz nad Odrą

Jazz on the Odra Festival

jazz photographer

14. JAZZTOPAD FESTIVAL 

17–26.11 | Narodowe Forum Muzyki 

       www.jazztopad.pl          jazztopad

str. 43

Zebrała / Collected by: Magda Kotowska
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A  B R O W S E  T H R O U G H  
B O O K S  ( A N D  M O R E )Targi książki to takie miejsce, 

w którym udało się dokonać 
niemożliwego i są jednocześnie 
wydarzeniem dla ekstra- 
i introwertyków. Ci pierwsi 
mają wokół siebie tłum ludzi 
o podobnych zainteresowaniach. 
Ci drudzy – dyskretne, ciche 
schronienie za każdą z tysięcy 
okładek.

Jakub Ćwiek, gość tegorocznej edycji 
Wrocławskich Targów Dobrych Książek  

“Book fair is a place where the 
impossible has been achieved: it’s an 
event for both extraverts and introverts. 
The former are surrounded by people 
with similar interests. The latter can 
find a discreet, quiet haven beyond any 
of the thousand covers”.

Jakub Ćwiek, guest of this year’s edition  
of Wrocław Good Books Fair

Istnieją dwa bardzo ważne 
powody, dla których warto 
przyjeżdżać na targi książki. 
Pierwszym z nich są książki. 
Drugim z nich są książki.

Jakub Małecki, gość tegorocznej edycji 
Wrocławskich Targów Dobrych Książek  

There are two very important reasons 
to come to book fairs. The first one is 
books. And the second one is books. 

Jakub Małecki, guest of this year’s edition  
of Wrocław Good Books Fair

Wielu zagorzałych czytelników (nawet takich, 
co już dawno przerzucili się na czytanie  
e-booków) zgodzi się, że zapach świeżo wydru-
kowanej książki ma w sobie coś uzależniają-
cego. Że wzięcie po raz pierwszy do ręki długo 
wyczekiwanej nowości wywołuje dreszczyk 
emocji. I że wśród tysięcy książek można  
buszować przez długie, długie godziny…

Na co dzień książkożercy przeczesują księgar-
nie, zaszywając się w kątach i przy regałach, 
ale kilka razy do roku mają prawdziwe święto – 
targi. Te nasze, Wrocławskie Targi Dobrych  
Książek, odbędą się już po raz dwudziesty  
szósty. Po raz drugi w Hali Stulecia. W tym  
roku od 30 listopada do 3 grudnia. 

Co nas czeka podczas tegorocznego święta 
książki? Do Wrocławia przyjedzie około stu 
pięćdziesięciu wystawców z jesiennymi nowo-
ściami i tzw. backlistą w atrakcyjnych cenach, 
więc na pewno będzie w czym przebierać. Do 
tego program targów, który obejmie około 
sto wydarzeń. Autorzy i ilustratorzy spotkają 
się z czytelnikami i będą podpisywać swoje 
książki, dzieci zostaną zaproszone na przeróż-
ne twórcze warsztaty, czekają nas dyskusje 
o książkach i literackie wystawy.

I nagroda Pióro Fredry – wyjątkowa, bo przy-
znawana pozycjom wybitnym nie tylko pod 
względem literackim, ale i edytorskim. Wszak 
dobrze zaprojektowana książka jest sama w so-
bie pięknym wytworem sztuki użytkowej.

Tej sztuki będzie zresztą na tegorocznych 
targach więcej. Po raz pierwszy towarzyszyć im 
będą Targi Wszystkiego Dobrego – dedykowa-
ne pięknym przedmiotom i sztuce użytkowej 
właśnie, która jest tworzona przez artystów 
i rzemieślników: od plakatów, przez ceramikę, 
po modę i biżuterię. Na pewno nie zabraknie 
też unikatowych toreb na książki wyszukane 
podczas targów. • Katarzyna Janusik

Many ardent readers (even those who’ve 
switched to reading e-books a long time ago) 
would agree that there’s something intoxicat-
ing about the smell of a freshly printed book. 
That holding a long-awaited new novel comes 
with a prickle of excitement. And that among 
thousands of books, you can browse for long, 
long hours…

Usually, booklovers peruse in bookshops, 
hiding in corners and by the shelves, but a few 
times a year comes a true holiday for them  
– a book fair. Ours, the Wrocław Good Books 
Fair, is organized for the 26th time. For the  
second time in Centennial Hall. This year, from 
30 November to 3 December.

What can we expect during this holiday of the 
book? About one hundred fifty publishers will 
come to Wrocław, with their autumn releases 
and backlists in attractive prices, so there’s 
certainly going to be plenty to choose from. 
And there’s also the programme, encompass-
ing around a hundred events. Authors and 
illustrators will meet with readers and sign 
their books, children will be invited to a variety 
of creative workshops, there’ll be debates on 
books and literary exhibitions.

And the Pióro Fredry award – unique, because 
it’s given to publications exceptional not only 
in the literary dimension, but also the editorial 
one. After all, a well-designed book is in itself 
a beautiful object of functional art.

There will be more art at this year’s fair. For  
the first time, they will be accompanied by 
the Well Designed Fair – dedicated to beautiful 
objects and good design. To objects created  
by artists and craftsmen – from posters, 
through ceramics, to fashion and jewellery.  
And among them, there’ll certainly be some 
unique bags for the books selected at the  
book fair.  • Katarzyna Janusik

26. WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK /  
26TH WROCŁAW GOOD BOOKS FAIR

30.11–3.12.2017  | Hala Stulecia / Centennial Hall

www.domliteratury.wroc.pl/targi-ksiazki 

WroclawskieTargiDobrychKsiazek

B U S Z U J Ą C Y 
W  K S I Ą Ż K A C H 
( I  N I E  T Y L K O )

Ha
la

 S
tu

le
ci

a,
 fo

t. 
An

dr
ze

j S
ol

ni
ca

W
oj

ci
ec

h 
Si

w
ek

 fo
t. 

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne
 W

oj
ci

ec
ha

 S
iw

ka
; L

ec
h 

Ba
se

l f
ot

. S
ła

w
ek

 P
rz

er
w

a



14

Jakie nowe dni przyniesie świt? 

Chińczycy mówią: jeśli chcesz zaprowadzić porzą-
dek w państwie, najpierw musisz uporządkować 
prowincje; chcesz zabrać się za prowincje, po-
winieneś doprowadzić do porządku miasta; pla-
nujesz doprowadzić do ładu w miastach, musisz 
wziąć się za rodziny; a jeżeli chcesz zaprowadzić 
porządek w rodzinach, zacząć musisz od same-
go siebie. „Bataille i świt nowych dni” jest próbą 
spojrzenia właśnie na ten najbardziej podstawowy 
wymiar. To w naszym wnętrzu wszystko się ku-
muluje, poczyna i wszystko się rozstrzyga. Dlatego 
świtem nowych dni jest, mówiąc metaforycznie, 
taniec – forma kultury, która angażuje i daje speł-
nienie, uruchamia i przeobraża nasze wnętrze. 

Graliście wasz spektakl na najważniejszych 
polskich i zagranicznych scenach oraz  
festiwalach. Jak jest odbierany?

Sięgając po twórczość Georgesa Bataille’a – fran-
cuskiego pisarza i filozofa, autora koncepcji „li-
teratury transgresji” – wiedzieliśmy, że spektakl 
może wywoływać bardzo różne, nawet skrajne 
reakcje. Wielu widzów „Bataille i świt nowych 
dni” głęboko porusza, jest w nim bowiem ele-
ment ekstatyczny, który wyłonił się z zastosowa-
nia bataillowskiej dialektyki suwerenności. Nie 
jest ona łatwą i przyjemną receptą, lecz wyzwa-
niem, konfrontującym nas z treściami kulturowo 
nieakceptowanymi, nieraz bardzo mrocznymi.

Metoda, którą się posługujemy, gdy tworzymy 
spektakl, polega na wprowadzaniu się w stan 
„świadomego śnienia”. Jeśli udaje się go nam osią-
gnąć lub choćby zbliżyć się do niego w znacznym 
stopniu, to wtedy spektakl staje się intensywnym 
przepływem energii – snem, który materializuje 
się w obecności widzów. Właśnie to nas zajmuje: 
siła i jakość tego stanu. Tyle możemy zrobić – wy-
śnić sen na jawie. 

Co w myśli Bataille’a było dla was  
najważniejsze? Czy porzucenie bezpiecznych 
granic życia społecznego może doprowadzić 
nas do lepszej konstrukcji społeczeństwa  
– lepszego, nowego człowieka? Czy możemy 
”stać się na nowo”?

Jedną z najważniejszych kwestii w filozofii Batail-
le’a była dla nas próba opisu nieświadomych me-
chanizmów rządzących światem. Bataille pisał, że 
żyjemy w ciągle ponawiającym się cyklu kumulacji 
i zatraty, wzrostu i destrukcji. To spostrzeżenie nie 
straciło naszym zdaniem nic ze swej aktualności. 
Wielu z nas ma dziś poczucie, że rzeczywistość, 
jaką znamy, dotarła do kresu swych możliwości. 
Poza ich granicami majaczy widmo eksplozji 
brutalnej siły. Może ona zniszczyć wszystko, co 
znamy. To moc ślepa i okrutna. Przybiera skrajne 
postaci: działa z ukrycia jako terrorysta i jawnie 
pod postacią dyktatorów.

Odpowiedzi na te zagrożenia szukamy w ze-
wnętrznym świecie, odwołujemy się do rozsąd-
ku i humanistycznych wartości. Z drugiej strony 
obsesyjnie akcentujemy zasady ekonomiczne. 
Zysk, praca, PKB, dobrobyt – to są współrzędne 
Titanica, na którym wszyscy płyniemy. Sądzę, że 
idee proponowane przez Bataille’a były próbą roz-
sadzenia tego katastrofalnego porządku poprzez 
jego uwewnętrznienie i rozładowanie. Być może 
świata pozytywnych wartości nie da się uratować 
szczytnymi ideałami i racjonalną ekonomią? Moż-
liwe, że prawdziwa odpowiedź kryje się w naszym 
nabrzmiałym od nieświadomych tęsknot wnętrzu. 
W jakimś sensie my nie możemy – my musimy 
stać się na nowo. • Rozmawiał: Marek Gluziński

”BATAILLE I ŚWIT NOWYCH DNI”  
– SPEKTAKL / BATAILLE AND THE  
DAWN OF NEW DAYS – PERFORMANCE

18.11 | 20:00 
Impart

www.impart.art.pl

str. 56

To z pewnością jedna z bardziej 
intrygujących tanecznych 
propozycji w polskim tańcu 
ostatnich lat (...) W kontekście 
pierwszych scen niemal 
natychmiast przychodzi na myśl 
twórczość Piny Bausch”. 

Julia Hoczyk, Didaskalia, 2016

”Bataille i świt nowych dni” 
to realizacja znakomita, warta 
zapisania na liście najlepszych 
realizacji (…) to spektakl 
intensywny i sugestywny; od 
początku wnikający w widza 
i pozostający w nim na długo. (…) 
Ten spektakl wciąż we mnie trwa. 
I mam wrażenie, że owo trwanie 
nie skończy się prędko; może 
nawet nigdy...”.

Andrzej Z. Kowalczyk,  
Kurier Lubelski, 2016

Po obecności na 
najważniejszych polskich 
scenach tanecznych, m.in. 
poznańskiej Malcie czy 
Międzynarodowym Festiwalu 
Ciało/Umysł, w listopadzie 
trafi na deski Impartu. 
O spektaklu pt. ”Bataille 
i świt nowych dni” opowiada 
jego scenarzysta  
i reżyser, Sławomir 
Krawczyński.
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”This is certainly one of the more 
intriguing dance performances of 
the Polish dance scene in recent 
years (...) In the context of the first 
scenes, Pina Bausch’s works almost 
immediately come to mind”. 

Julia Hoczyk, Didaskalia, 2016

What new days will the dawn bring? 

The Chinese say: if you want to establish order in 
a state, you must first establish order in provinc-
es; if you want to establish order in provinces, you 
should establish order in cities; if you are planning 
to establish order in cities, you have to establish 
order within families; and if you want to estab-
lish order within families, you have to start with 
yourself. Bataille and the dawn of new days is an 
attempt to look at this most basic dimension. It 
is inside of us, where everything accumulates, be-
gins and settles. So the dawn of new days is, met-
aphorically speaking, dance – a form of culture 
that engages and fulfils, activates and transforms 
us inside. 

You have shown your performance on the  
most important Polish and foreign stages  
and festivals. How is it received? 

When we decided to use the works of Georges 
Bataille – a French writer and philosopher, au-
thor of the concept of „literature of transgression”  
– we knew that the performance could cause very 
different, even extreme reactions. Bataille and 
the dawn of new days is deeply moving for many 
spectators, because it contains an ecstatic element 
that emerged from the use of Bataille’s dialectic of 
sovereignty. It is not an easy and pleasant recipe, 
but a challenge, confronting us with a culturally 
unacceptable content, that is sometimes very dark.

The method we use when we create a performance 
is based on entering the state of „conscious dream-
ing”. If we succeed in reaching or even almost ap-
proaching it, then the performance becomes an 
intense energy flow – a dream that materialises 
in the presence of spectators. This is what we find 
interesting: the strength and quality of this state. 
That is as much as we can do – dream a daydream. 

Which of Bataille’s concepts did you find  
most important? Can abandoning the safe 
limits of social life lead us to creation of 
a better society – a better, new man?  
Can we ”become anew”? 

For us, one of the most important issues in Bat-
aille’s philosophy was an attempt at describing the 
unconscious mechanisms that govern the world. 

             TO DREAM  
A DAYDREAM

After being presented on the most important 
Polish dance stages, among others the Poznań 
Malta or the International Body/Mind Festival, 
in November it will be shown at the Impart 
stage. Its screenwriter and director, Sławomir 
Krawczyński, tells us about the Bataille and 
the dawn of new days performance.

”Bataille and the dawn of new 
days is a great production, worth 
listing among the best productions 
(…) it is an intense and suggestive 
performance; from the very start it 
penetrates the spectator and stays 
with them for a long time. (…) This 
performance still continues inside 
of me. And I have a feeling that it 
will not end soon; perhaps never...”. 

Andrzej Z. Kowalczyk, 
Kurier Lubelski, 2016

Bataille wrote that we live in a continuously re-
peated cycle of accumulation and decay, growth 
and destruction. In our opinion, this observation 
lost nothing of its relevance. Today, many of us feel 
that the reality as we know it has reached its limits. 
Beyond its borders, there is the spectre of explo-
sion of brutal force. It can destroy everything we 
know. It is a blind and cruel power. It takes many 
different faces: it works from the shadows as a ter-
rorist, and openly in the form of dictators.

We look for answers to these threats in the exter-
nal world, we refer to reason and humanistic val-
ues. On the other hand, we obsessively emphasise 
economic principles. Profit, work, GDP, prosperity 
– these are the coordinates of the Titanic, of which 
we all are the passengers. I think that the concepts 
proposed by Bataille were an attempt to blow up 
this catastrophic order through its internalisation 
and unloading. Perhaps the world of positive val-
ues can not be saved by noble ideals and rational 
economics? It is possible that the true answer is 
hidden inside of our – full of unconscious long-
ings – souls. In some ways we can not – we have to 
become anew. • Interview: Marek Gluziński
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Pod szyldem AIR Wro (programu 
rezydencyjnego, który we 
Wrocławiu pojawił się dzięki 
obchodom Europejskiej Stolicy 
Kultury) organizowane są nie 
tylko rezydencje, ale też wizyty 
studyjne – we Wrocławiu, na Dolnym 
Śląsku, w Europie. Od tego roku 
AIR Wro testuje zupełnie nową 
formę współpracy z lokalną sceną 
kulturalną. W ramach Kultury Mobilnej 
tylko w tym roku wspiera wyjazdy za 
granicę trzynastu artystów, kuratorów, 
menedżerów kultury czy animatorów. 
Kim są? Poznajcie pięciu rezydentów, 
którzy w ostatnich miesiącach 
reprezentowali Wrocław za granicami 
Polski, ale i takich, dla których 
inspiracją stała się właśnie wizyta 
w naszym mieście.

Katarzyna jest absolwentką wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. W ramach wymiany re-
zydencyjnej prowadzonej przez dwa partnerskie 
miasta – Wrocław i Drezno – miesiąc na prze-
łomie lutego i marca spędziła w drezdeńskiej 
pracowni grafiki warsztatowej, Grafikwerkstatt. 
Wrocławianka przygotowywała tam nowe gra-
fiki, podglądając techniki druku miejscowych 
artystów, łącząc – podobnie jak w przypadku 
swoich wrocławskich prac – elementy architek-
tury z motywami fauny i flory. Na jednej z nich 
koliber unosi się nad wzorowaną na renesansie 
włoskim operą – Semperoper. Na innej z baroko-
wego kościoła Frauenkirche i dworca kolejowego 
Dresden-Neustadt wypływają wodne istoty. 
Prace Katarzyny prezentowane były w galerii 
Alte Feuerwache Loschwitz. 

nabór na rezydencję w Dreźnie:  
listopad 2017

Kurator, animator i organizator działań w ob-
szarze muzyki współczesnej i sztuki dźwię-
ku. Podczas rezydencji w Berlinie analizował 
lokalną scenę eksperymentalną, funkcjonującą 
poza oficjalnym obiegiem instytucji kultury. 
Szukał inicjatyw, które byłyby podobne do jego 
własnych, a przez to dawały się zaadaptować 
też w innych miejscach i kontekstach. Dużo 
uwagi poświęcił praktykom animowania spo-
łeczności muzycznej, promocji wydarzeń oraz 
ich ekonomicznym uwarunkowaniom. Spotkał 
się z wieloma uznanymi muzykami, artystami 
dźwiękowymi i badaczami – rozmowy Pawła 
przeprowadzone z Bryanem Eubanksem, Ko-
enem Nuttersem, Andreą Neumann, Christianem 
Kestenem, Nicolasem Wiese, Danielem Löwen-
brückiem i Carstenem Stabenowem już wkrótce 
zebrane zostaną w publikację. Produkcje części 
z nich usłyszeć będziemy mogli we Wrocławiu: 
nawiązane w trakcie pobytu kontakty umożliwią 
Pawłowi poszerzenie cyklu koncertów ”Rozkurz” 
o wydarzenia z udziałem kolejnych berlińskich 
artystów. 

nabór na rezydencję w Berlinie:  
styczeń 2018

Wrocław, Lower Silesia, Europe. 
This is a place where not only 
residence, but also study visits 
are organised under the name of 
AIR Wro (a residence programme 
that was launched while holding 
the European Capital of Culture 
celebrations). This year, the AIR Wro 
has started to trial a completely 
new form of co-operation with the 
local cultural scene. As part of the 
Culture of Mobility, the programme 
provides – however, only this year 
– aid for thirteen artists, curators, 
culture managers and animators who 
are going abroad. Who are they? We 
are pleased to present to you five 
residents representing Wrocław on an 
international level in recent months, 
but also those who have been inspired 
by the visit in our city.

Katarzyna is a graduate of the Academy of Fine 
Arts in Wrocław. She was on a residential ex-
change organised by two twin cities – Wrocław 
and Dresden – during which she spent one 
month, in the period between the end of Febru-
ary and the beginning of March, at the Dres-
den graphics workshop, Grafikwerkstatt. While 
watching the printing methods of local people, 
the Wrocław-born artist prepared new graphics 
there – combining, as she used to do with her 
works in Wrocław, elements of architecture with 
the motifs of plants and animals.  One of the 
graphics illustrates a hummingbird flying above 
the Semperoper, an opera house which has fea-
tures typical of the Italian Renaissance. Another 
one demonstrates water creatures that flow out 
from the Baroque church, Frauenkirche, and the 
railway station, Dresden-Neustadt. Katarzyna's 
works were exhibited at the Alte Feuerwache 
Loschwit. 

call for a residency in Dresden:  
November 2017

A curator, animator and organiser of activities 
in the field of contemporary music and sound 
art. During his residency in Berlin, he analysed 
the local experimental scene functioning in 
addition to the official institution of culture. He 
was looking for initiatives that could be similar 
to his own, and could thus be adapted to other 
locations and contexts. He devoted a lot of 
attention to the practices involving the anima-
tion of the music society, promotion of events 
and their economic conditions. He met with 
many renowned musicians, sound artists and 
researchers – Paweł's interviews with Bryan Eu-
banks, Koen Nutters, Andrea Neumann, Christian 
Kesten, Nicolas Wiese, Daniel Löwenbrück and 
Carsten Stabenow will be published collectively 
soon. We will have the opportunity to listen to 
some of them in Wrocław: contacts that Paweł 
made during the visit will enable him to add new 
elements to the series of Rozkurz concerts by 
inviting other artists from Berlin. 

call for a residency in Berlin:  
January 2018

Katarzyna  
Roman
#Grafikwerkstatt

Paweł Szroniak

#BerlinSessions 

Residency
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rezydencja – pobyt w określonym miejscu i czasie służący pracy i badaniu wybranych  
zagadnień, rozwojowi praktyki twórczej i zawodowej, wymianie doświadczeń

wizyta studyjna – pobyt w danym miejscu służący nawiązaniu kontaktów, podniesieniu  
kompetencji oraz inicjowaniu dalszych działań
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Martyna ukończyła studia architektoniczne na 
Politechnice Wrocławskiej. Podczas pobytu na 
Malcie na przełomie września i października 
przygotowała mobilną instalację w Birżebbuġii. 
Praca Martyny opierała się głównie na poszu-
kiwaniu miejsc i elementów przestrzeni miasta, 
których mieszkańcy Birżebbuġii nie darzą 
sympatią. Instalacja ”Talks of B’buġia”, którą ar-
chitektka stworzyła z odnowionych przez siebie 
mebli, stała się punktem wyjścia do rozmów 
– o potrzebach Maltańczyków oraz o zmianach, 
jakie mogłyby się pojawić w odpowiedzi na nie. 
W trakcie rezydencji wzięła też udział w warsz-
tatach ”DESIGN 4 D CITY”, organizowanych przez 
Valletta Design Cluster, 72 Urban Action oraz 
Fundację Valletta 2018. Efektem działań grupy 
roboczej, na którą złożyły się trzydzieści dwie 
osoby z dwunastu europejskich miast, jest insta-
lacja ”How’s the water”.

nabór na rezydencję na Malcie:  
listopad 2017

Baskijka i Ekwadorka, obie związane z Uniwer-
sytetem Kraju Basków. Nagore we Wrocławiu 
kontynuowała projekt, który w San Sebastián 
dedykowała rzece Urumea. Umieszczając 
ponad powierzchnią Odry zbudowane autorską 
techniką aparaty otworkowe, artystka dała rze-
ce możliwość przedstawienia, jak widzi miasto 
i ludzi, a także kogo i co napotyka na swojej 
drodze. Nagore dała też Odrze głos, zapraszając 
do współpracy wrocławskiego muzyka – Micha-
ła Litwińca. Karla podczas rezydencji rozwijała 
natomiast projekt rozpoczęty w Bilbao. Za 
pomocą wykonanego metodą DIY urządzenia 
skanowała we Wrocławiu mosty. Ich prace pre-
zentowane były w ramach organizowanej we 
wrześniu przez AIR Wro wystawy ”Miasto jako 
przestrzeń wspólna”. 

nabór na rezydencje we Wrocławiu  
dla artystów z Kraju Basków:  
pierwszy kwartał 2018

”Odległości” towarzyszą Dominice nie tylko 
w czasie podróży. To zagadnienie interesuje ją 
w kontekście bliskości i dystansu w budowa-
niu relacji międzyludzkich, a także konstrukcji 
psychicznej i emocjonalnej. Zainspirowana 
architekturą, historią i konstrukcją społeczną 
portugalskiego Montemor-o-Novo, gdzie udała 
się na rezydencję, artystka zrealizowała insta-
lację, która działała na odbiorcę dźwiękiem, 
obrazem i smakiem. Jednymi z jej elementów 
były ceramiczne rzeźby, kształtem oddające 
odcisk pobrany w czasie przytulania się. Stwo-
rzyła też projekt naczynia użytkowego – miski 
przypominającej jaskółcze gniazdo, jednego 
z najpowszechniej migrujących ptaków Europy. 
Wystawa ”Odległości” otwarta została 29 wrze-
śnia w Oficinas Do Convento.

nabory w ramach Kultury Mobilnej:  
styczeń, marzec, maj 2018

airwro

air_wro

@air_wro

airwro.wroclaw2016.pl

rezydencje@wroclaw2016.pl

Martyna graduated in architecture from the 
Wrocław University of Science and Technology. 
While visiting Malta in the period between the 
end of September and the beginning of October, 
she prepared a mobile installation in Birżeb-
buġa. Martyna's work focused predominantly on 
looking for places and spatial elements of the 
city, which are disliked by citizens of Birżeb-
buġa. The installation Talks of B’buġia, which was 
made by the architect from furniture that she 
had renovated before, provided a starting point 
for discussions – about the needs of the Maltese 
and of the changes which could take place in 
response to them. During the residency period, 
she also participated in the DESIGN 4 D CITY 
workshops held by the Valletta Design Cluster, 
72 Urban Action and Valletta 2018 Foundation. 
As a result of the operations of a working group, 
which comprised thirty-two people coming from 
twelve European cities, an installation How’s the 
water was set up.

call for a residency in Malta:  
November 2017

A Basque and an Ecuadorian, both connected 
with the University of the Basque Country. 
After commencing the works on her project 
dedicated to the Urumea in San Sebastián, 
Nagore continued her operations in Wrocław. 
She installed pinhole cameras above the Oder 
level, which the artist made by employing her 
own original technique, to enable the river to 
demonstrate the way in which it observes the 
city and people, and to show whom and what it 
encounters while flowing. Nagore made it also 
possible for the Oder to speak, as she asked 
a Wrocław-based musician, Michał Litwiniec, 
for co-operation. And as for Karla, during her 
residency time, she developed a project that 
she had started in Bilbao. She scanned bridges 
in Wrocław with a DIY device. Their works were 
displayed at an exhibition City as a shared 
space, organised in September by AIR Wro.

call for a residency in Wrocław for  
artists from Basque Country: 1Q 2018

Dominika copes with “distances” not only while 
travelling. She is interested in this concept in 
terms of how close to and how distant from 
each other people are when entering into mu-
tual relationships, and also, in respect of a psy-
chological and emotional structure. Inspired by 
the architecture, history and social structure of 
a Portuguese town, Montemor-o-Novo, where 
the artist spent her residency time, she created 
an installation which appeals to visitors' hear-
ing, sight and taste. The work was composed, 
among other things, of ceramic sculptures, the 
shape of which was made while hugging. Her 
another project, a utility vessel, was a bowl that 
closely resembled a nest made by a swallow 
– one of the Europe's most popular species of 
migrating birds. The exhibition called Distances 
was opened on 29 September at Oficinas  
Do Convento.

calls for Culture of Mobility programme:  
January, March, May 2018

Martyna  
Komorowska 

#Valletta2018

Nagore Legarreta, 

Karla Tobar
#EtxepareBasque 

Institute

Dominika  
Kulczyńska
#OficinasDoConvento  

#KulturaMobilna

residency – a stay at a given place and for a given time, in order to work on and investigate  
into selected concepts, develop creative and professional practice, exchange experiences 

study visit – a stay at a given place in order to network, improve  
competence and initiate further actionsD
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Projekty, rysunki, makiety, prototypy mebli, okład-
ki książek, artykuły. Trudno objąć dziś jednym sło-
wem niezwykle różnorodną, wielowątkową i trwa-
jacą niemal 60 lat działalność Bohdana Lacherta. 
Od 1926 roku, kiedy to współtworzy z Józefem 
Szanajcą, małżeństwem Syrkusów i Bruklaskich, 
Katarzyną Kobro i Władysławem Strzemińskim 
grupę Praesens zrzeszającą awangradowych ar-
tystów i architektów, do końca życia pozostaje 
wierny ideom modernizmu i konsekwentnie je 
realizuje. 

O Bohdanie Lachercie mówi się, że znacznie 
wyprzedzał swoje czasy. Już podczas studiów ar-
chitektonicznych na Politechnice Warszawskiej 
stanowczo sprzeciwiał się popularnej wówczas 
tendencji projektowania domów w stylu staro-
polskiego dworku. Za kilka lat jego własny dom, 
zrealizowany w 1928 roku na Saskiej Kępie w War-
szawie, będzie rewolucją w historii polskiej archi-
tektury nowoczesnej. To dom-eksperyment; dom, 
w którym wszystko wolno; zainspirowany twór-
czością Le Corbusiera, o prostej architekturze, 
wypełnionej powietrzem, światłem i zielenią.

Przełomem będzie również pierwsze w histo-
rii opatentowanie mebla. W 1929 roku – w tym 

samym czasie, gdy Ludwig Mies van der Rohe 
przeprowadza pionierską procedurę zastrzeżenia 
własności intelektualnej sprzętu użytkowego – 
Bohdan Lachert zgłasza do opatentowania własny 
projekt: nowoczesny leżak, który dziś jest uważany 
za ikonę designu. 

Wystawa w Muzeum Architektury – inaczej niż 
miało to miejsce dotychczas – nie dzieli działal-
ności Bohdana Lacherta na tą przed- i powojenną. 
Przeciwnie, wykorzystuje nieeksponowane i niere-
produkowane do tej pory koncepcje i opracowania 
studialne, starając się w ten sposób podkreślić wąt-
ki wspólne dla całej twórczości architekta. O dziele 
i osobie architekta mówią też prezentowane na wy-
stawie wywiady z architektem i jego bliskimi oraz 
archiwalne materiały filmowe. • Marta Czyż

One of the most outstanding Polish 
avant-garde architects, co-founder 
of Praesens – a Modernist group, 
partner of Józef Szanajca in the 
“Lachert & Szanajca” architecture 
company... In November, the Museum 
of Architecture will open an exhibition 
dedicated to the creations by Bohdan 
Lachert. 

Designs, drawings, mock-ups, furniture prototypes, 
book covers and articles... It would be hard to find 
one word that would cover the diverse and varied 
activities and creations of Bohdan Lachert that 
came to be over the course of almost six decades. 
Since 1926, when he formed the Praesens – a group 
bringing together avant-garde artists and architects 
– with Józef Szanajca, Katarzyna Kobro, Władysław 
Strzemiński, as well as the Syrkus and Bruklarski 
families, he remained faithful to the ideas of Mo-
dernism, consequently putting them to life. 

Jeden z najwybitniejszych polskich 
architektów awangardowych, 
współtwórca grupy modernistów 
Praesens, partner Józefa Szanajcy 
w spółce architektonicznej  
”Lachert & Szanajca”– Muzeum 
Architektury otworzy w listopadzie 
wystawę poświęconą twórczości 
Bohdana Lacherta. 

It is said that Bohdan Lachert was a man ahead of 
his times. Even during his studies in architecture at 
the Warsaw University of Technology, he vehemen-
tly opposed the popular trend of designing houses 
similar to old Polish manors. Just several years la-
ter, his own home, built at Saska Kępa in Warsaw 
in 1928 would become a revolution in the history 
of modern Polish architecture, a house where any-
thing was possible, inspired by the creations of Le 
Corbusier, with simple architecture filled with air, 
light and greenery.

His first patent, granted for a piece of furniture, 
brought yet another breakthrough. In 1929 – the 
year in which Ludwig Mies van der Rohe pione-
ered reserving his intellectual property rights for 
an appliance – Bohdan Lachert submitted a patent 
application for his own design: a deckchair, which 
today is considered to be a design icon. 

Contrary to the general practice, the exhibition at 
the Museum of Architecture does not divide the 
creations by Bohdan Lachert into pre- and post-war 
periods. Instead, it uses the unexposed and unre-
produced concepts and studies, trying to emphasi-
se the common themes in the architect’s creations. 
Both the work and the silhouette of the artist are 
presented using interviews with Bohdan Lachert 
himself and his family, as well as video materials. 
• Marta Czyż

AWERS/REWERS. ARCHITEKT BOHDAN LACHERT 
OBVERSE/REVERSE. ARCHITECT BOHDAN LACHERT 
– wystawa / an exhibition

23.11.2017–2.04.2018 
23.11 | 18:00 – wernisaż / opening

Muzeum Architektury we Wrocławiu 
/ Museum of Architecture in Wroclaw

www.ma.wroc.pl          MuzeumArchitektury
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Mimo kilkunastu lat obecności na 

festiwalowej scenie co roku zwiększa 

liczbę odbiorców. Ponad połowa  

z nich to obcokrajowcy, a niektórzy 

fatygują się nawet z Australii. Co ich 

ciągnie do Wrocławia? O Industrial 

Festival, fenomenie wśród festiwali 

muzycznych, opowiada jego twórca 

i dyrektor – Maciej Frett.

Dlaczego warto wybrać się na  
Wroclaw Industrial Festival 2017? 

WIF to święto muzyki okołoindustrialnej, będą-
ce zarazem jednym z najważniejszych festiwali 
tej muzyki na świecie. Przyjeżdżają do nas uzna-
ni artyści, którzy kładli podwaliny pod ten nurt 
w kulturze i sztuce; występują młode, obiecują-
ce zespoły; gościmy wydawców, dystrybutorów 
i kuratorów, ale przede wszystkim niesamowitą 
publiczność z całego świata. Każdy podkreśla nie-
zwykle przyjacielską atmosferę panującą na festi-
walu, bez sztucznego podziału na zamknięte strefy 
dla artystów i VIP-ów. Tu każdy jest tak samo waż-
ny – zarówno odbiorca, jak i twórca. 

To już szesnasta edycja imprezy. Wiem,  
że wasza publika jest bardzo wierna 
i przyjeżdża do Wrocławia każdego roku.  
Czy zadowalacie się tym, czy może  
staracie się w jakiś szczególny sposób  
pozyskiwać nowych uczestników imprezy?

WIF jest jednym z najstarszych, alternatywnych, 
cyklicznie organizowanych festiwali w Polsce. 
Przygotowujemy go wspólnie z Arkiem Bagińskim 
od 2001 roku i rokrocznie w listopadowy weekend 
do Wrocławia ściągają fani z całej Europy, a tak-
że Ameryki czy nawet Australii (ponad połowa 
publiczności to goście zagraniczni). Oczywiście, 
staramy się przyciągać też nowych uczestników: 
zamiast kosztownych kampanii reklamowych 
preferujemy jednak inwestycję w program arty-
styczny, który docelowo poszerzy grono odbior-
ców. Sukces jest dowodem na to, że ta strategia się 
sprawdza i jest słuszna. 

Których wykonawców z tegorocznego 
line-upu polecasz najbardziej i dlaczego?

Jako osobie odpowiedzialnej za dobór artystów niezręcznie jest mi 
wyróżniać kogokolwiek. Zapewniam, że szeroki wachlarz muzyki pre-
zentowanej na tegorocznej edycji zaspokoi niejedne gusta muzyczne. 
Program, jak zwykle, jest mocno eklektyczny – obok klasycznych in-
dustrialnych składów na festiwalowych scenach usłyszymy wykonaw-
ców eksplorujących tak odległe stylistyki jak np. noise i neofolk lub 
taneczne, przemysłowe rytmy i odrealniony, senny ambient. Gwiaz-
dami festiwalu są: działający już od blisko 40 lat klasyk surrealistycz-
nej elektroniki – Nurse With Wound z Anglii oraz protoplaści rock 
industrialu – The Young Gods ze Szwajcarii, którzy zagrają specjalny 
set złożony z utworów z dwóch pierwszych albumów:  „The Young 
Gods” i „L’Eau Rouge”.

Czy któraś z poprzednich edycji festiwalu  
zapadła ci najbardziej w pamięć? 

Wszystko zaczęło się od spontanicznego pierwszego WIF-u, który 
zorganizowaliśmy za własne oszczędności w dawnym bunkrze pod 
Wzgórzem Partyzantów. Kolejne edycje to Sala Gotycka przy ulicy 
Purkyniego 1 – wówczas surowa, nieogrzewana, nieprzystosowana 
do koncertów. Listopadowy chłód, publiczność w zimowych kurtkach, 
wszystko od początku do końca robione własnymi siłami: począwszy 
od programu i logistyki po ustawianie nagłośnienia i montaż sceny, 
klejenie plakatów, odbiór artystów z lotniska czy bieganie z miotłą, 
kiedy publiczność rozjechała się do domów. Nic nie zapowiadało póź-
niejszej skali i rozwoju festiwalu. Nie mieliśmy biznesplanu, budżetu, 
profesjonalnej promocji (informacje rozchodziły się głównie pocz-
tą pantoflową). Mieliśmy jednak nieskończone pokłady entuzjazmu 
i wiary w sens tego, co robimy, a także satysfakcję, że nasz wysiłek ma 
duże znaczenie dla innych. Wsparcie finansowe ze strony wrocław-
skiego Wydziału Kultury w kolejnych latach przełożyło się na profe-
sjonalizację naszych działań. Od piątej edycji mieliśmy coraz większe 
możliwości sprowadzania dużych nazw, co z kolei zaowocowało więk-
szym zainteresowaniem festiwalem i frekwencją. 

Czy Industrial Festival to rzeczywiście 
mroczna impreza dla mrocznych,  
słuchających ”dziwnej muzyki” ludzi? 

To przede wszystkim festiwal dla ludzi o otwartych umysłach. O ze-
społach, które grają na WIF-ie, nie przeczytacie w popularnych ma-
gazynach, nie usłyszycie w radiu i telewizji. Ale możecie być pewni, 
że wielu z nich było i jest inspiracją dla dzisiejszych gwiazd, choć na 
zawsze pozostaną w ich cieniu. • Rozmawiał: Kamil Downarowicz 
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Regardless of the presence  
on the festival stage for a dozen  
of years, the number of the  
fans grows every year. More than 
half of them are foreigners and some of them come from such distant 
countries as Australia. What makes 
them come to Wrocław? Industrial 
Festival, a phenomenon among music festivals, described by Maciej Frett 
– its director and creator.

Why is going to the Wroclaw  
Industrial Festival 2017 worth it? 

WIF is a feast of industrial music and at the 
same time one of the most important festi-
vals of that kind of music in the world. We 
are visited by recognised artists who built the 
foundation for this genre in the fields of cul-
ture and arts; new, promising bands perform; 
we host publishers, distributors, curators and, 
most of all, an amazing public from all aro-
und the world. Everyone remarks how unusu-
ally friendly the atmosphere of the festival is, 
without a fake division into closed zones for 
artists and VIPs. Here everyone is equally im-
portant – an audience as much as the creators. 

It’s already the sixteenth edition of 
the festival. I know your audience is 
loyal and comes to Wrocław every 
year. Are you satisfied with it or are 
you trying to attract new partici-
pants in some particular way? 

WIF is one of the oldest alternative, regularly 
organised festivals in Poland. I’ve been or-
ganising it together with Arek Bagiński sin-
ce 2001 and every year, on one weekend in 
November, fans from whole Europe, but also 
from America or even Australia (more than 
half of the audience are foreigners) come to 
Wrocław. Of course, we are trying to attract 
new participants as well – instead of costly 
advertisement campaigns, we prefer inve-
sting in the artistic programme which aims to 
make the audience bigger. Our success proves 
that this strategy is right and it works.

Who of this year’s lineup do you recommend 
the most and why? 

As I am the person responsible for choosing the ar-
tists, I don’t feel comfortable to recommend anyone. 
I can assure you that the wide range of music presen-
ted during this year’s editions will suit many musical 
tastes. The programme is as always very eclectic: we 
will listen to classical industrial bands as well as to 
artists exploring very distant styles such as noise and 
neofolk or dance, industrial rhythms and unreal, dre-
amy ambient. The stars of the festival are: Nurse With 
Wound from England, a classic of surrealistic elec-
tronic music performing for nearly 40 years and pro-
genitors of rock industrial music – The Young Gods 
from Switzerland, who are going to play a special set 
composed of songs from their two first albums: The 
Young Gods and L’Eau Rouge.

Do you remember any of the previous editions  
of the festival the most? 

Everything started with a spontaneous very first WIF that we or-
ganised in a former bunker under Wzgórze Partyzantów using 
our own savings. Next editions took place in Sala Gotycka (Gothic 
Chamber) at Purkyniego 1, which at that time was raw, unheated 
and not adapted for concerts. The cold of November, the audience 
wearing winter jackets, everything from start to finish organised on 
our own: the programme and logistics, setting up the sound system 
and assembling the stage, putting up the posters, picking up the ar-
tists from the airport and when the audience went home – cleaning 
the place. Nothing indicated the later development and scale of 
the festival. We didn’t have a business plan, a budget, professional 
promotion (the information was spread mostly by the word-of-
-mouth). What we had though was an unlimited enthusiasm and 
faith that what we do makes sense, and also a satisfaction that our 
efforts matter for other people. The financial support we obtained 
from Wrocław Department of Culture in the next years helped us 
to work more professionally. Since the fifth edition of the festival, 
we’ve had a chance to invite big names what generated a lot of in-
terest and resulted in higher attendance. 

Is the Industrial Festival really a dark  
event for sinister people who listen to  
“weird music”? 

Most of all, it’s a festival for open-minded people. You 
can’t read about the bands playing at WIF in popular 
magazines, you won’t hear them on the radio or TV. 
However, you can be sure that many of them were and 
still are an inspiration for today’s stars even though 
they will always remain in their shadow. • Interview: 
Kamil Downarowicz 

XVI WROCLAW INDUSTRIAL FESTIVAL

2–5.11

www.industrialart.eu

WroclawIndustrialFestival
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      Mam bardzo słabą pamięć i nie wiem, czy to będzie  
ciekawe, ale kiedyś z przyjacielem wybraliśmy się na wycieczkę rowerową  
do Francji. W planach, oprócz spędzenia wakacji, miałem przywiezienie płyty  
Georgesa Brassensa. W przypadkowo napotkanym sklepie płytowym było  
mnie stać na najtańszy album, który w Polsce mógłbym kupić dużo taniej,  
tj. ”Nouvelles chansons”. W napchanej ubraniami sakwie przeżyła drogę  
powrotną z deszczem, z wiatrem, z kilkunastoma nocami w namiotach.  
Nie chomikuję płyt, ale tej nie oddam.

I could talk for hours about vinyl record  
covers. There are plenty of beautiful covers in the world that could be shown 
in art galleries, enough for an infinite number of exhibitions. But as I’m forced  
to, I will limit myself again to Polish albums. I really like the cover of Sopot '67  
– Kronika dźwiękowa designed by Stanisław Żakowski. I value its simplicity, 
colours, and perfect layout, the same features I value from the posters of those 
times. The covers of sound chronicles of Warsaw Autumn are equally amazing. 
Well, actually, in the whole world there is an infinite number of the coolest covers.   

DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA /  
LOWER SILESIAN PHONOGRAPHIC EXCHANGE

4.11 | 13:00–15:0 | Klub Firlej

www.firlej.wroc.pl DolnoslaskaGieldaFonograficzna
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  Na calym swiecie jest  
  NieskoNczoNa liczba  
NajfajNiejszych  
  okladek

          Winyle  
Jakuba Zasady 

   iN the whole world,  
there is aN iNfiNite   
  Number of the coolest  
album covers Vinyl records  

of Jakub Zasada

Winyl, który był tym pierwszym  

Winyl z najfajniejszą okładką

Winyl z ”historią” 

            Okładki płyt winylowych to dla mnie temat-
-rzeka. Na całym świecie jest mnóstwo przepięknych okładek, które obsłużyły-
by nieskończoną ilość wystaw w galeriach sztuk. Skoro muszę, znów ograniczę 
się do polskich wydawnictw. Bardzo lubię okładkę do płyty ”Sopot '67 – Kronika 
dźwiękowa” autorstwa Stanisława Żakowskiego. Cenię ją, podobnie jak polskie 
plakaty tamtych czasów, za prostotę, kolorystykę i doskonałą kompozycję.  
Równie genialne są okładki do kronik dźwiękowych Warszawskiej Jesieni.  
Zresztą na całym świecie jest nieskończona liczba najfajniejszych okładek.

Winyl, którego najczęściej słuchasz

Vinyl that you listen to most often
Vinyl with the coolest cover

The very first vinyl

Vinyl with “history”

I was lucky because vinyl albums have  
been present in my home since I can remember. However, the first ones 
 I owned, those that I wanted to have in my bedroom, are the ones I chose 
because of their cover and the band’s name. The very first vinyl I had was  
for sure a debut album of Armia. Unfortunately, I exchanged it stupidly in 
the school corridor for some Roxette cassettes. And the first vinyl I paid 
money for, I bought at a flea market on Pod Iglicą Square in Wrocław.  
I have no idea what album was it. 

                 Miałem to szczęście, że płyty były 
obecne w moim domu, odkąd pamiętam. Jednak te pierwsze na własność, 
które chciałem mieć u siebie w pokoju, wybierałem po okładkach i nazwach 
zespołów. Tym pierwszym był na pewno debiutancki album Armii. Niestety 
wymieniłem go zupełnie bezsensownie na szkolnym korytarzu na jakieś 
kasety Roxette. Z kolei pierwszą płytę za pieniądze kupiłem na giełdzie  
pod iglicą. Kompletnie nie kojarzę, co to było.

      Nie potrafię wymienić jednej płyty. 
Ulubionych albumów, do których regularnie wracam od lat mam kilka,  
a może kilkanaście. Zatrzymałem się na latach 60. i polskich piosenkach, 
więc są to prawie wyłącznie ”klasyczne” płyty rozrywkowe. Ograniczę się 
do dwóch, które bardzo lubię: Wojciech Młynarski – ”Dziewczyny bądźcie  
dla nas dobre na wiosnę”. To druga płyta w dyskografii Młynarskiego  
i – mimo kiczowatej okładki – zawsze kładę ją blisko odtwarzacza.  
Takich piosenek jak ”Bynajmniej”, ”Ballada o Kołobrzegu”, Czas miłości” 
mogę słuchać stale. Jako kolejną wskazałbym ”Piosenki z Piwnicy”  
Wandy Warskiej. Przepiękne dziełko sztuki piosenkowej: krótkie  
kompozycje, jazzujący i głęboki głos Warskiej, dużo smutku, który  
lubię. Płyta jest mocno autorska, bo większość tekstów i kompozycji  
należy właśnie do Warskiej, ale pojawiają się też takie nazwiska jak:  
Osiecka, Nahorny, no i oczywiście Andrzej Kurylewicz odpowiedzialny  
za aranżacje. Cudo!

I can’t name just only one.  
I have a few, maybe even a dozen of favourite albums I’ve been regularly 
listening to for years. I’m stuck in the 60s and Polish songs and these are 
almost exclusively “classical” entertainment albums. I will limit myself to 
two discs that I really like: Wojciech Młynarski – Dziewczyny bądźcie dla 
nas dobre na wiosnę. It’s the second album in his discography and de-
spite its kitschy cover I always put it right next to the vinyl turntable. I can 
constantly listen to the songs such as Bynajmniej, Ballada o Kołobrzegu, 
Czas miłości. Another album I’d like to name is Piosenki z Piwnicy of Wanda 
Warska. It’s a beautiful piece of art: short compositions, a deep, jazz voice 
of Warska, a lot of sadness which I like. It’s mostly an author’s album as the 
majority of lyrics and compositions were created by Warska, but there are 
a number of other names as well: Osiecka, Nahorny and obviously, Andrzej 
Kurylewicz who was responsible for the arrangement. Amazing!  

I have a very poor memory and I don’t know  
if it’s going to be interesting, but once I went on a cycling trip to France with 
my friend. My plans included having holidays and finding an album of Georges 
Brassens. In a shop I came across the only thing I could afford and it was the 
cheapest album that I could have bought for much less than in Poland  
– Nouvelles chansons. It survived the way back home in a sack packed with 
clothes, in the rain, wind and a dozen of nights spent in a tent. I don’t hoard  
my discs, but I will never give that one away. 

W pierwszą sobotę listopada  
na wszystkich fanów płyt winy-
lowych czeka wyjątkowa giełda 
fonograficzna. Ponad 30 wystaw-
ców, wszystkie możliwe gatunki 
muzyczne, godziny szperania  
i rozmów o muzyce. Z okazji  
5. rocznicy spotkań z winylami  
ich inicjator, Jakub Zasada,  
mimo słabej pamięci opowiada 
nam o swoich czarnych krążkach. 
Dla ułatwienia wymyśliliśmy  
mu nawet kategorie.

A unique record fair will 
take place on the first 
Saturday of November, being 
a great opportunity for all vinyl 
enthusiasts. Over 30 exhibitors, 
every existing music genre, hours 
of “digging” and chatting about 
music. On the occasion of the 5th 
anniversary of the meetings with 
vinyl records, their initiator Jakub 
Zasada tells us (despite his poor 
memory) about the black discs 
he owns. We even came  
up with categories to make the 
task easier.
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Głównym wątkiem naszej rozmowy będą 
tkaniny, zacznijmy więc od jego osnowy, od 
samego początku – w jaki sposób wzorzyste 
tekstylia pojawiły się w twoim życiu?

Natknęłam się kiedyś w lumpeksie na piękny 
materiał – deseń przedstawiał poziomkowe pole 
niczym z „Tam, gdzie rosną poziomki” Ingmara 
Bergmana. Na skraju tkaniny znajdował się cha-
rakterystyczny próbnik kolorów, a obok niego 
nazwa wzoru, nazwisko jego projektanta i nazwa 
pracowni, w której powstała. Po raz pierwszy 
zwróciłam na nie uwagę i w zaskakujący sposób 
zmieniły one mój sposób patrzenia na ten ma-
teriał. Świadczyły o tym, że jest traktowany jako 
część czegoś ważnego – może nie jako samodziel-
ne dzieło sztuki, ale jednak kawałek podpisanego 
designu. Pomyślałam wtedy, że to ciekawe, że za-
kładamy na siebie różnorako zdobione ubrania, 
a tak rzadko zastanawiamy się, jak wzory na nie 
trafiają. Wtedy zajmowałam się już sitodrukiem, 
postanowiłam więc poszukać na to pytanie wła-
snej odpowiedzi. Studiowałam na Akademii 
Sztuk Pięknych, miałam więc dostęp do warsztatu 
i z tego względu pewnie nieco łatwiejszy start, ale 
prawda jest taka, że większość poszukiwań musia-
łam przeprowadzić na własną rękę, bo trudno było 
znaleźć osobę, która znałaby dogłębnie technolo-
gię zadruku tekstyliów.

Czy masz ulubione motywy, do których regu-
larnie wracasz? Elementy graficzne, po które 
sięgasz instynktownie, kiedy projektujesz?

Najbardziej jestem chyba znana z bananów – to 
był pierwszy wzór, który zaprojektowałam i oka-
zało się, że cieszył się bardzo dużą popularnością. 
Tak powstała BananaMama, pierwsza wrocławska 
marka skarpetkowo-printowa. Drugi temat, który 
mnie prześladuje, to pioruny, czyli wszystko, co 
związane z energią, mocą i siłą. Do powstania mo-
jego pierwszego bardziej złożonego projektu zain-
spirowali mnie przyjaciele. Robili różne śmieszne 
figle – stawali na głowie, robili gwiazdy, które sfo-
tografowałam, a następnie narysowałam i odbiłam 
na tkaninie, wplatając w nie również elementy pio-
runowo-bananowe. Wzór nazywał się „Pierońskie 
figle” i był już bardziej skomplikowany, dojrzalszy. 
Banany, powiedzmy sobie to szczerze, to poziom 
początkujący, ale od czegoś trzeba przecież było 
zacząć. Teraz na moich tkaninach jest już o wiele 
więcej elementów i wciąż pojawiają się nowe.
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Jakie?

W tym momencie na tapecie jest kolekcja tkanin 
„Polskie Lato”, prezentująca polską łąkę w różnych 
zestawieniach kolorystycznych i nawarstwieniach. 
Była prezentowana podczas London Design Fair 
jako element wystawy Pawilonu Polskiego zatytu-
łowanej „Textura – a Polish touch”, a obecnie szyją 
się z niej sukienki, obrusy i poszewki na podusz-
ki. Jedna z prac – „Maj”– będzie też prezentowana 
jako obraz podczas I Biennale Tkaniny Artystycz-
nej w Poznaniu. Jednak w głowie idę już o krok 
dalej, w stronę estetyki komiksu, rysowania posta-
ci. Chciałabym połączyć niedopasowane do siebie 
jakości, zaproponować nieoczywiste połączenia 
tematów. W projektowaniu, nie tylko zresztą tka-
nin, widoczne są oczywiście wyraźne trendy. Jeśli 
tworzymy wzory industrialne, budynki, to zoba-
czymy całe ich serie; kiedy „robi się rośliny”, to 
dostaniemy bukiety liści i kwiatów; a jak na czasie 
są postaci, możemy się spodziewać całych ich tłu-
mów. Chciałabym to wszystko zmieszać ze sobą 
i postawić na jakiś totalny szał. Ostatnio chodzi 
za mną pomysł, by zaprojektować rośliny rozsa-
dzające miasto. Taki wzór nazwałabym „Rośliny 
zdobywają miasto”.

A czy polskie miasta zdobywane są przez 
wzory? Czy na wrocławskich ulicach widzisz 
wiele ciekawych deseni, czy wciąż istnieje tu 
duże pole do zagospodarowania?

Jeśli porównać naszych przechodniów z tymi 
z Londynu, Berlina czy Nowego Jorku, to mamy 
jeszcze spory potencjał do wykorzystania. To 
rzecz jasna ekstremalne porównania, bo odwaga 
tamtejszych ulic jest ogromna. Większość z nas, 
zwłaszcza w zimie, ubiera się w kolorach buro-sza-
ro-beżowo-czarnych. Łatwo się o tym przekonać 
u schyłku imprezy, kiedy nikt nie może znaleźć 
swojej kurtki, bo wszystkie wyglądają tak samo. 
Widzę, że trendy idą w stronę łączenia ze sobą róż-
nych wzorów i ubierania się w nie od stóp do głów. 
Do pewnego stopnia i ja tak właśnie robię i pomi-
mo tego, że nie ubieram się bardzo ekscentrycznie, 

Jak wyglądałyby filmy Ingmara 
Bergmana, gdyby ”przetłumaczyć” 
je na język tekstyliów? O bananach 
i błyskawicach, kolorach polskiej 
ulicy i społecznym oddziaływaniu 
wzorzystych materiałów rozmawiamy 
z Natalią Jerzak – projektantką 
tkanin i współtwórczynią pracowni 
sitodruku ”SitoOgrodnicy”  
w MiserArcie.
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The main thread of our conversation will 
concern fabrics, so let's start with its warp, 
from the very beginning – how did patterned 
textiles appear in your life?

I once found a beautiful material in a second-hand 
shop – the pattern showed a wild strawberry field 
like in Ingmar Bergman's Wild Strawberries. At the 
edge of the fabric there was a characteristic colour 
picker, and next to it – the name of the design, the 
name of its designer and the name of the studio 
in which it was created. I have noticed them for 
the first time and in a surprising way they changed 
my way of looking at this material. They showed 
that it was treated as part of something important 
– perhaps not as an independent work of art, but 
still as a piece of signed design. I thought then that 
it is interesting that we wear variously decorated 
clothes, and rarely wonder how the designs appear 
on them. At that time I was already screen print-
ing, so I decided to look for my own answer to this 
question. I studied at the Academy of Fine Arts, so 
I had access to the workshop and, therefore, prob-
ably a bit easier start, but the truth is that most of 
the search I had to carry on my own, because it 
was difficult to find a person who would know the 
technology of printing on textiles.

W
ild 

   bananas

tylko po prostu wzorzyście, bez wątpienia rzucam 
się w oczy. Jednak i na naszych ulicach sytuacja się 
powoli zmienia – robią się coraz bardziej barwne 
i wyraziste.

Jako patronkę swoich działań wskazujesz 
zaangażowaną społecznie artystkę Wandę 
Telakowską. Współtworzysz pracownię  
”Sitoogrodnicy” w MiserArcie, który stara  
się przy pomocy sitodruku odmieniać trudną  
rzeczywistość wokół na piękniejszą.  
Wspomniałaś na początku rozmowy  
o tkaninie, która stanowi część czegoś  
ważnego – czy i w społecznym wymiarze  
ma ona taki potencjał?

Dziś w MiserArcie drukowaliśmy wzór „Lato”, 
z którego – jak wspominałam – będzie uszyta su-
kienka. Dołączyła do mnie praktykantka ze szkoły, 
w której uczyłam. Gdyby nie przestrzeń, w której 
się znalazłyśmy, byłaby to standardowa sytuacja 
mistrz-uczeń (czy raczej mistrzyni-uczennica): 
ktoś przychodzi, potrzebuje konkretnych umie-
jętności, ja mu je przekazuję. I już to jest fajne. 

What would Ingmar  
Bergman's films look like  
if they were "translated"  
into the language of textiles? 
We talk with Natalia Jerzak 
– a fabric designer and  
co-creator of the screen 
printing studio "Sito- 
Ogrodnicy" at MiserArt  
– about bananas and  
lightning, the colours  
of the Polish street and  
the social impact of  
patterned materials.

Jednak z racji tego, że w MiserArcie robimy to 
z panami, którzy mają za sobą doświadczenie 
bezdomności, dla wszystkich jest to dodatkowa 
wartość, bo diametralnie zmienia to postrzeganie 
rzeczywistości. Często we wspólnych dyskusjach 
wracamy do tego, co jest sednem działania nasze-
go „zespołu”. Nie są to efekty, które też oczywiście 
są bardzo ważne, ale one nie miałyby szansy się 
wydarzyć, jeśli nie wydarzą się między nami re-
lacje. W myśl schematu: najpierw związki między 
ludźmi, później wzory, dopiero później drukowa-
nie i finalnie produkt. Całą siłą gotowej tkaniny 
powinno być nie to, że jest piękna, ale historia, 
która umożliwiła jej powstanie. 

Zastanawiałaś się, jaka historia kryła się za 
tkaniną ”Tam, gdzie rosną poziomki”?

Tego pewnie nigdy się nie dowiem, ale co jest dla 
mnie ważne to to, że stała się wątkiem i osnową 
mojej osobistej historii. Mam nadzieję, że dopiero 
rozpoczętej, bo nie mogę się doczekać, co będzie 
dalej. • Rozmawiał: Kuba Żary
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you will get bouquets of leaves and flowers; and if 
human figures are currently trendy, you can expect 
whole crowds. I would like to mix it up together 
and create some total frenzy. I recently play with 
the idea of designing plants that blow up a city. 
I would name such a pattern Plants take the city.

And are Polish cities being taken by patterns? 
Can you see many interesting patterns on 
Wrocław streets, or is there still much to do?

If we compare our pedestrians with those from 
London, Berlin or New York, we still have a lot 
of potential to be used. These are, of course, ex-
treme comparisons, because the courage seen on 
the streets there is immense. Most of us, especially 
in winter, dress in dun, grey, beige and black col-
ours. It is easy to see at the end of a party when 
no one can find their jacket, because they all look 
the same. I see the trends go in the direction of 
combining different patterns and wearing them 
from head to toe. I do this too to some extent, and 
despite the fact that I do not wear clothes that are 
very eccentric – just patterned, I am undoubted-
ly conspicuous. But the situation on our streets is 
slowly changing – they are becoming more colour-
ful and expressive.

You point a socially engaged artist, Wanda 
Telakowska, as a patron of your activities. 
You co-create the "Sitoogrodnicy" studio at 
MiserArt, which is trying to transform the 
difficult reality around into a more beautiful 
one through screen printing. At the beginning 
of the conversation you mentioned a fabric, 
that is a part of something important – does it 
have such a potential in the social dimension?

Today at MiserArt we were printing the Summer 
pattern, from which – as I mentioned – a dress is 
going to be made. An apprentice from the school 
where I was teaching joined me. If not the space 

we found ourselves in, it would be a typical mas-
ter-student (or rather mistress-student) situation: 
someone comes in, needs specific skills, I pass 
them over to them. And this is already cool. How-
ever, because at MiserArt we do it with men who 
have had the experience of being homeless, it is 
an added value for everyone, because it radically 
changes the perception of reality. In our discus-
sions we often go back to what is at the heart of 
our "team's" activity. These are not the effects, 
which of course are very important, but they 
would not be able to happen if there would be no 
relationships between us. According to the plan: 
first – the relationships between people, then – the 
patterns, after that – the printing, and finally – the 
product. The strength of a finished fabric should 
not be in its beauty, but in the story that made it 
possible to create it. 

Have you ever wandered what story was be-
hind the Wild Strawberries fabric?

I will probably never know, but what matters to 
me is that it has become the thread and warp of 
my personal history. I hope it has just started, 
because I can not wait to see what happens next.  
• Interview: Kuba Żary

Do you have favourite themes you regular-
ly come back to? Graphic elements, you use 
instinctively when you design?

I am probably known best for my bananas – it was 
the first pattern that I designed and it turned out 
to be very popular. That is how BananaMama was 
created, the first Wrocław sock and print brand. 
The second topic that haunts me is lightning, 
that is all things connected to energy, power and 
strength. My friends inspired me to create my first 
more complex project. They did various funny 
tricks – they stood on their heads, they did cart-
wheels I photographed, and then I drew and print-
ed them on the fabric, also adding some lightning 
and banana elements. The pattern was named 
Elec-tricks and was more complicated, mature. The 
bananas, let's be honest, were a beginner's level, 
but one has to start with something. Now there 
are so many more elements on my fabrics and new 
ones are still appearing.

What kind?

At this moment I am focused on a collection of 
Polish Summer fabrics, presenting a Polish mead-
ow in various colour combinations and numbers 
of layers. It was shown at the London Design 
Fair as part of the Polish Pavilion exhibition ti-
tled Texture – a Polish touch, and now it is used 
for making dresses, tablecloths and pillowcases. 
One of the works – May – will also be shown as 
a painting during the I Biennale of Artistic Fab-
rics in Poznań. But in my head I am already one 
step further, towards the aesthetics of comics, of 
drawing the characters. I would like to combine 
mismatched qualities, suggest non-obvious com-
binations of topics. Clear trends can obviously 
be seen in the design, not only in fabrics. If you 
create industrial patterns, buildings, then you will 
see whole series of them; when you "make plants", 

www.bananamama.pl

yerzakdesign

sitoogrodnicy

bananamama
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Widzimy się na zimowym spacerze za miesiąc!
See you again on our winter stroll next month!

Krzysiek Stęplowski

Zapraszam na ul. Powstańców Śląskich. To 
tutaj, w jednym z zaułków, ktoś postanowił nas 
pouczyć na temat parkowania, choć nieko-
niecznie na temat poprawności językowej. 
Liczy się jednak przekaz. Nie ma zmiłój.

Tutaj (prawdopodobnie) ta sama 
okolica, rok 2004. I kolejne giną-
ce zajęcie: plisowanie spódnic 
i obciąganie guzików. A może jest 
zupełnie inaczej, może ja się po 
prostu nie znam? Może jeszcze 
niedawno ustawiały się tu długie 
kolejki? No plis, plisowanie nie-
modne? Guzik prawda.

(Probably) the same neighbourhood 
here, year 2004. And another dying 
profession: skirt pleating and button 
coating. Or maybe the situation is com-
pletely different, maybe I am just not 
knowledgeable about it? Maybe long 
queues were still a common sight here 
not so long ago? I mean – please, is 
pleating not fashionable anymore? Well, 
bust my buttons!

In the vicinity of Powstańców 
Wielkopolskich square in Nadodrze, one 
could order watch glass in the past. 
Today when I try to enter “watch glass 
manufacturer” in Google, the search 
engine gets stumped. As if it wanted 
to ask: did you mean a new screen for 
your smartphone?

Let us move to Legnicka street, where in the local tram depot, 
old wagons retired from service spend their final days. Some 
of these are over 60 years old! Part of the advertisement of 
one of the political parties fits the present context perfectly: 
retired tram wagons may not be needed anymore, but they 
bravely hold together!

Welcome to Powstańców Śląskich street. 
Here, in one of the alleys, someone 
decided to teach us about the subject of 
parking, though not necessarily about the 
subject of language correctness. But it is 
the message that is important. No mersy.

W okolicach placu Powstańców Wiel-
kopolskich na Nadodrzu można było 
kiedyś zamówić szkło zegarowe. Dziś, 
kiedy próbuję wpisać ”wyrób szkieł 
zegarowych” w Google, wyszukiwarka 
głupieje. Tak jakby chciała zapytać: czy 
nie chodzi ci czasem o nowy ekran do 
twojego smartfona?
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Przenosimy się na Legnicką, gdzie w tamtejszej zajezdni 
tramwajowej swoją emeryturę spędzają wycofane ze służ-
by wagony. Niektóre z nich liczą sobie grubo ponad 60 lat! 
Fragment reklamy jednej z partii politycznych idealnie 
wpisuje się w zastany kontekst: tramwajowi emeryci może 
i są już niechciani, ale za to dzielnie trzymają się razem

This is the fourth episode of 
the Ugly Wrocław fanpage’s 
guide. Not many tourists will 
reach these places, even the 
locals rarely visit them. For 
several years I have been 
strolling and documenting less 
popular nooks and crannies of 
this city, including surprising 
messages, inscriptions and 
signboards. We are going to 
look at them closely today.

Oto czwarta odsłona spacerownika 
z fanpagem Brzydki Wrocław. Tu nie dotrą 
liczni turyści, tu czasem nawet mieszkańcy 
rzadko zaglądają. Od kilku ładnych lat 
spaceruję i dokumentuję mniej popularne 
zakamarki tego miasta, w tym również 
zaskakujące komunikaty, napisy i szyldy. 
Im właśnie przyjrzymy się dzisiaj.
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Cranacha i jego kręgu oraz ich oddziaływanie 
na Śląsku. W obręb wystawy włączone zostaną 
eksponaty z muzealnego działu grafiki, z Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz z Muzeum 
Archidiecezjalnego. Istotną rolę podczas wystawy 
odegra także archiwalna dokumentacja niezacho-
wanych dzieł, które w przeszłości znajdowały się 
we wrocławskich zbiorach muzealnych.  

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl 

Bilety: 15–25 PLN (normalny),  
5–17 PLN (ulgowy), 7–15 PLN (grupowy) 

The exhibition presents the paintings of the Re-
formation period from Wrocław and Silesia and 
commemorates the 500th anniversary of publishing 
of the Ninety-five Theses by Martin Luther in 
Wittenberg. The art of Lucas Cranach, his circle 
and their influence in Silesia will constitute the 
key to this exhibition. The presentation will also 
feature drawings and prints from the collection of 
the National Museum in Wrocław, the Library of 
the University of Wrocław and the paintings from 
Archdiocesan Museum. The exhibition also aims 
at showing the archives documenting the works 
which belonged to Wrocław museum collections in 
the past and now considered lost or non-preserved.

Organiser: The National Museum in Wrocław / 
Tickets: 15–25 PLN (regular), 5–17 PLN (reduced), 
7–15 PLN (group)
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30.09–3.01.2018

"Każdy krok zostawia ślad. 
Obuwie historyczne ze zbio-
rów Muzeum Archeologicznego 
w Gdańsku" – wystawa
Every step leaves a trace.  
Historic foodwear from the  
colletion of Archaeological Mu-
seum in Gdansk – an exhibition

Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski / 
The Archaeological Museum, The City  
Arsenal, ul. Cieszyńskiego 9 
śr.–sob. / Wed.–Sun. 10:00–17:00
niedz. / Sun. 10:00–18:00 

Wystawa odpowiada na wiele pytań związanych 
z historią obuwia, m.in. po co wymyślono obcasy? 
Kto nosił podkowy, a kto raki? Czy za pomocą 
butów można było wyznać miłość? Jak radzono 
sobie w średniowieczu z chodzeniem po nieod-
śnieżonych ulicach? Dlaczego nadawano butom 
śmieszne nazwy jak „krowia morda” czy „niedź-
wiedzia łapa”? Dlaczego archeolodzy znajdują 
całe buty w ziemi? Na ekspozycji zobaczyć można: 
ponad 130 zabytków związanych z historią obuwia, 
w tym 70 butów, rekonstrukcję XV-wiecznego 
warsztatu szewskiego czy film edukacyjny o pracy 
archeologów.

Organizatorzy: Muzeum Archeologiczne  
– Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia,  
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 

www.mmw.pl 

Wstęp wolny

The exhibition answers many questions connected 
with the history of footwear, including to what 
end heels were invented? Who wore horseshoes 
and who crampons? Could one confess love using 
shoes? How did people in the Middle Ages walk on 
streets not cleared of snow? Why shoes were given 
funny names such as "cow’s snout" or "bear’s foot"? 
Why archaeologists find entire shoes in the ground?

Organisers: The Archaeological Museum – Branch 
of The City Museum of Wrocław, Archaeological 
Museum in Gdańsk / Free entrance

19.10–25.11

”Cukiernia Europa” – wystawa 
prac Aleksandara Stankoskiego 
Europa Cake Shop  
– an exhibition of Aleksandar 
Stankoski’s works 

Galeria Miejska we Wrocławiu / The City 
Gallery in Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 12:00–16:00 

Twórczość macedońskiego artysty cechuje 
dychotomia oraz przeplatanie się figuratywności 
z abstrakcją. Jego prace na wystawie „Cukiernia 
Europa” komentują przemiany społeczne, politycz-
ne i kulturowe na poziomie zarówno lokalnym, 
jak i globalnym. Artysta tworzy ironiczną syntezę 
znanych prądów artystycznych oraz społeczno-
-politycznych ideologii, sarkastyczną redefinicję 
współczesności, a także obnaża prawdziwe intencje 
możnych tego świata, którzy pod pretekstem „lep-
szego jutra” dbają jedynie o własne interesy. 

Organizatorzy: Galeria Miejska we Wrocławiu, 
Ministerstwo Kultury Republiki Macedonii 

www.galeriamiejska.pl 

Wstęp wolny 

The creative activity of this Macedonian artist is 
known for dichotomy and provides a setting in 
which figurativeness intertwines with abstraction. 
His works shown at the Europa Cake Shop exhi-
bition provide a commentary on social, political 
and cultural changes that have taken place on both 
local and global level. 

Organisers: The City Gallery in Wrocław, Ministry 
of Culture of the Republic of Macedonia / Free 
entrance

31.10–30.12

"Moda na Cranacha" – wystawa
The Fashion for Cranach  
– an exhibition

Muzeum Narodowe we Wrocławiu /  
The National Museum in Wrocław,  
pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–16:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun.10:00–17:00 

Wystawa ukazująca malarstwo doby reformacji 
we Wrocławiu i na Śląsku została przygotowana 
z okazji 500-lecia upublicznienia przez Marcina 
Lutra 95 tez w Wittenberdze. Kluczem do tej 
wyjątkowej prezentacji będzie malarstwo Lucasa 

1–30.11

"Historia pewnej kamienicy"  
– wystawa 
The Story of a Townhouse  
– an exhibition 

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
(Galeria pod Plafonem) / Lower Silesian 
Public Library, Rynek 58
pon., wt., czw., pt. /  
Mon., Tue., Thu., Fri. 10:30–18:30
śr., sob. / Wed., Sat. 10:30–15:30 

Wystawa z okazji 70-lecia Dolnośląskiej Biblioteki 
Publicznej przedstawia dzieje (od średniowiecza 
do dzisiaj) Kamienicy Pod Złotą Palmą, w której 
obecnie rezyduje biblioteka. Wydobyte z archi-
wów oraz kolekcji muzealnych i bibliotecznych 
materiały ikonograficzne pozwoliły prześledzić 
zmiany architektoniczne i funkcjonalne obiektu 
oraz poznać bliżej właścicieli kamienicy – ich zain-
teresowania i zasługi. Okazuje się, że budynek ten 
często w swojej historii był siedzibą wydawnictw, 
księgarni i antykwariatów, miejscem zamieszkania 
osób o znaczącym dorobku publicystycznym. 
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3.11 | 17:00 

Spotkanie z Andrzejem Tobisem
A meeting with Andrzej Tobis 

Galeria FOTO-GEN / FOTO-GEN Gallery,  
pl. Nankiera 8 

Galeria FOTO-GEN zaprasza na spotkanie z arty-
stą, które poprowadzi Łukasz Białkowski. Będzie 
ono zwieńczeniem wystawy Andrzeja Tobisa 
„A–Z (10 lat po premierze)”. To prezentacja wy-
branych prac z trwającego od 2006 roku cyklu An-
drzeja Tobisa A–Z (Gabloty edukacyjne). Wystawie 
towarzyszyć będzie premiera notesu poetyckiego 
Andrzeja Tobisa „Poezja A–Z”, którego wydawcą 
jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.  

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

www.okis.pl 

Wstęp wolny 

FOTO-GEN Gallery invite for meeting with the ar-
tist moderated by Łukasz Białkowski. It will be the 
culmination of Andrzej Tobis’s exhibition A-Z (ten 
years after the premiere). This is a presentation of 
selected works from Andrzej Tobis’s A–Z series 
continuing from 2006 (educational showcases). 
Also then there will be a premiere of the poetic 
notebook of Andrzej Tobis Poetry A-Z, whose pu-
blisher is the Culture and Art Centre in Wrocław.

Organiser: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 
/ Free entrance

3–22.11
3.11 | 18:00 wernisaż / opening 

”Prosimy nie dotykać.  
Projekt w trakcie realizacji. 
Zmysłowa sfera tekstu"  
– wystawa Oli Szulimowskiej 
Please do not touch. Project  
in development. A sensual  
text zone – an exhibition  
of Ola Szulimowska

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–19:00 

Wystawa dotyka tematu intymności, bowiem jej 
przedmiotem jest dziennik, który powstaje od 
września zeszłego roku. Nie znajdziemy w nim jed-
nak intymnych zapisków życia codziennego. Autor-

3–30.11
3.11 | 18:00 wernisaż / opening 

”Mojej rodzinie” – wystawa 
prac Grzegorza Nowaka
To my family – an exhibition  
of Grzegorz Nowak's works 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Wystawa z cyklu prezentacji twórczości nauczycieli 
wrocławskich placówek oświatowych w ramach 
projektu Biennale Twórczości Nauczycieli we 
Wrocławiu. Grzegorz Nowak zajmuje się rysun-
kiem, malarstwem i rzeźbą, szczególnie rzeźbą 
portretową i projektowaniem rzeźby do architek-
tury i urbanistyki. Jego prace budzą olbrzymie 
zainteresowanie. Jest w nich swoista poetyka 
okraszona rzeźbiarskim, ekspresyjnym rozmachem 
w stosowaniu plamy, linii i płaszczyzny malarskiej. 
Wystawę zakończy finisaż połączony z licytacją 
prac autora (30.11). 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Wstęp wolny 

4.11–4.12
4.11 | 18:00 wernisaż / opening  

"Laboratorium wody,  
papieru i akwareli"  
– wystawa prac Klaudii Zawady 
Water, paper and watercolour 
laboratory – an exhibition  
of Klaudia Zawada's works 

Galeria Sztuki Platon / Platon Art Gallery, 
ul. Krupnicza 13 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00 

Klaudia Zawada, laureatka pierwszej edycji projek-
tu Bryły Platona, zaprezentuje najnowszy cykl prac, 
w którym stawia szereg pytań o obraz i przed-
stawienie malarskie. Przy pomocy tytułowych 
mediów artystka bada możliwości powierzchni 
malarskiej. Papier zostaje użyty jako światłoczuły 
film, który przejmuje w pełni właściwości tafli 
wody, a sam proces staje się punktem wyjścia do 
dyskusji na temat obrazu, jego formy i znaczenia 
w odwzorowywaniu natury. Wernisaż artystki 
będzie jednocześnie uhonorowaniem zwycięstwa 
Klaudii Zawady w inauguracyjnej edycji projektu 
Bryły Platona.  

Organizator: Galeria Sztuki Platon 

www.galeriaplaton.pl  

Wstęp wolny 

The prize winner of the first edition of the Platon's 
Solids project will exhibit her latest series of works, 
in which she raises an array of questions concer-
ning a picture and pictorial presentation. By using 
the means mentioned in the title – water, paper and 
watercolour, the artist explores the possibilities of 
a painting surface. 

Organiser: Platon Art Gallery / Free entrance

ka dla zachowania pewnego dystansu posługuje 
się nie tylko cudzymi słowami, ale także obcym 
językiem. Punktem wyjścia była oryginalna wersja 
„Obcego” Alberta Camusa, później doszły też inne 
tytuły. Powstający z dnia na dzień zapis zanurzony 
jest w warstwie wizualnej, jednocześnie powstaje 
tłumaczenie na język polski.  

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition touches on the issue of intimacy, 
and its attention is focused on a diary, which the 
author has been writing since September last year. 
Nevertheless, we will not find any intimate details 
of everyday life there. The diary, which is kept on 
a daily basis, is covered by a visual layer. The diary 
is simultaneously translated into Polish.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

The exhibition relating to a series of presentations 
devoted to teachers' creative activity. Grzegorz No-
wak is engaged in drawing, painting and carving, 
with special emphasis on portrait sculptures and 
designing sculptures for the architecture and urban 
planning. The exhibition will be finished (30 No-
vember) by a finissage combined with an auction 
during which author's works will be put for sale. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
Tadeusza Mikulskiego 

www.wbp.wroc.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition commemorating the 70 years of 
existence of the Lower Silesian Public Library pre-
sents the centuries-long history of Under the Gol-
den Palm Tree townhouse – the current headquar-
ters of the library. The archive pictures and exhibits 
from museum collections and libraries will allow us 
to follow the architectural and functional changes 
in the building and learn more about the townho-
use’s owners – their interests and achievements.

Organiser: Lower Silesian Public Library / Free 
entrance 
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5.11 | 18:00 

Wernisaż z muzyką: Victor  
Mączyński Malarstwo & Koncert 
Vernissage with music: Victor 
Mączyński Painting & Concert 

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5 

Wiktor Mączyński to artysta, malarz, muzyk, 
kompozytor i fotograf. Uczestniczy w koncertach 
muzyki etnicznej, folkowej i poezji śpiewanej. 
Dotychczas koncertował ze świetnymi muzykami, 
takimi jak: gitarzysta flamenco – Michał Czachow-
ski, akordeonista – Wiesław Prządka czy zespołem 
EMAM & Friends z USA. Mieszka we Wrocławiu 
i pracuje nad swoją płytą. Podczas wernisażu wy-
stawy malarstwa Wiktora Mączyńskiego posłucha-
my koncertu akustycznego w jego wykonaniu.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty 

www.wkformaty.pl 

Wstęp wolny 

Wiktor Mączyński – an artist, painter, musician, 
photographer engaged in many projects. He 
participates in ethnic and folk music concerts, as 
well as sung poetry. Wiktor is a session musician 
and a composer. He collaborates with many artists. 
During the opening of the exhibition of painting 
by Wiktor Mączyński, we will listen to an acoustic 
concert in his performance.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty /  
Free entrance

5.11–1.01.2018

"Wrastanie. Ziemie Zachodnie 
i Północne. Początek"  
– wystawa
Ingrowth. Western and Northern 
Lands. The Beginning  
– an exhibition 

Centrum Historii Zajezdnia / Depot History 
Centre, ul. Grabiszyńska 184
wt.–śr. / Tue.–Wed. 9:00–17:00
czw. / Thu. 10:00–17:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–18:00

To pierwsza z cyklu wystaw przygotowywanych 
przez Konsorcjum Sieci Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych. Ekspozycja ukazuje wybrane aspekty 

8, 18.11 | 13:00 

Bliżej sztuki. MWW dla Seniorów 
Closer to Art. MWW for Seniors 

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław 
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a 

MWW zaprasza seniorów na cykliczne spotkania 
ze sztuką współczesną. Listopadowe zajęcia będzie 
można spędzić na wystawie „Wrocław konkret-
ny”. Kolejna ekspozycja zbiorów Dolnośląskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych to dobra 
okazja, aby bliżej przyjrzeć się gromadzonej od 13 
lat kolekcji, którą od początku swojej działalności 
opiekuje się Muzeum Współczesne. Podczas listo-
padowych spotkań dowiemy się, jak działa DTZSP 
oraz zastanowimy się, czy istnieje i na czym może 
polegać fenomen wrocławskiej sztuki.  

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl 

Wstęp wolny 

The MWW invited seniors to the regular meetings 
with contemporary art. The meetings in November 
will take place at the exhibition Concrete Wrocław. 
The next exhibition of the collections of the Lower 

9.11–6.12 
9.11 | 18:00 wernisaż / opening

Bryły Platona:  
"(r@n->free)DOM" – wystawa 
prac Barbary Jasiulis-Gołdyn 
Platon's Solids: (r@n->free)DOM 
– an exhibition of Barbara  
Jasiulis-Gołdyn's works

Klubokawiarnia Mleczarnia,  
ul. Pawła Włodkowica 5 
pon.–sob. / Mon.–Sat. 18:00–04:00
niedz. / Sun. 18:00–00:00 

To pokaz twórczości kolejnej artystki realizowa-
ny w ramach projektu Bryły Platona – wspólnej 
inicjatywy Galerii Sztuki Platon oraz wrocławskiej 
Klubokawiarni Mleczarnia. Przedsięwzięcie to ma 
charakter społeczny, skierowane jest do studentów 
oraz młodych absolwentów kierunków artystycz-
nych uczelni wyższych z całej Polski, a jego celem 
jest promocja oraz edukacja debiutujących twór-
ców w zakresie funkcjonowania na rynku sztuki 
i późniejszej działalności artystycznej.

Organizatorzy: Galeria Sztuki Platon,  
Klubokawiarnia Mleczarnia 

www.galeriaplaton.pl

Wstęp wolny 

The exhibition demonstrates the creative activity 
of another artist and is held as part of the Platonic 
Solids Project. This undertaking is of a social nature 
and is intended for fine arts students and young 
graduates of universities and higher education 
institutions from all around Poland, and it is aimed 
not only at promotion, but also education. 

Organisers: Platon Art Gallery, Klubokawiarnia 
Mleczarnia

pierwszych lat najnowszej historii ziem, które 
w 1945 r. zostały włączone w granice Polski. Wy-
nikające z tego konsekwencje, takie jak: wymiana 
ludności, konieczność odbudowy wojennych 
zniszczeń i rozerwanych więzi społecznych, a także 
oswojenia obcej przestrzeni kulturowej i budo-
wy nowej tożsamości, oraz specyficzne działania 
władzy komunistycznej względem tych terenów 
stanowią o wspólnym doświadczeniu historycznym 
tych ziem i zamieszkującej je ludności.  

Organizator: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 

www.zajezdnia.org, www.szzip.pl

Wstęp wolny 

The exhibition shows the selected aspects of the 
first years of the recent history of the lands that 
were included in Poland's borders in 1945. The 
resulting consequences, such as the exchange of 
population, necessity to rebuild the damage and 
social ties after the war and also become accusto-
med to a foreign cultural area and the construction 
of a new identity as well as the specific actions of 
communist authorities with regard to those areas, 
constitute a common historical experience of those 
lands and their inhabitants.

Organiser: Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” /  
Free entrance

Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts 
is a good opportunity to look closer at the collec-
tion gathered for 13 years that since the beginning 
of its activity supports the Contemporary Museum. 
During the November meetings we will learn how 
the Society works and we will consider whether 
a phenomenon of the Wrocław art exists and what 
it may be like.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum /  
Free entrance 
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10.11–29.01.2018

Wystawa miesięcznika  
”Fotografia” 1953–1974 
An exhibition of the  
Photography monthly  
magazine 1953–1974 

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław 
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a 
pon. / Mon. 10:00–18:00 
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00

Ukazujące się w latach 1953–1974 polskie cza-
sopismo „Fotografia” przez 22 lata kształtowało 
i komentowało oblicze artystycznego i amator-
skiego życia fotograficznego. Wystawa ukazuje 
wycinek z historii polskiej fotografii przez pryzmat 
najprężniejszego ówcześnie periodyku o tej tema-
tyce w Europie Wschodniej. Ponad 200 numerów 
układa się w narrację, którą można czytać linear-
nie, poznając kluczowe dla fotografii zjawiska albo 
podążać własnymi tropami i w kolejnych nume-
rach odkrywać interesujące wątki. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl 

Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy), 
czwartki: wstęp wolny 

For 22 years the Polish magazine Photography 
issued in the years 1953–1974 was shaping and 
commenting on the face of the artistic and amateur 
photographic life. The exhibition presents a snap-
shot of the history of Polish photography through 
the prism of the most active periodical in this field 
in Eastern Europe at that time. More than 200 
issues forms a narrative that can be read linearly 
learning the phenomena key for photography.

Additional language: English / Organiser: Wrocław 
Contemporary Museum / Tickets: 10 PLN (regu-
lar), 5 PLN (reduced), Thursdays: free entrance 

10–30.11
10.11 | 18:00 wernisaż / opening

”Yesterday” – wystawa  
Pracowni Plastycznej ”Reja 17” 
Yesterday – an exhibition of 
Pracownia Plastyczna “Reja 17” 

Galeria Młodzieżowego Domu Kultury 
Śródmieście, ul. Dubois 5 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–20:00
sb. / Sat. 10:00–13:00

Realizacja projektu plastycznego zaproponowane-
go przez mistrza Pracowni Plastycznej „Reja 17” 
– Grzegorza Bednarza. Do projektu zaproszono 
25 młodych artystów, którzy nie wiedzieli, kiedy 
autor projektu wyznaczy im opisanie własnego 
dnia wczorajszego w formie plastycznej, opatrzonej 
listem intencyjnym.  

Organizator: MDK Śródmieście 

www.mdksrodmiescie.wroc.pl 

Wstęp wolny 

An art project proposed by Grzegorz Bednarz – the 
master of Pracownia Plastyczna (Art Studio) “Reja 
17”. 25 young artists, who were invited to take part 
in the project, didn’t know when the author of the 
project would assign them a task – describing their 
previous day in a visual form and including a letter 
of intent.

Organiser: Młodzieżowy Dom Kultury  
Śródmieście / Free entrance 

10.11–5.01.2018

Wystawa Biennale WRO 2017 
Draft Systems, RÉSUMÉ – część II 
An exhibition Biennale WRO 2017 
Draft Systems, RÉSUMÉ – part II 

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center,  
ul. Widok 7 
pon. / Mon. 12:00–18:00
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–18:00
niedz. / Sun. 12:00–15:00

Co dwa lata Wrocław – dzięki Biennale WRO – 
jest miejscem prezentacji nowej sztuki z całego 
świata. W tym roku wystawy, pokazy, spotkania, 
performansy i koncerty odbywały się pod hasłem 
Draft Systems. Dokumentacja tych wydarzeń, 
poszczególne wątki i wybrane prace stają się teraz 
tworzywem dla widzów. Druga odsłona wystawy 
podsumowującej Biennale zaprezentuje kolaż 
dokumentacji i najnowszych prac artystów z całego 

12.11–11.03.2018

"Ku nowemu życiu. Żydzi  
na Dolnym Śląsku w latach 
1945–1970" – wystawa 
Towards a new life. Jews  
in Lower Silesia in the years 
1945–1970 – an exhibition 

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic  
Museum, ul. Traugutta 111/113
wt.–śr., pt.–niedz. /  
Tue.–Wed., Fri.–Sun. 10:00–16:00
czw. / Thu. 9:00–16:00

Pierwsza o takim zasięgu ekspozycja poświęcona 
społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku w okre-
sie powojennym. Zaprezentowane zostaną unika-
towe zdjęcia archiwalne pochodzące ze zbiorów 
wielu instytucji zajmujących się dokumentowa-
niem dziedzictwa Żydów polskich. Uzupełnieniem 
ekspozycji będą zdjęcia z archiwów rodzinnych 
dolnośląskich Żydów oraz emigrantów żydowskich 
związanych z Dolnym Śląskiem, obecnie mieszka-
jących poza granicami Polski. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Muzeum Etnograficzne  
– Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.muzeumetnograficzne.pl 

Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy),  
5 PLN (grupowy) 

The first exhibition of such a range devoted to 
the Jewish community in Lower Silesia in the 
post-war period. Unique archival photographs 
from the collections of many institutions involved 
in documenting the heritage of Polish Jews will be 
presented. The exhibition will be complemented by 
photographs from family archives of Lower Silesian 
Jews and Jewish emigrants associated with Lower 
Silesia, currently living outside Poland.

Additional language: English / Organiser:  
Ethnographic Museum – Branch of the National 
Museum in Wrocław / Tickets: 10 PLN (regular),  
8 PLN (reduced), 5 PLN (group)

świata oraz materiałów kontekstowych, pozwala-
jących każdemu prześledzić metasystemowe wątki 
poruszane w trakcie tegorocznej edycji.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Centrum Sztuki WRO 

www.wrocenter.pl 

Wstęp wolny 

Every two years Wrocław – owing to Biennale 
WRO – is a place for the presentation of new art 
from around the world. This year the exhibitions, 
shows, meetings, performances and concerts were 
held under the slogan DRAFT SYSTEMS. The 
documentation of these events, the individual 
threads and selected works are now a material for 
the audience. The second edition of the exhibition 
summarising Biennale will present a collage of 
the documentation and the recent works of artists 
from around the world as well as context materials 
enabling everyone to trace the metasystem issues 
discussed during this year’s edition.

Additional language: English / Organiser: WRO 
Art Center / Free entrance
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17.11–14.01.2018 

"Zoepolis. Dizajn dla roślin 
i zwierząt" – wystawa
Zeopolis. Design for plants  
and animals – an exhibition 

Galeria Dizajn BWA Wrocław /  
Dizajn Gallery, ul. Świdnicka 2-4 
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00 

Projektowanie zorientowane na człowieka (human-
-centred design) to jedno z najpopularniejszych ha-
seł ostatnich lat wśród projektantów i firm. Jednak 
jeśli się nad tym zastanowimy, okaże się, że dizajn 
zawsze był nastawiony na człowieka, a – przy-
najmniej w kulturze zachodniej – homo sapiens 
stanowił miarę wszelkich rzeczy, co świetnie ilu-
struje słynny rysunek witruwiańskiego mężczyzny 
stworzony przez Leonarda da Vinci. Co by się stało 
gdybyśmy zakwestionowali to hasło? Czy możemy 
w ogóle pomyśleć o projektowaniu, którego pod-
miotami byliby nie-ludzie: rośliny i zwierzęta?

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław 

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny

Human-centered design is one of the most popular 
slogan of designers and companies in recent years. 
But if we look at it, it turns out that the design 
was always human, and at least in Western culture 
homo sapiens was a measure of all that illustrates 
the famous drawing of a Vitruvian man created by 
Leonardo da Vinci. What would happen if we chal-
lenged this slogan? Can we even think of a design 
whose subjects would be non-humans: plants and 
animals?

Additional language: English / Organiser: BWA 
Wrocław / Free entrance

23.11–2.04.2018
23.11 | 18:00 wernisaż / opening 

"Awers/rewers. Architekt Bohdan 
Lachert" – wystawa 
Obverse/reverse. Architect  
Bohdan Lachert – an exhibition 

Muzeum Architektury we Wrocławiu /  
Museum of Architecture in Wrocław,  
ul. Bernardyńska 5
wt. / Tue. 11:00–17.00
śr. / Wed. 10:00–16:00
czw. / Thu. 12:00–19:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 11:00–17:00 

Wystawa prezentuje twórczość Bohdana La-
cherta – jednego z najwybitniejszych polskich 
architektów awangardowych, współtwórcy grupy 
modernistów Praesens, partnera Józefa Szanajcy 
w spółce architektonicznej Lachert & Szanajca – 
najlepiej rozpoznawalnego duetu w historii polskiej 
architektury nowoczesnej. Na wystawie znajdą 
się projekty i rysunki, fotografie, makiety, rzeźby, 
prototypy i patenty mebli, okładki książek, a także 
teksty Bohdana Lacherta, wywiady z architektem 
i jego bliskimi oraz materiały filmowe. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu 

www.ma.wroc.pl 

Bilety: 10 PLN (normalny), 7 PLN (ulgowy),  
5 PLN (grupowy), środy: wstęp wolny

The exhibition presents the works of Bohdan 
Lachert – one of the most outstanding Polish avant-
-garde architects, co-creator of the Praesens moder-
nist group, Józef Szanajca's partner in the architec-
tural studio Lachert & Szanajca – the best known 
duo in the history of polish modern architecture. 
The exhibition presents architectural designs and 
drawings, photographs, mock-ups, sculptures, 
prototypes and patents of furniture, book covers, as 
well as Bohdan Lachert's texts, interviews with the 
architect and his loved ones,  
as well as film material.

Additional language: English / Organiser:  
Museum of Architecture in Wrocław / Tickets:  
10 PLN (regular), 7 PLN (reduced), 5 PLN (group), 
Wednesdays: free entrance

23.11 | 18:00 

"Historia w balkonie zaklęta"  
– wernisaż fotografii  
pokonkursowej 
Story from enchanted  
balcony – an opening related  
to the exhibition of post-contest 
photography

CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a 

Wernisaż fotografii nagrodzonych w konkursie 
„Kadr na balkon 2”, którego celem było skłonienie 
mieszkańców Wrocławia do przyjrzenia się balko-
nom w naszym mieście oraz swojej półprywatnej, 
półpublicznej przestrzeni, a przez to poznania 
bliżej miasta, jego estetyki oraz historii. Konkurs 
był otwarty dla mieszkańców Wrocławia w wieku 
powyżej 14 lat. Odbywał się od 1.09 do 15.10 
w ramach projektu „Historia w balkonie zaklęta”, 
dofinansowanego ze środków Muzeum Historii 
Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.  

Organizator: Fundacja Tandem 

www.fundacja-tandem.pl 

Wstęp wolny 

The exhibition of photographs awarded in the Kadr 
na Balkon 2 competition, which aimed to convince 
the inhabitants of Wrocław to look at the balconies 
in the city and its own semi-private, semi-public 
space. The competition was open for all groups of 
inhabitants of Wrocław at the age above 14 and 
lasted from 1st of September to 15th of October 
2017. Project was co-financed by Museum of Polish 
History in Warsaw.

Organiser: Fundacja Tandem / Free entrance 
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24.11 | 18:00 

”Poza Anegdotą” – pogadanka 
i działanie autorskie Marcina 
Harlendera 
Beyond Anecdote – a talk  
and author's activity  
by Marcin Harlender 

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4 

Co może łączyć Józefa Hałasa i Lecha Twardow-
skiego lub Stanisława Dróżdża i Urszulę Wilk? 
Garść refleksji związanych z mitem Wrocławskiej 
Szkoły Malarstwa przedstawi Marcin Harlender 
(1959) – malarz, performer, twórca instalacji, 
happeningów, teoretyk sztuki. Absolwent PWSSP 
we Wrocławiu. Na przełomie lat 80. i 90. autor 
i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych 
w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Autor kilku-
dziesięciu wystaw i wystąpień indywidualnych.  

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl 

Wstęp wolny 

What do Józef Hałas and Lech Twardowski or Sta-
nisław Dróżdż and Urszula Wilk have in common? 
A handful of reflections relating to the myth of the 
Wrocław Painting School will be presented by Mar-
cin Harlender (1959) – painter, performer, creator 
of installations, happenings, art theorist.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

28.11 | 19:15 

Szczyt Formy: "Tomasz  
Domański. Pomniki Czasu"  
– XXIX spotkanie autorskie 
Peak Form: Tomasz Domański. 
Monuments of time  
– XXIX authors' meeting 

Galeria Entropia / Entropia Gallery,  
ul. Rzeźnicza 4 

Szczyt Formy to cykl spotkań autorskich z uzna-
nymi artystami młodego i średniego pokolenia 
zajmującymi się szeroko pojętymi działaniami 
przestrzennymi. Cykl jest wspólną inicjatywą Koła 
Naukowego Forma przy Katedrze Rzeźby ASP 
we Wrocławiu oraz Galerii Entropia. Bohaterem 

30.11–3.02.2018

"PRZEŹROczystość" – wystawa 
TRANSparency – an exhibition 

Galeria SiC! BWA Wrocław / SiC! Gallery,  
pl. Kościuszki 9/10 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00 

Punktem wyjścia dla wystawy jest zastanowienie 
się nad percepcją rzeczywistości przenikającej do 
nas za pośrednictwem różnych mediów. Artystki: 
Vanessa Enriquez, Christina Gedeon, Hannah 
Gieseler, Johanna Jäger, Edith Kollath, Alanna 
Lawley, Aurelie Pertusot, Charlotte Wieser w swo-
ich pracach będą starały się pokazać, jak bardzo 
ludzki narząd wzroku jest zawodny i nieprecyzyjny 
w odbieraniu, a także wizualnym interpretowaniu 
otaczającego nas świata. Widzom na wystawie 
często towarzyszyć będzie poczucie złudzenia bądź 
iluzji, jak również zaskoczenia w momencie odbio-
ru poszczególnych prac. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: BWA Wrocław 

www.bwa.wroc.pl 

Wstęp wolny

The starting point for the exhibition is to reflect 
on the perception of the reality permeating us 
through the various media. Artists such as: Vanessa 
Enriquez, Christina Gedeon, Hannah Gieseler, Jo-
hanna Jäger, Edith Kollath, Alanna Lawley, Aurelie 
Pertusot and Charlotte Wieser will try to show 
how unreliable and inaccessible human eye organ 
is in receiving and visually interpreting the world 
around us. Spectators at the exhibition will often be 
accompanied by a sense of illusion or illusion, as 
well as surprise when receiving individual works.

Additional language: English / Organiser: BWA 
Wrocław / Free entrance

kolejnego spotkania będzie absolwent ASP we 
Wrocławiu – Tomasz Domański (1962). Artysta 
w 2003 roku uzyskał tytuł doktora na tej uczelni 
i jest wielokrotnym stypendystą MKiDN oraz wielu 
fundacji, m.in. Pollock-Krasner, Josepha Beuysa, 
Elizabeth Muntag. Koordynacja cyklu: Karolina 
Freino.
Organizatorzy: Galeria Entropia, Koło Naukowe 
Forma przy Katedrze Rzeźby ASP we Wrocławiu

www.entropia.art.pl, www.asp.wroc.pl 

Wstęp wolny 

The Peak Form is a series of meetings with young 
and middle-aged recognised artists who all work 
in various types of spatial art. It is an initiative of 
the Forma Scientific Circle from the Department of 
Sculpture at the Academy of Fine Arts in Wrocław 
and Entropia Gallery.

Organisers: Entropia Gallery, Academic Circle 
"Form" at the Sculpture Cathedral of the Academy 
of Fine Arts in Wrocław / Free entrance
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Additional language: English / Organiser: Stowa-
rzyszenie Industrial Art / Tickets: 35–120 PLN, 
pass: 195–220 PLN 

3.11 | 19:00  

”Cyganeria” – spektakl

La bohème – a play 
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35 

Libretto opery napisane zostało na podstawie „La 
vie la boheme”. Wyraziste postaci zamieszkujących 
poddasze przyjaciół, dramatyczne dzieje miłości 
poety (Rudolf) i hafciarki (Mimi), obrazy barw-
nego życia ulicy paryskiej – wszystko organicznie 
splecione z muzyką głęboko poruszającą, niekiedy 
wstrząsającą. „Cyganeria” utrzymana jest w formie 
dramatu muzycznego. Muzyka Pucciniego jest 
pełna zmysłowości, melodyjnej włoskiej kantyleny. 

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 40–90 PLN 

The libretto for the opera was based on the La vie 
la boheme. Expressive characters, a dramatic love 
story of a poet and a seamstress, Parisian streets 
full of life and colours – everything organically 
interlaced with deeply touching, sometimes start-
ling music. La bohème is a musical drama. Music 
composed by Puccini is full of sensuality, melodic 
Italian cantabile. 

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–90 PLN

2–5.11 

XVI Wrocław Industrial Festival 

różne lokalizacje / different locations 

Wrocław Industrial Festival to czas, kiedy można 
obcować z całym bogactwem estetyki okołoindu-
strialnej i zobaczyć na żywo zarówno klasyków 
gatunku, jak i nowych, poszukujących artystów. To 
odbywające się już po raz szesnasty wydarzenie jest 
świętem, miejscem spotkań i wymiany doświad-
czań dla miłośników z całego świata. Tegoroczna 
edycja jest wyjątkowo zróżnicowana i jest prze-
glądem przez właściwie wszelkie odnogi indu-
strialnej sztuki dźwięku. Wrocławski festiwal stał 
się platformą dla wszelkich osób zaangażowanych 
w kreowanie tego nurtu w kulturze niezależnej, 
pozostając najważniejszą w Europie tak prestiżową 
prezentacją kultury industrialnej. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art 

www.industrialart.eu 

Bilety: 35–120 PLN, karnet: 195–220 PLN 

Wrocław Industrial Festival will be held this year 
for the 16th time, and once again, for a few Novem-
ber nights, it will become a platform for meetings 
and exchange of information and experiences for 
fans and artists from all over the world. As every 
year, the atmospheric stage of the Gothic Hall, loca-
ted in a former medieval monastery in Purkyniego 
Street 1, will see both well-established musicians 
who laid the foundations for the genre’s deve-
lopment and young artists not shying away from 
injecting fresh ideas into the aesthetics 
of the industrial genre. 
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3.11 | 20:00 

”L.Story” – koncert zespołu 
L.Stadt / L.Stadt band’s concert 
Impart, ul. Mazowiecka 17 

L.Stadt powraca po trzech latach z nowym albu-
mem pt. „L.Story”, który zawiera osiem utworów 
pełnych emocji, melodii i tego, co prawdziwe, 
a eklektyzm materiału spaja tematyka tekstów 
Dworakowskiego. Pierwsza w pełni polskojęzycz-
na płyta zespołu. Po doświadczeniach z różnymi 
odmianami alt rocka, surf i country zespół sięgnął 
po nowe środki wyrazu. Wokalowi Łukasza Lacha 
podczas koncertu towarzyszy Chór Teatru Chorea. 
Każdy występ to niesamowita, intymna i pełna 
refleksji muzyczna podróż w głąb siebie. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016  

www.impart.art.pl 

Bilety: 30–35 PLN  

The L.Stadt band will present the songs from 
L.Story – their latest album. This is the first album 
of the band performed entirely in Polish, featuring 
8 songs with lyrics by Konrad Dworakowski, full of 
surprises and diverse experiences.  

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 30–35 PLN

4.11 | 13:00–15:00 

Dolnośląska Giełda  
Fonograficzna / Lower Silesian 
Phonographic Exchange 

Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56 

Sobotnie spotkania z Dolnośląską Giełdą Fonogra-
ficzną to doskonała okazja, aby uzupełniać swoją 
kolekcję płyt, nabyć nowe nagrania, powymieniać 
się krążkami czy po prostu pospotykać się 
i porozmawiać w przyjaznej atmosferze. Zwykle 
na giełdzie dostępnych jest co najmniej kilka tysię-
cy płyt różnych gatunków – rock, metal, jazz, pop, 
alternatywa, elektronika. Dominujący nośnik to 
winyl, ale można też znaleźć płyty CD oraz kasety 
magnetofonowe.  

Organizator: Klub Firlej 

www.firlej.wroc.pl 

Wstęp wolny  

Saturday’s meeting with the Lower Silesian 
Phonographic Exchange is a great opportunity to 
supplement your record collection, buy some new 
recordings, come together, or just sit back and chat 
in a friendly atmosphere.  

Organiser: Klub Firlej / Free entrance
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niż tylko tłem [ambientem]”. SUBHEIM – projekt 
muzyczny mieszkającego w Berlinie artysty Kostasa 
Katsikasa, który czerpie spójność bardziej z praw-
dziwie ludzkiego wyczucia jego autora niż 
ze skromnej ilości elementów dźwiękowych. 

Organizator: Wrocławski Klub Formaty 

www.ambientalny.pl 

Bilety: 15–25 PLN 

Festiwal Ambientalny is an extremely cohesive 
conception, in its own right very hermetic in terms 
of style, opposing all superficiality in the creation 
process as well as in the reception of art. We want 
to present genres and artists, whose craft cannot be 
ignored, representing art that requires the behol-
ders full attention, both emotional and intellectual. 

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Tickets: 
15–25 PLN 

 

5.11 | 19:30 

Wojciech Mazolewski Quintet 
– koncert / a concert 

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13 

Wojciech Mazolewski to gitarzysta basowy 
i kontrabasista jazzowy, który zanim zaczął swoją 
przygodę z muzyką improwizowaną, grał punk 
rocka. Jest uznawany za współtwórcę yassu. Zespół 
wystąpi w składzie: Wojtek Mazolewski (kontra-
bas), Oskar Torok (trąbka), Joanna Duda (instru-
menty klawiszowe), Kuba Janicki (perkusja), Marek 
Pospieszalski (saksofon). 

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant 

www.vertigojazzclub.pl 

Bilety: 80–150 PLN 

Wojciech Mazolewski is a jazz bassist playing the 
bass and double-bass guitar, who performs impro-
vised music, but previously was a punk rock artist. 
He’s considered to be a co-founder of yass. Apart 
from the leader, the following musicians will play: 
Oskar Torok (trumpet), Joanna Duda (keyboard 
instruments), Kuba Janicki (drums), Marek Pospie-
szalski (saxophone). 

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant 
/ Tickets: 80–150 PLN 

4.11 | 18:00 

”Requiem” – koncert muzyki 
sakralnej / a sacred music concert 

Narodowe Forum Muzyki 
/ National Forum of Music, pl. Wolności 1 

Muzyka sakralna w niezwykłym wydaniu. Wro-
cławska Orkiestra Barokowa oraz Chór NFM za-
praszają na spotkanie z najsłynniejszymi dziełami 
Giovanniego Battisty Pergolesiego i Gabriela Fau-
régo. „Stabat Mater” jest niewątpliwie wizytówką 
twórczości Pergolesiego. W utworze widoczne są 
nawiązania do twórczości operowej XVIII stulecia. 
Słyszymy je zarówno we fragmentach przepełnio-
nych intensywnymi emocjami, jak i tych zachęcają-
cych do religijnej kontemplacji. Podobnie jak „Sta-
bat Mater” Pergolesiego, „Requiem” Gabriela 
Faurégo zyskało miano najsłynniejszego dzieła 
swego twórcy. Utwór ten wyróżnia się na tle innych 
mszy żałobnych pełnym nadziei przesłaniem. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego  

www.nfm.wroclaw.pl 

Bilety: 10–50 PLN 

Stabat mater of Giovanni Battista Pergolesi is belie-
ved to have been commissioned by the Most No-
ble Order of the Knights of Our Lady of Sorrows, 
in Naples, for devotional services which took place 
each Friday of Lent. Pergolesi’s style, described as 
“natural” or “galant”, was achieved by simplifying 
the counterpoint and employing instruments as 
mere accompaniment to his writing for voice.  

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 10–50 PLN 

 

4.11 | 18:30–21:30 

Before Ambientalny 
– koncert / a concert 

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5 

Koncert-zapowiedź Festiwalu Ambientalnego 
(9–10.12.2017). W programie: LOSCIL – kompo-
zytor i artysta multimedialny, mieszkający 
w Vancouver. Eksploruje on związek elektronicznej 
i akustycznej instrumentacji, aby stworzyć „ponure 
krajobrazy, które są sugestywne, ziemskie, ani 
trochę abstrakcyjne i będące czymś znacznie więcej 

W
ro

cł
aw

sk
a 

O
rk

ie
st

ra
 B

ar
ok

ow
a,

 fo
t. 

Łu
ka

sz
 R

aj
ch

er
t

7.11 | 18:30 

”Nieobecni” – koncert 
uczestników sekcji wokalnej

The deceased – a concert 
by members of vocal section 

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a 

Młodzi podopieczni Pauliny Lendy, prowadzącej 
w Światowidzie sekcję wokalną, zaprezentują  
utwory z repertuaru Wielkich Nieobecnych 
– artystów, których twórczość zdobywała ogromną 
popularność oraz inspirowała kolejnych twórców. 
Usłyszymy utwory z repertuaru Czesława Niemena, 
Violetty Villas, Prince’a, Michaela Jacksona, Amy 
Winehouse, Freddiego Mercury’ego i wielu innych. 

Organizator: ODT Światowid 

www.swiatowid.net.pl 

Wstęp wolny 

Young members of the vocal section will sing songs 
from the repertoire of Great Deceased Artists. 
We will listen to the music from the repertoire of 
Czesław Niemen, Violetta Villas, Prince, Michael 
Jackson, Amy Winehouse, Freddy Mercury, and 
many more. 

Organiser: ODT Światowid / Free entrance

8.11 | 18:00 

”Nieukończone życia: Getto 
w Theresienstadt” – koncert

Unfinished Lives: Theresienstadt 
Ghetto – a concert 

Synagoga Pod Białym Bocianem / The White 
Stork Synagogue, ul. Włodkowica 5a 

Koncert poświęcony trójce artystów, tworzących 
w getcie w Theresienstadt: Ilse Weber, Gideonowi 
Kleinowi i Viktorowi Ullmannowi. Po raz pierwszy 
w tej aranżacji zaprezentowane zostaną, skompo-
nowane przez Bente Kahan, utwory do poezji Ilse 
Weber. Muzycy NFM i Teatru Muzycznego Capitol 
zaprezentują utwory Kleina i Ullmanna, zaaran-
żowane specjalnie na tę okazję przez izraelskiego 
muzyka Ronena Nissana. 

Dodatkowy język: niemiecki 

Organizator: Fundacja Bente Kahan – Centrum 
Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod 
Białym Bocianem 

www.fbk.org.pl 

Bilety: 35 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy) 

The concert is dedicated to three artists from the 
Theresienstadt Ghetto: Ilse Weber, Viktor Ullmann 
and Gideon Klein. Bente Kahan will perform the 
songs to Ilse Weber poetries on the first time in this 
arrangement. Musicians from the National Forum 
of Music and Capitol Music Theatre will play the 
compositions of Ullmann and Klein, arranged espe-
cially for this occasion by the Israeli artist Ronen 
Nissan. 

Additional language: German / Organiser: Bente 
Kahan Foundation – Center for Jewish Culture and 
Education in the White Stork Synagogue / Tickets: 
35 PLN (regular), 25 PLN (reduced) 
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10.11 | 19:00 

41. Nocne Spotkanie 
Literacko-Muzyczne
41st Literature and Music 
Night Meeting 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Dwuczęściowy wieczór artystyczny, na który skła-
dają się: finał konkursu wokalnego dla amatorów 
oraz koncert galowy, którego bohaterem będzie 
Stanisław Soyka z zespołem Soyka Kolektyw. 
Podczas koncertu promującego płytę „W hołdzie 
Mistrzowi LIVE”  usłyszymy klasyki Czesława Nie-
mena. Soyka potraktował tę płytę jak hołd złożony 
wielkiemu artyście, a jednocześnie jako źródło 
inspiracji. Warto wybrać się na koncert, by na jakiś 
czas znaleźć się w innym wymiarze, pełnym piękna 
i dobrych emocji, które tylko on potrafi z taką 
lekkością wywołać w swojej publiczności. 

Organizatorzy: Piotr Guzek Impresariat, 
Biuro Wrocław 2016 

www.piotrguzekimpresariat.pl 
www.impart.art.pl 

Bilety: 50–60 PLN 

An artistic evening comprised of two parts: the 
final of the song contest for amateurs and the 
second part will contain the gala concert, in which 
the main role will be taken by Stanisław Soyka with 
his band – Soyka Kolektyw. During the concert 
promoting an album called In tribute to the Master 
LIVE, we will listen to Czesław Niemen’s classics. 

Organisers: Piotr Guzek Impresariat, Biuro Wrocław 
2016 / Tickets: 50–60 PLN

9.11 | 20:00 

Anita Lipnicka & The Heats 
– koncert / a concert  

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13 

Anita Lipnicka – piosenkarka oraz autorka tekstów, 
która debiutowała w zespole Varius Manx – zagra 
z zespołem The Hats, z którym pracowała nad 
nowym albumem. The Hats tworzą wrocławscy 
muzycy: Bartosz Niebielecki (bębny), Kamil Pełka 
(bas), Piotr Świętoniowski (instrumenty klawiszowe) 
oraz Bartek Miarka (gitara). Premiera albumu 
zapowiedziana jest na listopad. Będzie korzennie, 
vintage’owo, z echem bluesa, country oraz folku ze 
złotych lat hipisowskich, a w tekstach dużo odnie-
sień do przyrody. 

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant 

www.vertigojazzclub.pl 

Bilety: 50 PLN 

Anita Lipnicka – a singer and song writter will 
perform with The Hats, a band which she has been 
working with on a new album. The album release 
has been scheduled for November. We will listen to 
vintage melodies referring to the very origins and 
to the sounds of blues, country and folk from the 
golden hippie era, and lyrics will contain a lot of 
expressions relating to the nature. 

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant  
/ Tickets: 50 PLN 
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10.11 | 18:00 

The Positive Duo  
– koncert / a concert 

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21 

The Positive Duo to czysta radość kameralnego, 
jazzowego grania i śpiewania, przyprawiona 
szczyptą swingu i bossa novy. Zespół tworzą 
doświadczeni muzycy – Aleksandra (śpiew) 
i Wojciech (gitary) Lipińscy – dla których najważ-
niejsza jest frajda ze wspólnego muzykowania. 
Z łatwością dzielą się nią z publicznością, która 
podczas koncertów odnajduje znajome utwory 
i covery. W repertuarze, oprócz przebojów Złotej 
Ery Swingu, Radia Luxemburg i kompozycji wła-
snych, usłyszeć można też polskie piosenki 
(H. Banaszak, K. Komedy, W. Młynarskiego, 
Kabaretu Starszych Panów czy A. Osieckiej). 

Organizator: Klub Pod Kolumnami 

www.kolumny.art.pl 

Bilety: 20 PLN 

Jazz chamber music provided by the Positive Duo 
gives sheer delight while listening to their playing 
and singing, mixed with a pinch of swing and bossa 
nova. The band is comprised of experienced and 
educated musicians. Apart from the greatest hits of 
the Golden Era of Swing, Radio Luxembourg and 
their own compositions, the repertoire will also 
feature unique jazz arrangements of Polish songs. 

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Tickets: 20 PLN 
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14.11 | 20:00 

Blues Jam Session 

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17 

Zainaugurowane jeszcze w styczniu 2011 roku 
bluesowe jam session zadomowiły się na dobre 
w kalendarzu imprez w kawiarni Autograf przy 
Imparcie. W jeden z wtorków każdego miesią-
ca przyciągają liczne grono stałych bywalców, 
miłośników poczciwego bluesa, fanów i przyjaciół 
muzyków, którzy wspólnemu muzykowaniu nadają 
rytm i styl. Ideą tych spotkań jest przywołanie 
ducha legendarnego klubu Rura i stworzenie 
nowej, przyjaznej sceny dla młodych wrocławskich 
muzyków. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Wstęp wolny  

Blues jam sessions have become an integral part 
of the Autograf club which attract a large gro-
up of frequent visitors, classic blues enthusiasts, 
musicians’ fans and friends who set the rhythm and 
form the style of this common musical experience. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 

10.11 | 20:00 

Günter Heinz & Shepherds 
of Cats & VJ Pietrushka 
– koncert muzyki improwizowanej 
/ an improvised music concert 

Ośrodek Postaw Twórczych 
/ Creative Arts Centre, ul. Działkowa 15 

Günter Heinz – puzonista i klarnecista, od lat 
związany z niemiecką sceną muzyki współcze-
snej i improwizowanej, wystąpi w towarzystwie 
Shepherds of Cats – polsko-angielskiej formacji 
tworzącej struktury dźwiękowe przypominające 
czasem muzykę z horrorów klasy B, a czasem 
muzykę relaksacyjną dla osób z ADHD. Nietypo-
we doznania muzyczne w oprawie wizualnej VJ 
Pietrushki gwarantowane. 

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych  

www.opt-art.net  

Bilety: 15–20 PLN  

Günter Heinz – a trombonist and clarinettist, 
involved in the German contemporary and im-
provised music scene for many years, will give his 
performance to the accompaniment of a Polish and 
English group Shepherds of Cats. Live visuals by VJ 
Pietrushka. 

Organiser: Creative Arts Centre / Tickets: 15–20 PLN 

 

11.11 | 19:00
12.11 | 18:00 
14.11 | 19:00 

”Krakowiacy i Górale” 
– premiera przedstawienia
The Cracovians and the Highlanders 
– premiere of a play 

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35 

„Krakowiacy i Górale” autorstwa ojca polskiego 
teatru do muzyki Jana Stefaniego stały się wzorem 
dla wszystkich późniejszych polskich oper. Dziś to 
fundamentalne dzieło, bez którego nie byłoby ani 
„Strasznego dworu”, ani „Króla Rogera”, brzmi ina-
czej i mówi co innego. Ale historia Polski pokazuje, 
że dzieło Bogusławskiego i Stefaniego pozostaje 
niezmiennie aktualne, będąc jednocześnie wspa-
niałym dokumentem swojej epoki. 

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl  

Bilety: 50–140 PLN 

Created by the father of the Polish theatre The Cra-
covians and the Highlanders, with music composed 
by Jan Stefani, became a model for every posterior 
Polish opera. The history of Poland proves that the 
Bogusławski and Stefani’s piece of work while being 
a fascinating document of its times, is still valid 
today. 

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50–140 PLN 

 

16.11 | 19:00 

Przed premierą: Ewelina Brudniak 
z zespołem Za5pierwsza  
– koncert / Before premiere: 
Ewelina Brudniak with Za5pierwsza 
band – a concert 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Wieczór z cyklu Przed premierą, którego bohate-
rami są najzdolniejsi polscy wykonawcy młodego 
pokolenia, znakomicie sprawdzający się w reper-
tuarze piosenki artystycznej, literackiej, aktorskiej. 
Gospodarzem comiesięcznych wieczorów – za-
praszającym i osobiście prezentującym wykonaw-
ców – jest wybitny znawca tego gatunku piosenki 
Bogusław Sobczuk. W roli głównej podczas 
listopadowego wieczoru wystąpi Ewelina Brudniak, 
której będzie towarzyszył zespół grający w składzie: 
Tomasz Miazga (pianino), Łukasz Grabowski 
(cymbałki, saksofon). 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Wstęp wolny 

An evening show staged as a series of performan-
ces called Before premiere, in which characters 
are played by the most gifted artists representing 
the younger generation, is really well suited for a 
repertoire of artistic, literary and stage songs. The 
leading role of the November evening will be taken 
by Ewelina Brudniak, who will be accompanied by 
a music band composed of: Tomasz Miazga (pia-
no), Łukasz Grabowski (glockenspiel, saxophone). 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance
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17.11 | 17:30 

Wrocław Hip Hop Festival 2017 

Hala Stulecia / Centennial Hall, 
ul. Wystawowa 1 

Trzecia edycja największego święta muzyki hip-hop 
we Wrocławiu. W tym roku po raz kolejny na 
scenie pojawi się czołówka polskiej sceny rapowej. 
Wystąpią: O.S.T.R., Tede, Kękę, Quebonafide, 
Paluch, Kali, Solar & Białas, ReTo, Dj Soina. 
Prowadzenie – Wujek Samo Zło. 

Organizator: Stowarzyszenie Planeta Młodych 

www.hiphopfestival.pl 

Bilety: 85–160 PLN 

The third edition of the Wrocław’s greatest hip-hop 
music event. This year’s festival will feature the 
most prominent representatives of the Polish rap 
scene. The following rappers will perform: O.S.T.R., 
Tede, Kękę, Quebonafide, Paluch, Kali, Solar & 
Białas, ReTo, Dj Soina. The festival will be hosted 
by Wujek Samo Zło. 

Organiser: Stowarzyszenie Planeta Młodych 
/ Tickets: 85–160 PLN 

 

17.11 | 19:00 

Robert Kasprzycki z zespołem 
– koncert okołojubileuszowy 
Robert Kasprzycki with his band 
– a jubilee concert 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Robert Kasprzycki – śpiewający autor, showman 
obdarzony niesamowitym poczuciem humoru 
w koncercie okołojubileuszowym. Ma na kon-
cie ponad tysiąc pięćset koncertów, a miesiąc 
przed wrocławskim występem obchodził huczny 
jubileusz 25-lecia swojej pracy artystycznej. Pro-
gram koncertu będzie przekrojowy, a na setliście 
znajdą się najbardziej znane utwory ze wszystkich 
studyjnych albumów. Artyście towarzyszyć będą 
muzycy formacji Kasprzycki Band, z którymi na 
stałe współpracuje: Krzysztof Wyrwa (bas), Max 
Szelęgiewicz (gitara), Adam Zadora (perkusja). 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Bilety: 30–40 PLN 

Robert Kasprzycki – a singing author, showman, 
who has a great sense of humour. The concert 
programme features the most famous songs 
collected from all the studio albums. The artist will 
be accompanied by musicians from the Kasprzycki 
Band, which he co-operates with on a daily basis. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 30–40 PLN 

 

17–26.11 | 12:00–21:00 

14. Jazztopad Festival 

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1 

Listopadowa, czternasta już edycja Jazztopadu 
we Wrocławiu będzie obfitować w ważne premie-
ry i występy znakomitych artystów – zarówno 
młodych, jak i już od dawna cenionych. Festiwal 

rozpocznie się od premiery płyty Macieja Obary, 
który jako trzeci artysta w historii polskiego jazzu 
został zaproszony do współpracy przez same-
go Manfreda Eichera z ECM (do tej pory tego 
zaszczytu dostąpili tylko Tomasz Stańko i zespół 
Marcin Wasilewski Trio). Tegoroczna edycja po raz 
kolejny zaprezentuje muzyczne odkrycia w ramach 
kontynuacji projektu Melting Pot Made in Wro-
cław – w koncercie udział wezmą francuski zespół 
Watchdog i wrocławscy improwizatorzy. Jeden 
dzień będzie poświęcony składom polsko-skan-
dynawskim. W programie festiwalu nie zabraknie 
koncertów w mieszkaniach, warsztatów, spotkań z 
artystami, projekcji filmów i poranków jazzowych 
dla najmłodszych (we współpracy z Kinem Nowe 
Horyzonty). Energetyczne jam sessions odbędą się 
w klubie festiwalowym, którym ponownie będzie 
Klubokawiarnia Mleczarnia. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl  
www.jazztopad.pl  

Bilety: 15–300 PLN 

The November, fourteenth edition of Jazztopad in 
Wrocław will abound with important premieres 
and performances of outstanding artists – both 
young and those who have been valued for a long 
time now. The Festival will begin with the premiere 
of the record of Maciej Obara’s, who, as the third 
artist in the history of Polish jazz, has been invited 
to cooperate by Manfred Eicher from ECM himself 
(so far only Tomasz Stańko and Marcin Wasilewski 
Trio had this privilege). This year’s edition will once 
again present the music discoveries as a continu-
ation of the Melting Pot Made in Wrocław project 
- the concert will be attended by the French group 
Watchdog and the Wrocław improvisers. One day 
will be devoted to Polish and Scandinavian bands. 
The programme of the Festival will include concerts 
in flats, workshops, meetings with artists, film 
screenings and morning with jazz for the youngest 
audience (in cooperation with the New Horizons 
Cinema). Energetic jam sessions will take place in 
the festival club, which again will be Klubokawiar-
nia Mleczarnia. 

Organiser: The Witold Lutosławski National Forum 
of Music / Tickets: 15–300 PLN 
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nazywać „improwizacją molekularną”, będącą 
kontynuacją pionierskich dokonań Johna Stevensa 
i jego Spontaneous Music Ensemble. Podczas swo-
ich występów artysta zabiera nas w otchłań tkaną 
z pojedynczych figur dźwiękowych, filigranowych 
rytmów, subtelnych kontrapunktów oraz nanose-
kundowych mikroreakcji. Istne laboratorium. 

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net 

Bilety: 15–20 PLN 

Richard Scott – a master of electronic sound art 
– is focused on an interactive, conversational 
post-free jazz form. Scott calls it “molecular impro-
visation”, which is influenced by what was originally 
pioneered by John Stevens and his Spontaneous 
Music Ensemble. 

Organiser: Creative Arts Centre / Tickets: 15–20 PLN 

 

19.11 | 18:00 

Grażyna Łobaszewska 
– koncert jubileuszowy 
/ an anniversary concert 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

Grażyna Łobaszewska – jedna z najwybitniejszych 
polskich piosenkarek powraca na scenę z okazji 
40-lecia swojej pracy twórczej. Oczywiście na 

koncercie nie zabraknie największych, niezapo-
mnianych przebojów: „Czas nas uczy pogody”, 
„Brzydcy”, „Gdybyś”, „Za szybą” oraz wspaniałych, 
dojrzałych tekstów Justyny Holm, Jana Wołka, 
Andrzeja Poniedzielskiego, Piotra Bukartyka, które 
w odświeżonych aranżacjach na nowo odzyskują 
blask. 

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl  

Bilety: 45–50 PLN 

Grażyna Łobaszewska – one of the most outstan-
ding Polish singers returns on stage to celebrate 
40 years of her work as an artist. The concert will 
feature some of her unforgettable hits that will 
shine again in their new arrangements. 

Organiser: Centrum Kultury Agora / Tickets: 45–50 PLN 

 

19.11 | 18:00 

Wieczór brazylijski: Amilcar  
Batista Cruz z zespołem  
– koncert / Brazilian evening: 
Amilcar Batista Cruz with band 
– a concert 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Bohaterem wieczoru będzie brazylijski gitarzysta 
Amilcar Batista Cruz. Artysta urzeka techniką gry, 
muzykalnością i niezwykłą wrażliwością. 
Jego występy łączą w sobie brazilian style, jazz style 
i flamenco. Amilcar wraz z gitarzystą basowym, 
perkusistą, saksofonistą i skrzypaczką zapraszają 
do świata brazylijskiej muzyki i tańca. Muzykom 
na scenie towarzyszyć będą tancerze z formacji 
SAMBA ART, a koncert poprowadzi Maciej 
Januszko. 

Organizator: Lupinus 

www.amilcarbatistacruz.com 

Bilety: 25–50 PLN 

The central role of the evening will be taken by a 
Brazilian guitarist, Amilcar Batista Cruz. The artist’s 
inspiring playing technique, musicality and incre-
ased sensitivity captures the audience’s attention. 
His performances combine a Brazilian style, jazz 
style and flamenco. Amilcar will go on the stage 
together with the band and dancers from SAMBA 
ART dancing group. 

Organiser: Lupinus / Tickets: 25–50 PLN 

 

18.11 | 16:00 

One Love Sound Fest 2017 

Hala Stulecia / Centennial Hall, 
ul. Wystawowa 1  

Po raz czternasty ten największy w Europie halowy 
festiwal muzyki reggae, roots, dub, ragga, hip-hop, 
dancehall, world music, a także cyfrowych ekspe-
rymentów zgromadzi tysiące fanów, którzy od lat 
doceniają wyjątkową atmosferę tego wydarzenia. 
Na dwóch scenach (głównej i soundsystemowej) 
pojawią się polskie i światowe gwiazdy m.in. 
Alborosie, Dellé, ZOO, Congo Natty, Mesajah oraz 
zespół Maleo Reggae Rockers, który zagra koncert 
z okazji 20-lecia swojej działalności. 

Organizator: Stowarzyszenie Planeta Młodych 

www.onelove.pl 

Bilety: 100–250 PLN 

The Europe’s greatest hall music festival will attract, 
for the fourteenth time, thousands of fans listening 
to various music genres such as reggae, roots, dub, 
ragga, hip-hop, dancehall, world music, as well as 
digital experiments. Polish and international artists 
will perform on two stages (the main and sound-
system ones). We will listen to Alborosie, Dellé, 
ZOO, Congo Natty, Mesajah, the Maleo Reggae 
Rockers band, and many more. 

Organiser: Stowarzyszenie Planeta Młodych 
/ Tickets: 100–250 PLN 

18.11 | 20:00 koncert 

19.11 | 10:00 warsztaty 

Richard Scott – koncert 
i warsztaty w ramach  
4. Solo Festiwal 
Richard Scott – a concert  
and workshops as part  
of the 4th Solo Festival 

Ośrodek Postaw Twórczych / Creative Arts 
Centre, ul. Działkowa 15 

Richard Scott – mistrz elektronicznych pejzaży 
koncentruje się na interakcji pomiędzy składnika-
mi języka post free jazzu. Interakcję tę Scott zwykł 
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20.11 | 20:00  

Jazz Jam Session 

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17 

Klub Autograf przy Imparcie należy do tych miejsc 
we Wrocławiu – mieście festiwali: Jazz nad Odrą 
i Jazztopad – gdzie na żywo i regularnie można 
posłuchać dobrego jazzu. Nie dziwi więc, że odby-
wające się tutaj w jeden z poniedziaków comie-
sięczne jam sessions mają swoich stałych bywalców. 
W dobrym towarzystwie, w otoczeniu stworzonych 
przez Cezarego Chrzanowskiego wielkoformato-
wych fotosów gwiazd polskiej i światowej sceny 
muzycznej, przyjemnie się oddycha atmosferą 
jazzowego klubu. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Wstęp wolny  

Autograf club at Impart belongs to these places in 
Wrocław – the city of festivals: Jazz nad Odra and 
Jazztopad – where you can listen to good jazz. Jam 
sessions, held every month, are regularly attended 
by their dedicated fans. When you are in good com-
pany, it is a pleasure to feel the atmosphere 
of a jazz club. 
Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance 

24.11 |19:00 

”Rajski ogród” – koncert
Paradise Garden – a concert 

Narodowe Forum Muzyki / National Forum 
of Music, pl. Wolności 1 

W listopadowy wieczór NFM zaprasza na roman-
tyczny spacer po rajskim ogrodzie. Naszymi prze-
wodnikami będą Omer Meir Wellber, Jan Vogler i 
muzycy NFM Filharmonii Wrocławskiej. Gwiazdą 
koncertu będzie niemiecki wiolonczelista Jan Vo-
gler – wirtuoz, który już w wieku 20 lat awansował 
na stanowisko kapelmistrza Staatskapelle Dresden; 
współpracował również z New York Philhar-
monic, Wiener Philharmoniker czy Mariinsky 
Orchestra. Słynącą z lirycznego głosu wiolonczelę 

artysty usłyszymy w „The Walk to the Paradise 
Garden” Fredericka Deliusa. W kontemplacyjny 
nastrój wprowadzi nas „Koncert wiolonczelowy 
e-moll” op. 85 Edwarda Elgara, a wieczór zamkną 
pogodne i dodające otuchy dźwięki „II Symfonii 
D-dur” Johannesa Brahmsa. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl 

Bilety: 10–60 PLN 

Fritz Delius composed his opera A Village Romeo 
and Juliet in 1900 and 1901, adding the orche-
stral The Walk to the Paradise Garden in 1906. 
The main theme reflects the lovers’ predicament, 
shall we run away or put ourselves beyond capture? 
The couple ultimately scampers to their mutual de-
aths following a blissful duet, a „love-death”, in the 
manner of Tristan und Isolde. Edward Elgar’s Cello 
Concerto in E minor was the composer’s last 
completed full-scale composition for orchestra. 
The Cello Concerto is a rich composition written 
as two pairs of movements, including no pause 
between the first two and between the last two 
movements. The piece is filled with quiet contem-
plation and passionate expression.  

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 10–60 PLN 

 

25.11 | 19:00 

”Chopin w barwach jazzu” 
– koncert / Chopin coloured 
with jazz – a concert 

Wrocławski Klub Anima, ul. Pilczycka 47 

Starannie wybrany przez duet Anny Rejdy i Kamila 
Abta zbiór utworów Chopina przedstawionych we 
własnych jazzowych aranżacjach, pełnych zaskaku-
jących zwrotów metrycznych i kontrastów. Piękny 
kolor harmonii Chopinowskich jest pretekstem do 
improwizacji i wyrażania własnej wrażliwości. Do 
utworów instrumentalnych dopisane zostały teksty 
nawiązujące do odwiecznego tematu przemijania, 
czasem pełne zadumy, czasem zabawne, nierzadko 
malujące barwne, polskie pejzaże. 

Organizator: Wrocławski Klub Anima 

www.klubanima.pl 

Bilety: 15 PLN 

A collection of Chopin’s pieces of music selected by 
the artists with meticulous care to present them in 
their own jazz arrangements full of surprising me-
trical turns and contrasts. The instrumental music 
has been embellished with lyrics that encourage 
reflection, contain some humour and exhibit a lot 
of picturesque Polish landscapes. 

Organiser: Wrocławski Klub Anima / Tickets: 15 PLN 

25.11 | 19:00  
26.11 | 18:00  
30.11 | 19:00 

Festiwal Oper Współczesnych +
Festival of Modern Opera + 

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35 

W ramach Festiwalu Oper Współczesnych + wro-
cławska publiczność będzie miała okazję zobaczyć 
dwa spektakle. Pierwszy z nich to „Immanuel 
Kant” (25, 26 listopada) z muzyką Leszka Możdże-
ra. Z kolei 30 listopada wystawiony zostanie „Głos 
ludzki” przygotowany przez Teatr Wielki Opera 
Narodowa. 

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl  

Bilety: 40–150 PLN 

As part of the Festival of Modern Opera +, the 
audience of Wrocław has an opportunity to see two 
plays. One of them is Immanuel Kant with music 
composed by Leszek Możdżer (25, 26 November) 
and the other one, Human voice, prepared by Teatr 
Wielki Opera Narodowa, will be played on 30 
November.  

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–150 PLN 
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26.11 | 18:00 

Jazz Time 2017 

Wrocławski Klub Formaty, 
ul. Samborska 3-5 

Jazz Time to muzyczna uczta dla fanów muzyki 
jazzowej. Jednodniowy event muzyczny, który ma 
na celu promocję muzyki jazzowej, przedstawie-
nie różnych stylów w tym gatunku oraz promocję 
młodych, polskich muzyków i twórców jazzowych. 
W tej edycji Jazz Time wystąpią Wojtek Bergander 
Trio oraz Barbara Piotrowska w projekcie Tribute 
to Ella Fitzgerald. Podczas jej występu będzie moż-
na usłyszeć m.in. „Route 66”, „Skylark”, „The man I 
love” czy „Lullaby of Bridland”.  

Organizator: Wrocławski Klub Formaty 

www.wkformaty.pl 

Wstęp wolny 

A musical feast for jazz music fans. This one-day 
music event not only aims to promote jazz music, 
young musicians and makers, and to present their 
artistic activity, but also attempts to take a fresh 
look at music. This Jazz Time edition will feature 
Wojtek Bergander Trio and Barbara Piotrowska in 
the Tribute to Ella Fitzgerald project. 
Organiser: Wrocławski Klub Formaty 
/ Free entrance 

26.11 | 18:00 

Leszek Cichoński – koncert 
z okazji podwójnego jubileuszu 
/ a double jubilee concert 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Koncert z okazji 60. urodzin i 35 lat na rockowej 
scenie jednego z najznamienitszych wrocławskich 
artystów, wielokrotnie nagradzanego jako najlep-
szego polskiego gitarzystę bluesowego. Jego dwie 

ostatnie płyty były nominowane do Fryderyków. 
Artysta jest pomysłodawcą Gitarowego Rekordu 
Guinnessa, który od 2003 roku systematycznie jest 
pobijany we Wrocławiu. Utworem przewodnim 
tej idei jest utwór „Hey Joe” Jimiego Hendrixa. 
Sześćdziesiąte urodziny Cichońskiego to również 
okazja do świętowania okrągłych 75. urodzin 
genialnego gitarzysty, dlatego w koncercie zabrzmi 
kilka jego przebojów. Atrakcją będzie też premiera 
nowego projektu Cichońskiego VIVA SANTANA 
z udziałem Jose Torresa. Na scenie jubilatowi 
będzie towarzyszyło wielu przyjaciół, artystów 
oraz gość-niespodzianka. Koncert poprowadzi Jan 
Chojnacki. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Bilety: 30–50 PLN 

A concert on the occasion of 35 years spent on the 
rock stage and the 60th anniversary of the birth of 
one of the best artists from Wrocław, awarded mul-

tiple times as the best Polish blues guitarist. His two 
latest albums were nominated for Fryderyki award. 
He initiated the Guitar Guinness Record that has 
been regularly beaten in Wrocław since 2003. Its 
theme song is Hey Joe by Jimi Hendrix. The 60th 
anniversary of the birth of Cichoński is at the same 
time an opportunity to celebrate the 75th birthday 
of Jimi Hendrix, therefore, a few hits of this brilliant 
guitarists will be played at the concert. Another 
attraction will be a premiere of VIVA SANTANA, 
Cichoński’s new project with participation of Jose 
Torres. The Jubleet will be accompanied on stage by 
many of his friends, artists... A surprise guest also 
accepted an invitation to participate. The concert 
will be hosted by Jan Chojnacki. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 30–50 PLN 

 

27.11 | 19:00 

Stare Dobre Małżeństwo 
– koncert / a concert 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Legendarna grupa Stare Dobre Małżeństwo wciąż 
przemierza koncertowe szlaki. Zespół niezmiennie 
złożony jest z wyśmienitych muzyków towarzyszą-
cych założycielowi oraz liderowi SDM – Krzyszto-
fowi Myszkowskiemu, śpiewającemu swoje kultowe 
piosenki. Soczyste i aromatyczne brzmienie 
formacji zapewnia niebanalny zestaw instrumen-
tów wykorzystywanych podczas recitali. Fenomen 
grupy tkwi w pięknych i mądrych słowach śpiewa-
nych piosenek, zwykle autorstwa uznanych poetów 
(m.in. Leśmiana, Stachury), przekazujących 
wartości ponadczasowe i podkreślonych ładnymi 
melodiami. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl 

Bilety: 50 PLN 

A legendary group, SDM, is still on tour, giving 
concerts. From the very beginning, the band has 
been composed of the same members, excellent 
musicians who have been accompanying the SDM 
founder and leader – Krzysztof Myszkowski, during 
the performance of his greatest songs. The reason 
why the group is so popular are beautiful and wise 
lyrics of their songs, which are usually authored by 
recognised poets and embellished with nice tunes. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 50 PLN 
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28.11 | 19:00 

”Od Kofty... do Korcza Vol. 1” 
– recital Michała Bajora 
/ a recital by Michał Bajor 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Koncert promujący najnowszą płytę artysty z przy-
gotowywanej kolekcji pt. „Od Kofty... do Korcza”, 
niejako podsumowującej kilkadziesiąt lat przygody 
aktora z piosenką. Na repertuar jubileuszowego 
zestawu złożą się najważniejsze utwory w muzycz-
nym życiu wybitnego wokalisty – te, o których 
wydanie od lat proszą fani i do których on sam ma 
szczególny sentyment. Nagrane i zaaranżowane na 
nowo, przefiltrowane przez jego dzisiejszą dojrza-
łość, wrażliwość oraz świadomość emocjonalną i 
interpretacyjną, mogą z powodzeniem stanowić 
rodzaj klamry dla artystycznej drogi Bajora. 

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl   

Bilety: 60–90 PLN 

A concert promoting the latest album released by 
the artist as part of the upcoming collection Od 
Kofty... do Korcza, which sums up the decades-long 

career of this outstanding singer. The  anniversary 
set will include the most important pieces in the 
musical life of this virtuoso – some of which the 
fans wanted to see released for many years and 
some sentimental to the singer himself. Re-recor-
ded and rearranged, filtered through his maturity 
as an artist, sensitivity, as well as emotional and 
interpretative awareness can serve as an end-piece 
for Bajor’s artistic endeavour. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 60–90 PLN 

 

30.11 | 18:00 

Olympus Mons Trio – koncert 
/ a concert 

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz 
Museum, Rynek 6 

W ramach nowego cyklu „Współbrzmienia. Kon-
certy muzyki współczesnej” zapraszamy na występ 
Olympus Mons Trio. Zespół powstał w 2015 roku, 
w jego skład wchodzą absolwenci i doktoranci 
polskich uczelni muzycznych. Olympus Mons 
Trio zagra utwory współczesnych kompozytorów: 
Kamila Koseckiego, Jeana Françaixa oraz Weroniki 
Ratusińskiej. Ta ostatnia kompozytorka na prośbę 
zespołu dokonała zmian w obsadzie – w nowej 
wersji dzieło zostanie wykonane po raz pierwszy w 
Muzeum Pana Tadeusza. 

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl  

Bilety: 35 PLN 

As part of the new series Consonance. Concerts 
of contemporary music we want to invite you to the 
Olympus Mons Trio concert. The ensemble was 
created in 2015 and it is composed of the graduates 
and doctoral students of Polish music schools. 
The Olympus Mons Trio will perform the works 
of contemporary composers: Kamil Kosecki, Jean 
Françaix and Weronika Ratusińska. 

Organiser: Pan Tadeusz Museum / Tickets: 35 PLN
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2.11 | 20:00

9. Polish Cinema for Beginners: 
"Ewangelia według Harry’ego"  
Gospel According to Harry,  
reż. / dir. Lech Majewski

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Trzeci pokaz 9. sezonu Polish Cinema for Begin-
ners – prowadzonego w języku angielsku cyklu, 
przybliża mieszkańcom Wrocławia najciekaw-
sze dzieła polskiego kina. „Ewangelia według 
Harry’ego” przenosi nas do Stanów początku lat 
90. Na surrealistycznej pustyni, którą zamieszkuje 
Wes (młodziutki Viggo Mortensen) i jego żona, 
Karen (Jennifer Rubin) pojawia się tajemniczy 
Harry (Jack Kehoe), zadający wiele pytań urzędnik 
skarbowy. To staje się początkiem serii dziwnych 
zdarzeń, które wprowadza do życia Wesa reżyser 
filmu Lech Majewski – gość specjalny wrocławskie-
go pokazu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

polishcinema.com.pl

Bilety: 16 PLN

The third screening of the 9th season of Polish 
Cinema for Beginners – a series organised in 
English, presents to the residents of Wrocław the 
most interesting works of the Polish cinema. Gospel 
According to Harry takes us to the beginning of the 
‘90s. On a surreal desert occupied by Wes and his 
wife, Karen appears the mysterious Harry, a tax offi-

fil
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6–12.11 | 19:00

17. Tydzień Filmu Niemieckiego
17th Week of German Cinema

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Tydzień z najnowszymi i najlepszymi filmami 
naszego zachodniego sąsiada. Niemiecka kinema-
tografia jest w znakomitej kondycji, o czym będzie 
można przekonać się, oglądając m.in. „Powrót do 
Montauk” – najnowszy film Volkera Schlöndorffa, 
autora słynnego „Blaszanego bębenka” czy doku-
ment o legendarnym zespole „Tangerine Dream. 
Rewolucja dźwięku” w reż. Margarete Kreuzer.

Dodatkowy język: niemiecki (filmy w oryginalnej 
wersji językowej z napisami w języku polskim)

Organizatorzy: Konsulat Generalny Niemiec we 
Wrocławiu, Kino Nowe Horyzonty

www.wroclaw.diplo.de, www.kinonh.pl

Bilety: 17 PLN

6–27.11 | 17:30–20:00
każdy poniedziałek / each Monday

Akademia Dokumentalna 
2017/2018 – pokazy i dyskusje
2017/2018 Academy  
of Documentary – screenings 
and discussions

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

Poniedziałkowy cykl pokazów najlepszych i naj-
ciekawszych filmów dokumentalnych wzbogacony 
prelekcjami i dyskusjami. Filmy pochodzą z festi-
walu Millennium Docs Against Gravity, jednego 
z największych festiwali filmów dokumentalnych 
na świecie. Uczestnikiem Akademii Dokumental-
nej może zostać każdy, jednak cykl skierowany jest 
głównie do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy: Dolnośląskie Centrum Filmowe 
(DCF), Millennium Docs Against Gravity Film 
Festival

www.dcf.wroclaw.pl,  
www.akademiadokumentalna.pl

Bilety: 15 PLN, karnet: 150 PLN 
Zapisy: a.dokumentalna.wro@gmail.com

A series of the best and most interesting documen-
tary films screened on Mondays, accompanied with 
open lectures and discussions. Films were shown 
during the Millennium Docs Against Gravity Festi-
val, one of the largest documentary film festivals in 
the world. 

Organisers: Lower Silesian Film Centre,  
Millennium Docs Against Gravity Film Festival / 
Tickets: 15 PLN, pass: 150 PLN / Registration:  
a.dokumentalna.wro@gmail.com

ce agent who ask many questions. This becomes the 
beginning of a series of strange events introduced 
to Wes’s life by the film director Lech Majewski  
– a special guest at the screening in Wrocław.

Additional language: English / Organiser:  
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 16 PLN

This is the week of showcasing the latest and most 
interesting movies from across our western border. 
German cinematography is doing very well, which 
really shows for example in the Return to Mon-
tauk – the latest film by Volker Schlöndorff, the 
creator of the famous The Tin Drum, as well as in 
the documentary about the legendary music band 
Revolution of Sound: Tangerine Dream directed by 
Margarete Kreuzer.

Additional language: German (films in the original 
language with Polish subtitles) / Organisers:  
Consulate General of Germany in Wrocław,  
Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 17 PLN
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16.11 | 20:00

9. Polish Cinema  
for Beginners: "Imagine",  
reż. / dir. Andrzej Jakimowski

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Kolejne spotkanie w ramach 9. Polish Cinema for 
Beginners, którego jesienna edycja pokazywać 
będzie (pod hasłem „Poland Abroad”), jak polscy 
filmowcy widzą zagranicę. W „Imagine” charyzma-
tyczny instruktor niewidomych, Ian (angielski ak-
tor Edward Hogg) przybywa do Lizbony, by uczyć 
mieszkańców ośrodka dla ociemniałych techniki 
echolokacji. Szybko staje się idolem mieszkających 
w murach szkoły niewidomych. Pojawia się jednak 
wątpliwość, czy Ian jest mesjaszem czy szarlata-
nem? Gościem pokazu będzie Tomasz Gąssowski, 
autor muzyki do filmu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

polishcinema.com.pl

Bilety: 16 PLN

Another meeting as part of the 9th Polish Cinema 
for Beginners, which autumn edition will present 
how Polish filmmakers see other countries. In 
Imagine, a charismatic blind teacher – Ian comes 
to Lisbon to teach the residents of a centre for the 
blind of the echolocation technique. He quickly 
becoming an idol of the blind living in the school. 
However, there is doubt as to whether Ian is the 
Messiah or a charlatan? Tomasz Gąssowski, the 
author of the music for the film, will be a guest at 
the screening.

Additional language: English / Organiser:  
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 16 PLN

7–30.11 | 12:00–14:00
każdy wtorek / each Tuesday

Filmowy Klub Seniorów
Senior Film Club

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

Cykl pokazów dla seniorów, w którym prezento-
wane są specjalnie dobrane dla tej grupy wiekowej 
filmy. Są to zarówno produkcje z klasyki kina, 
jak i nowsze dokonania kinematografii. Filmy 
wyświetlane są w oryginalnym języku z polskimi 
napisami. Spotkaniom zawsze towarzyszy prelekcja 
oraz dyskusja po filmie.

Organizator: Dolnosląskie Centrum Filmowe (DCF)

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 11 PLN

A series of shows for seniors, in which there are 
presented specially selected movies for elder 
audience. We introduce cinema classics and new 
cinematic productions. Meetings are always accom-
panied by lectures and discussion after the seance.

Organiser: Lower Silesian Film Centre /  
Tickets: 11 PLN

9.11 | 18:00

”Kobieta samotna” – pokaz filmu 
A Lonely Woman – film screening

Centrum Historii Zajezdnia /  
Depot History Centre, ul. Grabiszyńska 184

W ramach cyklu pokazów zatytułowanego „W roli 
głównej: Wrocław" zobaczymy filmy z bogatego 
dorobku Wytwórni Filmów Fabularnych we Wro-
cławiu. Prezentowane dzieła największych twórców 
polskiej kinematografii pokazują, w jaki sposób 
kino przedstawiało i reagowało na społeczno-poli-
tyczne przemiany powojennej Polski. W jesien-
nym repertuarze cyklu znalazły się m.in. filmy 
Agnieszki Holland oraz Kazimierza Kutza. To tylko 
niektórzy z wybitnych reżyserów, którzy przewinęli 
się przez istniejącą ponad 50 lat wytwórnię.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia

www.zajezdnia.org

Bilety: 5 PLN

The Starring: Wrocław series of film screenings 
will present films produced by the Feature Films 
Studio in Wrocław. The autumn repertoire consists 
of films by Agnieszka Holland and Kazimierz Kutz. 
These are just some of the outstanding directors, 
who worked with the Studio over the 50 years of its 
existence. 

Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN

10–12.11 | 16:00–22:00

15. Objazdowy Festiwal  
Filmowy WATCH DOCS.  
Prawa Człowieka w Filmie
15th Travelling Film Festival WATCH 
DOCS. Human Rights in Film

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower 
Silesian Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

Festiwal objazdowy, który powstał i rozwija 
się wyłącznie w wyniku inicjatyw oddolnych, 
w 2017 roku odwiedzi blisko 40 miast. Partnerzy 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Społecz-
nego Instytutu Filmowego – współorganizatorzy 
festiwalu objazdowego w poszczególnych miastach 
– wybierają filmy z repertuaru ostatniej edycji war-
szawskiego MFF WATCH DOCS. Opracowują też 
własny program imprez towarzyszących, takich jak 
spotkania z ekspertami, dyskusje panelowe, fora 
organizacji pozarządowych, wystawy fotografii, 
koncerty czy spektakle. 

Organizatorzy: Dolnośląskie Centrum Filmowe 
(DCF), Fundacja East Side, Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, Społeczny Instytut Filmowy

www.dcf.wroclaw.p, www.watchdocs.pl

Wstęp wolny

A travelling festival, which is going to visit almost 
40 towns and cities in 2017. We will choose films 
from the programme of the last edition of the 
WATCH DOCS Warsaw's International Film 
Festival. The programme will also feature meetings 
with experts, panel discussions, photography exhi-
bitions, concerts, spectacles, and much more.

Organisers: Lower Silesian Film Centre, East Side 
Foundation, Helsinki Foundation for Human Ri-
ghts, Social Institute of Film / Free entrance
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25.11 | 11:00–13:00

Kino Familijne – pokazy filmowe
Family Cinema – film screenings

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,  
ul. B. Krzywoustego 286

Sobotnie poranki w CBK Fama to propozycja dla 
najmłodszych kinomanów. Widzowie poznają 
klasykę rodzinnej kinematografii europejskiej 
i światowej. Pokazy są bezpłatne, a tytuł każdorazo-
wo jest niespodzianką.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna  
we Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 
Zapisy: www.fama.wroc.pl

Saturday mornings at the Library and Cultural 
Centre Fama are intended for the youngest film 
enthusiasts. Audience will watch the classics of the 
European and world family cinema. Everyone can 
attend the screenings of films free of charge, a title 
of each film is always a surprise.

Organiser: Miejska Biblioteka Publiczna  
we Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama /  
Free entrance / Registration: www.fama.wroc.pl

25.11 | 17:00

Andrzejkowe Kino w Konturach: 
"Munio. Strażnik Księżyca"  
– pokaz filmowy dla dzieci
St. Andrew's Day at Cinema  
in Kontury: Mune: Guardian  
of the Moon – film screening  
for children

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

W pewnej magicznej krainie wesoły psotnik  
Munio, niespodziewanie i ku zaskoczeniu wszyst-
kich, zostaje wybrany do arcyważnego zadania  
– wraz z bohaterskim Stalonem mają strzec  
Księżyca i Słońca. Dla beztroskiego i kochającego 
zabawę Munia to nie lada wyzwanie…  
Reż. A. Heboyan, B. Philippon, film animowany, 
Francja 2017, 85 min.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny

One day, in a magical land, a cheerful prankster, 
Munio, unexpectedly has been designated to fulfil 
an extremely important task: together with  
courageous Sohone, they have to guard the  
Moon and the Sun. Which is quite a challenge...  
Directed by A. Heboyan, B. Philippon, animated 
film, France 2017, 85'.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

18.11 | 20:00

Kino w Konturach:  
"The Rolling Stones Olé Olé Olé!"  
– pokaz filmowy
Cinema in Kontury:  
The Rolling Stones Olé Olé Olé! 
– film screening

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Podróż pełna emocji, wypełniona po brzegi rock 
and rollem i najbardziej wielbionymi utworami 
The Rolling Stones. Zwieńczeniem całej trasy jest 
historyczny występ zespołu w Hawanie, w którym 
udział wzięło 1 200 000 osób. Pokaz dla młodzieży 
i dorosłych. Reż. Paul Dugdale, film dokumentalny, 
Wielka Brytania 2016, 105 min.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny

A journey which is full of emotions and packed 
with rock'n'roll and the most popular songs of 
the Rolling Stones. The whole tour will finish 
with a historic performance given by the band in 
Havana, during which 1,200,000 people gathered 
to participate in it. Screening for young people and 
adults. Directed by Paul Dugdale, a documentary, 
the Great Britain 2016, 105'.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

17–23.11

11. Festiwal Filmowy  
Pięć Smaków
11th Five Flavours Film Festival

Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Coroczny przegląd najciekawszych zjawisk we 
współczesnym kinie Azji. Podczas tegorocznej 
edycji we Wrocławiu będzie można zobaczyć 8 
filmów, w tym produkcje z Bhutanu, Indonezji czy 
Hongkongu. Festiwal zainauguruje maraton ze 
spektakularną sagą z Indii Południowych: „Bahu-
bali: Początek” i „Bahubali: Finał”, będącą godnym 
wyzwaniem dla hollywoodzkich blockbusterów.

Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty, Fundacja 
Sztuki Arteria 

www.kinonh.pl 

Bilety: 16–28 PLN

It is the annual review of the most interesting 
findings from the modern Asian cinema. 8 movies 
will be presented during this year's event hosted 
in Wrocław – including productions from Buthan, 
Indonesia, or Hong Kong. The festival will open 
with a marathon of the spectacular saga from South 
India: Bahubali: The Beginning and Bahubali: The 
Conclusion. The movie series has become a worthy 
rival of the Hollywood blockbusters.

Organisers: Kino Nowe Horyzonty,  
Fundacja Sztuki Arteria / Tickets: 16–28 PLN
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dramatu, czyli w noc zabójstwa starego króla. Noc ta 
przeradza się w czuwanie, rodzaj „szekspirowskich 
Dziadów”. Na scenie pojawiają się postaci obecne 
oraz nieobecne na kartach dramatu Szekspira. 
Przedstawienie oparte jest na polifonicznej struktu-
rze pieśni. Czternastu aktorów interpretuje postaci, 
zdarzenia i emocje przy pomocy dźwięków. 

Dodatkowy język: angielski (główny język  
przedstawienia)

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl 

Bilety: 70 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy) 

The spectacle, which is based on Shakespeare's dra-
ma, is its intense interpretation, a vibrant reflection, 
a full expression of what was merely mentioned and 
not said explicitly by the author. The show takes 
place two months before the proper play's plot – on 
the night when the old king was murdered. The 
night turns into a Shakespearian vigil, similar to 
pagan festivals in honour of the spirits of the dead. 
On the stage there are some characters who were 
featured in Shakespeare's play and some who were 
not. The show is based on the polyphonic song 
structure. Fourteen actors interpret the characters, 
events and emotions through sounds. 

Additional language: English (main language of 
a play) / Organiser: Song of The Goat Theatre / 
Tickets: 70 PLN (regular), 45 PLN (reduced)

3.11 | 19:00
4.11 | 18:00
5.11 | 17:00 

”Nine” – pożegnanie z tytułem 
Nine – farewell to the title 

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol  
Musical Theatre, ul. Piłsudskiego 67 

Musical nawiązuje do słynnego filmu Federico 
Felliniego „8 ½”. Głównym bohaterem „Nine” jest 
reżyser filmowy, Guido Contini. W przeddzień  
40. urodzin dopada go kryzys wieku średniego 
i blokada twórcza. Kobiety, które go otaczają: 
matka, żona, kochanka, producentka, gwiazdy 
filmowe, nie ułatwiają mu życia. Próbuje więc 
ukryć się przed nimi i przed oczekującymi na nowy 
scenariusz producentami filmowymi – ucieka do 
Wenecji i chowa się w tamtejszym spa.  

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–70 PLN 

The musical refers to the famous film 8 ½ by Fede-
rico Fellini. The main protagonist of Nine is a film 
director, Guido Contini. On the eve of his 40th bir-
thday he experiences a midlife crisis and an artistic 
block. The women he is surrounded by: mother, 
wife, lover, producer, film stars do not make his life 
easier, so he tries to hide from them and from the 
film producers awaiting a new script – he escapes to 
Venice and hides in a spa.

Organiser: The Capitol Musical Theatre /  
Tickets: 30–70 PLN

3.11 | 16:30–18:00 zajęcia  
pokazowe / demonstration classes

każdy piątek / each Friday | 16:30–18:00 
zajęcia cykliczne / cyclic classes 

”Dżem Artystyczny”  
– warsztaty improwizacji  
taneczno-muzycznej 
Artistic jam – workshops on 
dance and music improvisation  

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21 

Zajęcia przeznaczone dla osób, które chciałyby po-
znać swoje możliwości, wzmocnić pewność siebie, 
rozbudzić wyobraźnię oraz udoskonalić umiejętno-
ści muzyczno-ruchowe i wokalne. Będzie też  
okazja do zetknięcia się z teatrem tańca czy  
technikami tańca współczesnego. Popracujemy  
nad stworzeniem podstaw do działań improwizo-
wanych. Nasz cykl spotkań zakończymy spekta-
klem kontrolowanej improwizacji.  

Organizator: Klub Pod Kolumnami 

www.kolumny.art.pl 

Zajęcia pokazowe – wstęp wolny

Zajęcia cykliczne – 80 PLN (4 zajęcia  
w miesiącu), 25 PLN (pojedyncze zajęcia)

The classes are intended for people who would like 
to learn more about themselves and their possibi-
lities, boost self-confidence, stimulate imagination 
and improve musical and movement skills. The 
series of our meetings will end with a controlled 
improvisation spectacle.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Demonstration 
classes – free entrance, cyclic classes – 80 PLN  
(4 classes per month), 25 PLN (single class) 
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3, 4, 5, 6.11 | 19:30 

”Hamlet – komentarz” – spektakl
Hamlet – a commentary – a play 

Teatr Pieśń Kozła / Song of The Goat  
Theatre, ul. Purkyniego 1 

Spektakl, oparty na dramacie Szekspira, stanowi 
jego intensywną interpretację, żywą refleksję, dopo-
wiedzenie tego, co dramatopisarz w swoim dziele 
tylko zasygnalizował, a czego nie powiedział wprost. 
Rozgrywa się dwa miesiące przed właściwą akcją 
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4.11 | 15:00
5.11 | 11:00
7, 8, 9.11 | 10:00
12.11 | 11:00

”Czarodziejski flet"  
– spektakl dla dzieci w wieku 6+ 
The Magic Flute  
– a play for children aged 6+ 

Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet 
Theater, pl. Teatralny 4 

„Czarodziejski flet” nie jest operą – to muzyczny 
spektakl przeznaczony dla dzieci: lekki i zabawny, 
z szybkim tempem i wieloma odniesieniami do 
współczesności. Twórcy przedstawienia bawią się 
zarówno muzyką genialnego kompozytora, jak 

4.11 | 11:00
5.11 | 15:00
10, 14.11 | 10:00
15.11 | 11:00

”Może morze” – spektakl  
dla dzieci w wieku 5+ 
Maybe at Sea – a play  
for children aged 5+

Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław  
Puppet Theater, pl. Teatralny 4 

Jak żyć? Jak przeżyć całe życie w zaledwie jedną 
noc? Jak nie zmarnować tego krótkiego czasu i jak 
do granic możliwości nażyć się, wyżyć, wycisnąć 
życie jak cytrynę – takie pytania zadaje sobie chyba 
każdy bałwan w czasie odwilży. Marchewka jest 
najlepszym przyjacielem Bałwana, mimo że są od 
siebie zupełnie różni. Marchewka to łobuz, Bałwan 
jest jak duże dziecko. Marchewka za Bałwana dałby 
się pokroić, a Bałwana – jak się okazuje – interesuje 
dużo więcej niż tylko czubek jego własnego nosa 
(czyli Marchewki właśnie)! Topiący się Bałwan 
i jego towarzysz Marchewka filozoficznie, prze-
wrotnie i z dystansem opowiadają widzom o życiu 
i o tym, co bywa w nim ważne. 

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek

www.teatrlalek.wroclaw.pl  

Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy), 
18 PLN (grupowy) 

How to live? How to live one’s life in just one night? 
How not to waste this short period of time and how 
to live, live fully, squeeze life like a lemon – these 
are the questions every snowman asks himself 
during thaw. A melting snowman and its compa-
nion the Carrot tell the audience about life and 
what is important in it in a philosophical, unco-
nventional way and in a perspective.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 25 
PLN (regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group)

6–27.11 | 19:00–21:00 
każdy poniedziałek / each Monday  

Improwizowane Poniedziałki  
– improwizacje teatralne  
Improvised Mondays 

Schody Donikąd, pl. Solny 13

Improwizowane Poniedziałki to wieczory szalonej 
i trudnej do przewidzenia improwizacji teatralnej. 
Nie ma tu z góry rozpisanych ról ani scenariusza. 
Wszystko powstaje na oczach widzów, a także 
dzięki nim. Co tydzień przedstawiana jest inna 
opowieść. W listopadzie czekają na was: „Alibi” 
– kryminalna zagadka, „Nasza Klasa” – nieocze-
kiwany powrót do liceum, opowieść o najbardziej 
potrzebnym zawodzie świata – Bar-Manie i kolejna 
edycja „Mistrzunia Impro” – pojedynku na śmiech 
i życie .

Organizator: Improwizowane Poniedziałki  

ImprowizowanePoniedzialki 

Bilety: 10 PLN (połowa ceny biletu  
przeznaczana jest na szczytny cel) 

Improvised Mondays are evening events during 
which theatrical performers improvise in a frantic 
way that is difficult to predict. In November, we 
can watch: a criminal mystery, an unexpected come 
back to secondary school, a story about Bar-Man 
and another edition of live or laugh battle.

Organiser: Improwizowane Poniedziałki /  
Tickets: 10 PLN (half of the ticket price is spent  
on a good cause)

7.11 | 19:15 

”Ciało” – spektakl
Body – a play 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

Historie bohaterek spektaklu (czterech kobiet 
w różnym wieku) oscylują wokół tematyki 
cielesności oraz bezmyślnego dążenia kobiet do 
fizycznej doskonałości za wszelką cenę. Bohaterki 
próbują zmierzyć się ze stereotypem kobiety ide-
alnie pięknej (szczupłej, długowłosej, bez cellulitu 
i zmarszczek) i własnymi, często traumatycznymi 
przeżyciami. Spektakl oparty na kontrowersyjnym 
tekście Eve Ensler pt. „Ciało doskonałe”.  

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 

The stories of the play's protagonists (4 women of 
various ages) revolve around the theme of physica-
lity and mindless pursuit of physical perfection at 
all cost. They try to address the stereotype of ideally 
beautiful woman (slim, long-haired, without cel-
lulite and wrinkles), as well as their own traumatic 
experiences. The play is based on the controversial 
The Good Body by Eve Ensler.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych / 
Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced) /  
Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665

3.11 | 20:00
4.11 | 20:30
5.11 | 20:00 

”Kilka sposobów na to, jak 
schudnąć, ale zostać szczęśli-
wym, czyli jak kapitalizm nas 
tuczy i nie pozwala dojeść”  
– spektakl 
Several ways to lose weight but 
stay happy, i.e. how capitalism 
makes us fat and does not allow 
to eat enough – a play 

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol  
Musical Theatre, ul. Piłsudskiego 67 

Muzyczny spektakl w pop-kapitalistycznej siłowni 
o pragnieniach i marzeniach dwudziestoparolat-
ków, które nigdy nie zostaną zaspokojone, bowiem 
wymyśla je dla nich i za nich kapitalizm. Przedsta-
wienie miało premierę na 38. Przeglądzie Piosenki 
Aktorskiej jako spektakl laureata Grand Prix 
z poprzedniego roku – Artura Caturiana.   

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl 

Bilety: 25–30 PLN 

A musical performance in a pop-capitalist gym 
about desires and dreams of twenty-years-olds that 
will never be fulfilled, as they are invented for them 
by capitalism. This play premiered at the 38th Stage 
Songs Review as a spectacle of the winner of the 
Grand Prix in the previous year – Artur Caturian.

Organiser: The Capitol Musical Theatre /  
Tickets: 25–30 PLN

i operową konwencją. Mozart Marka Zákostelec-
ký'ego nosi trampki Converse i gra na doskonale 
znanych dzieciom instrumentach: dzwonkach, 
kontrabasie, perkusji, a nawet butelkach z wodą. 
„Czarodziejski flet” to dla młodego widza doskona-
ły początek przygody z muzyką klasyczną. 

Dodatkowy język: 9.11 – spektakl z audiodeskryp-
cją i tłumaczeniem na język migowy 

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl 

Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy), 
18 PLN (grupowy) 

The Magic Flute is not an opera – it is a musical 
performance for children: easy and funny with 
a fast pace and multiple references to contemporary 
times. Its creators play both with the music of the 
genius composer and with the operatic convention. 
Marek Zákostelecký’s Mozart wears Converse sne-
akers and plays the instruments very well-known to 
children: bells, double bass, drums and even bottles 
with water.

Additional language: play with audio description 
and translation into sign language / Organiser: 
Wrocław Puppet Theater / Tickets: Bilety: 25 PLN 
(regular), 20 PLN (reduced), 18 PLN (group) 
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8, 9.11 | 19:00 

”Odzwierciedlenie”  
– spektakl Fundacji Jubilo 
Reflection – performance  
by Jubilo Foundation

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Te-
atru Laboratorium / The Grotowski Institute, 
Laboratory Theatre Space, Rynek Ratusz 27

„Odzwierciedlenie” to spektakl, który powstał w ra-
mach projektu Odkluczanie prowadzonego przez 
Fundację Jubilo od listopada 2014 roku we współ-
pracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i przy 
wsparciu Gminy Wrocław na terenie Zakładu Kar-
nego nr 1 we Wrocławiu. W projekcie biorą udział 
mężczyźni osadzeni na oddziałach zamkniętych 
oraz półotwartych. „Odzwierciedlenie” jest próbą 
wykroczenia poza zagadnienie jednostki w stronę 
relacji z drugim człowiekiem oraz stawiania pytań 
o naszą obecność wobec drugiej osoby i nasze 
postrzeganie siebie w odbiciu innego człowieka.

Dodatkowy język: angielski (napisy) 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Bilety: 10 PLN  

8, 9, 10.11 | 18:30 

”Panna Nikt” – spektakl
Miss Nobody – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław  
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

To opowieść o świecie, który sprawia ból, stawia 
opór, nie podpowiada, jak w nim żyć, co dzień 
naraża na śmieszność i drwiny. O świecie, gdzie 
znany system wartości rozpada się, a nowy jeszcze 
nie powstał. Zachwycający obrazami, światłem 
i multimediami spektakl Pawła Passiniego na pod-
stawie kultowej powieści Tomka Tryzny.  

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl  

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

This is a story about a world that causes pain, 
resists, does not provide hints on how to live in it, 
exposes to ridicule and mockery on a daily basis. 
About a world where the known system of values 
falls apart and the new one has not been created 
yet. The performance directed by Paweł Passini that 
fascinates through images, light and multimedia is 
based on the iconic novel by Tomek Tryzna.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre /  
Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

9.11 | 19:00 

”Leningrad” – spektakl  
muzyczny / a music play 

Impart, ul. Mazowiecka 17

Znakomicie zrealizowany muzyczny spektakl, 
zbudowany na bazie 18 piosenek z repertuaru 
zespołu Leningrad z Sankt Petersburga. Przedsta-
wienie wciąga od początku niezwykle wiarygodnie 
i sugestywnie tworzonym nastrojem permanentnej 
balangi, doskonałą grą aktorów Mariusza Kiljana 
i Tomasza Marsa oraz porywa niesamowitą energią 
granej na żywo, ostrej muzyki, w wykonaniu 
instrumentalistów, którzy również uczestniczą 
w działaniach scenicznych. Grany od ośmiu sezo-
nów spektakl cieszy się niesłabnącą popularnością 
wśród publiczności.  

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

12.11 | 18.00 
14, 15.11 | 19:15 

”Szaberplac, moja miłość”  
– spektakl  
Looting square, my love – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

Najnowsza prapremiera Wrocławskiego Teatru 
Współczesnego inspirowana jest powojenną hi-
storią Wrocławia i doświadczeniami Tanji Miletić, 
która przeżyła wojnę w na Bałkanach. Autor tekstu, 
Szymon Bogacz, wykorzystał materiał dokumen-
talny, ale niejako zuniwersalizował problem sza-
brownictwa. Połączył elementy historii Wrocławia 
i Mostaru, przeszłość i teraźniejszość, wszędzie 
odnajdując absurd niekończących się konfliktów 
narodowościowych oraz głęboki, dany człowiekowi 
instynkt szabru.  

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl  

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

The newest premiere of the Wrocław Contempo-
rary Theatre is inspired by the post-war history of 
Wrocław and the experiences of Tanja Miletić, who 
survived the war in the Balkans. The author of the 
text, Szymon Bogacz, used the documentary mate-
rial, but somehow generalised the issue of looting. 
He combined the elements of the history  
of Wrocław and Mostar, the past and the present.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre / 
Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

Reflection is a theatre performance created as part 
of the project Unlocking, led by Jubilo Foundation 
since November 2014 in the premises of Penitentia-
ry No 1 in Wrocław. The project is financed by the 
Wrocław City Council and realised with support 
from the Grotowski Institute. Project participants 
are inmates from closed and half-open departments 
of the prison. Reflection is an attempt to transgress 
the concept of an individual, questioning the 
relation with the other and our presence towards 
another human being, our perception of ourselves 
in the reflection of the other.

Additional language: English (subtitles) /  
Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 10 PLN

www.impart.art.pl   

Bilety: 35–40 PLN  

An exquisite music play based on 18 songs by 
Leningrad – a band from Sankt Petersburg. The 
spectacle enthrals the audience with its convincing 
and suggestive atmosphere of a constant party, 
exceptional performances by Mariusz Kiljan and 
Tomasz Mars, as well as the unbelievable energy  
of heavy music played live. 

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 35–40 PLN
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13.11 | 19:00  

”Niźli” – 67. Antykabaret  
Dobry Wieczór we Wrocławiu 
The 67th Good Evening  
in Wrocław Anti-Cabaret 

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 

To taka cecha natury człowieka – uwielbiamy się 
konfrontować, porównywać z innymi. Na ogół 
nasze jest większe, piękniejsze, mądrzejsze czy 
lepsze niźli... To zapomniane słówko „niźli” dało 
tytuł 67. Antykabaretowi Dobry Wieczór we Wro-
cławiu. Antykabaret, bo trudno nazwać Bogusława 
Bednarka, Jana Miodka, Justynę Szafran kabarecia-
rzami. A to oni, wsparci rzeszą aktorów, wykładow-
ców, dziennikarzy tworzą atmosferę tego miejsca. 
Powstał z tęsknoty za literackim, lirycznym 
kabaretem. Jest na wskroś i do bólu wrocławski. 
Kierownik artystyczny: Marek Kocot. Kierownik 
muzyczny: Rafał Karasiewicz.   

Organizatorzy: Fundacja Ośrodek, Gmina Wro-
cław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 

Antykabaret 

Bilety: 25–35 PLN (Empik, Saturn  
i MediaMarkt, biletin.pl, ticketpro.pl,  
ebilet.pl, eventim.pl, biletyna.pl) 

The 67th Anti-Cabaret – a pleasant meeting with 
bright Wratislavians. Anti-Cabaret was brought to 
life out of longing for literary and lyrical cabaret 
like Piwnica Pod Baranami, with the only difference 
being that it is completely and irrevocably tied to 
Wrocław. Anti-Cabaret is made up of actors, lectu-
rers, journalists, artists and people who do not deal 
with art, but are sociable and desirable.

Organisers: Fundacja Ośrodek, Gmina Wrocław, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu / Tickets: 
25–35 PLN

13.11 | 19:00 

”Gdy tu mój trup pośrodku  
was zasiada” – monodram  
Bogusława Kierca 
When my corpse sits here  
with you together – monodrama 
by Bogusław Kierc 

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

Autorski spektakl Bogusława Kierca – aktora, 
reżysera i dramaturga, laureata festiwali jednego 
aktora. „Gdy tu mój trup pośrodku was zasiada” 
otrzymał nagrodę na festiwalu WROSTJA, był tak-
że prezentowany m.in. w Litwie, Słowacji, Estonii 
czy Ukrainie. Monodram skomponowany z wierszy 
Adama Mickiewicza, nierzadko przewrotnie zinter-
pretowanych, dowodzi, że aktor bez wspomagania 
światłem, muzyką i nowoczesną techniką jest 
w stanie zawładnąć widzami (Tomasz Miłkowski).

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl 

Bilety: 10 PLN 

An original performance by Bogusław Kierc – 
actor, director and dramatist. When my corpse 
sits here with you together received an award at 
WROSTJA festival, and was presented in e.g. 
Lithuania, Slovakia, Estonia and Ukraine. The 
monodrama composed from Adam Mickiewicz’s 

14, 15.11 | 19:30 

”Return to The Voice”  
– spektakl / a play 

Teatr Pieśń Kozła / Song of The Goat  
Theatre, ul. Purkyniego 1 

Spektakl może być pojmowany jako brama do 
wyobraźni widza. Poprzez liczne melodie możemy 
opowiedzieć kilka historii jednocześnie. Mamy do 
czynienia z paradoksem – cofamy się w czasie do 
wielu różnych miejsc, do różnych ludzi, wspólnie 
biorąc udział w tej niezwykłej podróży. Być może 
przeniesiemy się do „Jądra ciemności” lub zoba-
czycie „Ziemię jałową”. Wszystko zależy od Waszej 
wyobraźni.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl 

Bilety: 70 PLN (normalny), 45 PLN (ulgowy) 

Performance can be understood as a gate for imagi-
nation of the spectator. Sounds of the performance 
are like medicine that shows you spaces you didn’t 
expect to exist. Through many sounds we can tell 
several simultaneous stories at once. Performance 
tells many stories not even telling one. A paradox – 
we go back in time into many different places, into 
many different people, and you experience very 
unusual journey with us. Maybe it will be going to 
Heart of Darkness or maybe you will see The Waste 
Land. It all depends on your imagination.

Additional language: English / Organiser:  
Song of The Goat Theatre / Tickets: 70 PLN  
(regular), 45 PLN (reduced)

18.11 | 17:00 

”5 rytmów miasta”  
– performance (finał projektu) 
5 Rhythms of the City  
– performance (project finale) 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

W programie pokazu znajdą się dawne i współcze-
sne przestrzenie taneczne, wizualne i akustyczne, 
nadające tożsamość miastu, przybliżające widzom 
jego dzieje i będące zapisem procesu poszukiwa-
nia „pamięci”. Sferę tańca w projekcie zainspiro-
wała filozofia 5 rytmów G. Roth, która stała się 

18.11 | 19:15 
19.11 | 18:15 

”Kotlina” – spektakl 
The Basin – a play 

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław 
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12 

Czy gwiazdy nas widzą? Czy nam współczują? 
– pyta Janina Duszejko, walcząca o podmiotowe 
traktowanie zwierząt bohaterka powieści Olgi 
Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umar-
łych”. A może gwiazdy widzą nas tak samo, jak my 
widzimy nasze psy? Film na podstawie tej powieści 
jest polskim kandydatem do Oscara, a wersja 
teatralna w reżyserii Agnieszki Olsten to jedyny 
w swoim rodzaju spektakl grany wspólnie przez 
ludzi i zwierzęta.   

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl  

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy) 

Do stars see us? Do they feel sorry for us? – asks 
Janina Duszejko, the heroine of the novel by Olga 
Tokarczuk titled Drive Your Plough Over the Bones 
of the Dead fighting for the personal treatment of 
animals. Maybe the stars see us as we see our dogs? 
The film which is based on this novel is an Acade-
my Award candidate and scenic version directed 
by Agnieszka Olsten is a unique show played by 
people in company with animals.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre /  
Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

poems, often perversely interpreted, proves than 
an actor can enrapture his viewers without the help 
of light, music and modern technology (Tomasz 
Miłkowski). 

Organiser: Wrocław Literature House /  
Tickets: 10 PLN 

przyczynkiem do znalezienia 5 rytmów w ruchu, 
obrazie, muzyce i audiosferze Wrocławia. Poprzez 
taniec, obraz i muzykę wydobyta zostanie uroda 
miasta, przywrócona pamięć i odkryte wspólne 
nam wszystkim korzenie. Wydarzenie odbywa się 
w ramach projektu WROCŁAWSKA ART/ ERIA 
realizowanego we współpracy z Instytutem Muzyki 
i Tańca w ramach programu Myśl w Ruchu 2017.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl  

Wstęp wolny / Rezerwacja:  
cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665  

The programme of the show will include old and 
contemporary dance, visual and acoustic spaces 
that give the city its identity, bring its history closer 
to the audience and form the record of the process 
of searching for “memory”. The dancing aspect of 
the project was inspired by G. Roth's philosophy of 
5 rhythms, which became a basis for finding 5 rhy-
thms in the movement, picture, music and audio 
sphere of Wrocław. We want to emphasise the city’s 
beauty through dance, picture and music, restore 
the memory and discover our common roots. 

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych /  
Free entrance / Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, 
+48 666 533 665
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tam szkołę tańca klasycznego dla dzieci z ubogich 
dzielnic Nowego Jorku. Dzisiaj, po niemal półwie-
czu swojej działalności, wciąż odnoszący sukcesy 
Dance Theatre of Harlem cieszy się sławą zespołu, 
który wprowadził nowy głos do klasycznego baletu 
– połączył w sobie ducha Europy i Ameryki.  

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl 

Bilety: 30–150 PLN

Dance Theatre of Harlem is a leading dance institu-
tion of unparalleled global acclaim, encompassing 
a performing Ensemble, a leading arts education 
center and Dancing Through Barriers®, a national 
and international education and community outre-
ach program. Each component of Dance Theatre of 
Harlem carries a solid commitment towards enri-
ching the lives of young people and adults around 
the world through the arts.

Organiser: The Witold Lutosławski National  
Forum of Music / Tickets: 30–150 PLN

18.11 | 20:00 

I'm part of: ”Bataille i świt  
nowych dni” – spektakl taneczny 
I'm part of: Bataille and  
the dawn of new days  
– a dance performance 

Impart, ul. Mazowiecka 17

Czym może być podróż do niemożliwego? Sze-
ścioro tancerzy w przejmującym świecie Georgesa 
Bataille'a  – francuskiego pisarza, filozofa, konte-
statora współczesnej kultury. Jako jeden z niewielu 
myślicieli minionego stulecia Bataille miał 
odwagę bezkompromisowo i bezwzględnie zapytać 
o sens i kształt ludzkiego istnienia. Filozof rzuca 
nam wyzwanie. Prowadzi nas do miejsca, gdzie 
„wszystkie gwałtowne uczucia zlewają się w jedno". 
Jego filozofia w niewypowiedziany wprost sposób 
wskazuje na taniec. Staje się on próbą suwerenno-
ści, wyrażając bez słów niezwykły dramatyzm myśli 
Bataille'a z jego głównym pytaniem: czy możemy 
stać się na nowo? Spektakl taneczny Sławka Kraw-
czyńskiego i Anny Godowskiej, który przebojem 
zdobył najważniejsze polskie teatralne sceny i festi-
wale (Malta Festival, Ciało/Umysł Festiwal, Polska 
Platforma Tańca), tej jesieni po raz pierwszy trafi 
do Wrocławia i zainauguruje program I'm part of 
– nowy teatralny cykl w Imparcie, podczas którego 
wrocławska publiczność będzie mogła zobaczyć 
najlepsze, polskie spektakle taneczne.

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl   

Bilety: 10–15 PLN

A journey towards the impossible – what can it be? 
Six dancers will venture into the moving world of 
Georges Bataille – French writer, philosopher and 

20, 21.11 | 19:00 

Dance Theatre of Harlem w NFM 
Dance Theatre of Harlem  
at the NFM 

Narodowe Forum Muzyki /  
National Forum of Music, pl. Wolności 1 

Dance Theatre of Harlem to nowojorski zespół ba-
letowy powstały w 1969 roku z inicjatywy Arthura 
Mitchella (tancerza New York City Ballet) jako 
pierwszy amerykański klasyczny zespół baletowy 
złożony z czarnoskórych tancerzy. Historia zespołu 
jest niezwykła – po otrzymaniu wiadomości o tra-
gicznej śmierci Martina Luthera Kinga Mitchell 
wraz z baletmistrzem Karelem Shookiem posta-
nowili wynająć stare garaże w Harlemie i założyć 

21.11 | 20:00 

”Zza…” – spektakl  
From behind… – a play 

Centrum Inicjatyw Artystycznych,  
ul. Tęczowa 71-81 

Spektakl jest kolażem scen niezwykle pięknych, 
tragicznych i absurdalnych. Soczewką, przez którą 
chcemy zobaczyć nasze dusze. Łącząc duchowość 
z artystyczną wrażliwością, możemy dokonać 
rzeczy niemożliwych. Piękno jest nam niezbędne, 
żeby czuć; żeby się poruszać i być obecnym.  
Udział w przedstawieniu pozwoli nam odsłonić 
czas – świat – siebie.

contestator of the contemporary culture. As one 
of the few thinkers of the last century, Bataille had 
the courage to uncompromisingly and ruthlessly 
ask about the sense and shape of human existence. 
The philosopher challenges us, leading us to a place 
where all sudden feelings become one. In an inex-
plicable way, his philosophy points at dance, which 
becomes an attempt at sovereignty, expressing the 
unique drama of Bataille's thoughts, which pose 
one important question – can we become again? 
For the first time, the dance performance by Sławek 
Krawczyński and Anna Godowska, which took the 
most important Polish theatre stages and festivals 
by storm (including Malta Festival, Body/Mind 
Festival, Polish Dance Platform) will be seen in 
Wrocław this autumn and will launch the I'm part 
of programme – a new theatrical cycle in Impart, 
during which the audience will be able to see the 
best Polish dance performances.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 /  
Tickets: 10–15 PLN
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Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych 

www.cia.wroclaw.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl,  
+48 666 533 665 

The play forms a collage of beautiful, tragic and 
absurd scenes. A lens through which we want to see 
our souls. By combining spirituality with artistic 
sensitivity, we can do the impossible. Beauty is ne-
cessary for us in order to feel, move and be present. 
The participation in the play will help us discover 
time – the world – and ourselves.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych / 
Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced) /  
Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665

23, 24.11 | 18:30
25.11 | 18:00
26.11 | 17:00 

”Trzej muszkieterowie”  
– spektakl  
The Three Musketeers – a play 

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol  
Musical Theatre, ul. Piłsudskiego 67 

Znana fabuła w nowej, musicalowej odsłonie, ze 
świetną muzyką Krzesimira Dębskiego, pełna 
emocjonujących zwrotów akcji i widowiskowych 
walk szermierczych. Libretto i piosenki Konrada 
Imieli oraz Marka Kocota zawierają wszystkie waż-
ne wątki powieści Aleksandra Dumasa: przyjaźń 
Atosa, Portosa, Aramisa i d’Artagnana, mroczne 
sprawy Milady, intrygę kardynała Richelieu i histo-
rię słynnych diamentowych spinek królowej Anny 
Austriaczki.  

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl 

Bilety: 25–70 PLN 

A known story in a new musical version with great 
music by Krzesimir Dębski, full of exciting new 
twists in the plot and spectacular fencing fights. 
The libretto and songs of Konrad Imiela and Marek 
Kocot contain all the important themes of the novel 
by Alexander Dumas: friendship of Atos, Portos, 
Aramis and d'Artagnan, dark secrets of Milady, the 
intrigue of Cardinal Richelieu and the history of 
the famous diamond hairpins of Queen Anne of 
Austria.

Organiser: The Capitol Musical Theatre /  
Tickets: 25–70 PLN
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24.11 | 11:00, 19:00
25.11 | 19:00 

”Prometeusz” – spektakl  
akrobatyczno-taneczny  
Prometheus – an acrobatic  
and dance performance 

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Spektakl, w którym głównym środkiem wyrazu jest 
szeroko rozumiana forma ruchowa – taniec, akro-
bacje, teatr cieni, elementy ekwilibrystyki cyrkowej 
i wschodnie sztuki walki. Oś spektaklu wyznacza 
konflikt Prometeusza z Zeusem. Prometeusz jest 
tutaj przedstawicielem humanizmu, świeckości, 
rozwoju i nauki, Zeus zaś symbolizuje dogma-
tyczną wiarę, bezkrytyczne kultywowanie tradycji 
i ślepe posłuszeństwo. Pozwalając sobie na szczyptę 
metafory i fantazji, należy patrzeć na ten spektakl 
jak na przedstawienie dramatyczne, w którym 
aktorom odebrano mowę, a dodano skrzydła.

Organizator: Biuro Wrocław 2016 

www.impart.art.pl   

Bilety: 25–35 PLN 

An acrobatic and dance performance, where 
the story is presented using broadly understood 
movement – dance, acrobatics, theatre of shadows, 
equilibristics and Eastern martial arts. The show 
revolves around the conflict between Zeus and 
Prometheus. To use a fantastic metaphor, this 
performance should be watched as if the actors’ 
voices were taken from them, but instead they were 
given wings.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Tickets: 25–35 PLN

27.11 | 18:00 

”Teatr Słońca” – spotkanie 
z dr Magdaleną Hasiuk  
Theatre of the Sun – conversa-
tion with dr Magdalena Hasiuk  

Instytut im. Jerzego Grotowskiego,  
Sala Kinowa / The Grotowski Institute,  
Cinema Room, Rynek Ratusz 27 

Théatre du Soleil, prowadzony przez Ariane Mno-
uchkine, został założony w 1964 roku na zasadach 
spółdzielni. To żywa legenda francuskiej sceny 

eksperymentalnej. Teatr Słońca podejmuje palące 
problemy współczesnego świata na sposób arty-
styczny, czerpiąc inspiracje dotyczące języka za-
równo z dokonań dwudziestowiecznej awangardy 
teatralnej i filmowej, jak i z konwencji klasycznych 
teatrów Wschodu. Magdalena Hasiuk w pierwszej 
w Polsce książce o jego dokonaniach opowiada fa-
scynującą historię zespołu przez pryzmat kolejnych 
inscenizacji.  

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Wstęp wolny 

Théatre du Soleil, run by Ariane Mnouchkine, 
was founded in 1964 as a cooperative. It is a living 
legend of the French experimental scene. The 
Theatre of the Sun discusses the burning issues of 
the contemporary world in an artistic manner, dra-
wing inspiration regarding language both from the 
achievements of the twentieth-century theater and 
film avant-garde and from the convention of classic 
theaters of the East. In the first book in Poland 
touching upon its achievements Magdalena Hasiuk 
tells the fascinating history of the group through 
the prism of successive stage versions.

Organiser: The Grotowski Institute / Free entrance
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3–5.11

Poezja migana w ramach  
Festiwalu Tradycji Literackich. 
Rozdział I: Różewicz /  
Mickiewicz
Sign poetry as part of the  
Literary Traditions Festival. 
Chapter I: Różewicz / Mickiewicz

Muzeum Pana Tadeusza /  
Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

W ramach Festiwalu Tradycji Literackich odbędzie 
się dzień z poezją miganą. Na wykład, warsztaty 
i prezentację zapraszamy zarówno osoby głuche, 
jak i słyszące, które chcą zrozumieć, na czym po-
lega poezja migana. Podczas spotkania zademon-
strujemy przykłady na żywo oraz z wykorzystaniem 
filmów. Odbędzie się również premiera przekładu 
wierszy Adama Mickiewicza i Tadeusza Różewicza 
na Polski Język Migowy przygotowanych specjalnie 
na Festiwal Tradycji Literackich. 

PROGRAM: 
3.11 | 17:00 
„Na czym polega poezja migana” – wykład

4.11 | 12:00–18:00 
warsztaty z poezji miganej (część 1)  

5.11 | 13:00–15:00 
warsztaty z poezji miganej (część 2)  

5.11 | 15:00 
prezentacja poezji miganej uczestników warsztatów

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl,  
www.ftl.ossolineum.pl
Wstęp wolny; zapisy na warsztaty: 
edukacja-mpt@ossolineum.pl 

16.11 | 19:00

Trzy czwarte. Rozmowy o litera-
turze: Szychowiak, Lech i Grin
Three Quarters. Conversations 
on Literature: Szychowiak, Lech 
and Grin

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

Autorski cykl spotkań Irka Grina – wydawcy, lite-
rata i jurora Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
Angelus. Tym razem do klubu PROZA zaprosił 
on poetki młodego pokolenia: Julię Szychowiak 
i Joannę Lech, by porozmawiać o internecie jako 
przestrzeni, w której coraz powszechniej funkcjo-
nuje poezja. Czy w 2017 r. można jeszcze istnieć 
w obiegu literackim, nie będąc online? Przyjdźcie 
do klubu PROZA 16 listopada i sprawdźcie.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

A series of meetings programmed by Irek Grin 
– publisher and writer, member of the jury of 
Angelus Central European Literature Award. This 
time he invited to PROZA two poets of the young 
generation: Julia Szychowiak and Joanna Lech, to 
talk about the internet as a more and more popular 
space for presenting poetry. Can you function in the 
literary circuit in 2017 without being online? We’ll 
see on 16th November.

Organiser: Wrocław Literature House / 
Free entrance

23, 28.11 | 19:00

Literatura pod napięciem:  
Paweł "Pablopavo” Sołtys  
i Wojciech Orliński 
High Voltage Literature:  
Paweł "Pablopavo” Sołtys  
and Wojciech Orliński

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

W listopadzie czekają nas dwie odsłony cyklu Litera-
tura pod napięciem. W czwartek 23/11 zapraszamy 
na spotkanie z Pawłem Sołtysem, szerzej znanym 
pod scenicznym pseudonimem Pablopavo. Poeta 
i muzyk opowie o swojej debiutanckiej książce pro-
zatorskiej, zbiorze opowiadań pt. „Mikrotyki”. Z ko-
lei we wtorek 28 listopada Stanisław Bereś wypyta 
Wojciecha Orlińskiego o kulisy pracy nad książką 
„Lem. Życie nie z tej ziemi”, biografią najpopular-
niejszego polskiego pisarza – Stanisława Lema.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

In November, there will be two meetings in the 
cycle High Voltage Literature. On the 23rd, the 
guest will be Paweł Sołtys, better known by his 
stage name Pablopavo. The poet and musician will 
talk about his prose debut, a collection of short 
stories titled Mikrotyki. Then, on Tuesday the 28th, 
professor Stanisław Bereś will ask Wojciech Orliński 
about the work on his book Lem. Life Out of This 
World, a biography of the most popular Polish 
writer – Stanisław Lem. 
Organizer: Wrocław Literature House /  
Free entrance

30.11 | 17:00

Z Widokiem na Literaturę
View on Literature

Dom Europy / House of Europe, ul. Widok 10 

Zapraszamy na spotkanie z jednym z najbardziej 
cenionych i tłumaczonych pisarzy rumuńskich, 
Danem Lungu, z którym porozmawiamy o książce 
pt. „O dziewczynce, która bawiła się w Boga”.  
To opowieść, która ilustruje zjawisko tzw. eurosie-
roctwa, z którym mierzą się dzieci pozostawione 
bez opieki jednego lub dwojga rodziców zmuszo-
nych do migracji zarobkowej zagranicę. Wiąże się 
to z rozłąką i rodzinnymi dramatami obecnymi 
w Rumunii, ale także i w Polsce. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Przedstawicielstwo Regionalne Komi-
sji Europejskiej i Biuro Informacyjne Parlamentu 
Europejskiego

www.ec.europa.eu/poland 

Wstęp wolny 

We would like to extend an invitation for a literary 
meeting with one of the most recognised and trans-
lated Romanian authors, Dan Lungu, to talk about 
his book The Little Girl Who Played at Being God. 
This is a story about a girl whose live experience can 
be defined as Euro-orphanhood phenomenon faced 
by unaccompanied children of parents forced to 
migrate abroad from economic reasons.

Additional language: English / Organizer: The 
European Commission Regional Representation 
and the European Parliament Information Office / 
Free entrance 

As part of Literary Traditions Festival there will 
be a day with sign poetry. The lecture, workshops 
and presentation is intended both for deaf persons 
as well as those with normal hearing who want to 
understand what sign poetry is.

PROGRAMME: 

3.11 | 17:00 
What is sign poetry – lecture 
4.11 | 12:00–18:00 
workshops on sign poetry (part 1)
5.11, 13:00–15:00 
workshops on sign poetry (part 2)
5.11, 15:00 
presentation of sign poetry of the workshop  
participants.

Organiser: Pan Tadeusz Museum National 
Ossoliński Institute im. Ossolińskich /  
Free entrance /  Registration for workshop:  
edukacja-mpt@ossolineum.pl
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4.11 | 11:00–15:00

”Hokej street – lokalnie,  
kreatywnie i w wolnym stylu”  
– finał projektu
Hockey Street – local, creative, 
freestyle – project finale

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii 
Belgijskiej, al. Aleksandra Brücknera 10

Ekipa z Watahy 71 chce podzielić się swoją wiedzą 
i umiejętnościami związanymi ze street hokejem 
z mieszkańcami różnych części Psiego Pola. Na 
finał cyklu warsztatów odbędzie się wielki turniej 
uczestników wraz z piknikiem, towarzyszącym ob-
chodom 44. rocznicy powstania muzyki hip-hop. 
Z tej okazji wszyscy chętni wraz z wrocławskim 
streetartowcem będą mogli również współtworzyć 
mural. Wydarzenie organizowane jest w ramach 
programu mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.

Organizatorzy: Grupa nieformalna Wataha 71, 
Biuro Wrocław 2016 

wataha71hokej

Wstęp wolny
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listopad / November

Pracownia Komuny Paryskiej 45 
Komuny Paryskiej 45 Workshop

ul. Komuny Paryskiej 45
wt.–pt. / Tue.–Fri. 15:30–19:30
sob. / Sat. 10:30–14:00

Miejsce spotkań, wspólnych działań artystycznych 
oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną spo-
łecznością a zaproszonymi do pracowni artystami 
i animatorami. Wtorki i środy to dni sąsiedzkie, 
kiedy udostępniamy pracownię dla rozwoju lokal-
nych inicjatyw. W każdy czwartek Damian Kalita, 
Jacek Sterczewski i zaproszeni goście, podejmują 
tematy dotyczące spraw ważnych dla Przedmieścia. 
Z kolei piątek i sobota to czas warsztatów dla dzieci 
prowadzonych przez Kamilę Wolszczak. 

TYGODNIOWY PROGRAM PRACOWNI:

Rodzinny wtorek – przestrzeń na spędzenie 
wspólnego popołudnia. Tego dnia można 
skorzystać z kolekcji bajek, gier planszowych 
i innych przyborów do wspólnej zabawy. 

Środa przy stole – pracownia otwarta na 
spotkania sąsiedzkie. Każdy może przyjść 
na kawę, porozmawiać i podzielić się swoimi 
pomysłami na osiedlowe inicjatywy. 

Sąsiedzki czwartek – spotkania mieszkańców 
z zaproszonymi gośćmi. Promujemy sąsiedz-
kie działania i szkolimy lokalnych liderów 
naszego osiedla. 

4.11 | 16:00

”Ziemia obiecana? Żydowskie 
osadnictwo na Dolnym Śląsku  
w latach 1945–1968” – spotkanie 
z prof. dr hab. Bożeną Szaynok
Promised Land? Jewish settle-
ment in Lower Silesia in the 
years 1945–1968 – a meeting 
with Professor Bożena Szaynok

Muzeum Pana Tadeusza /  
Pan Tadeusz Museum, Rynek 6

Misja: Polska. Misja: Wrocław to tytuł cyklu wy-
kładów i spotkań, w ramach których poruszać bę-
dziemy tematykę powojennych dziejów Wrocławia 
i Dolnego Śląska – regionu skupiającego jak w so-
czewce dramatyczne wydarzenia czasów współ-
czesnych. Podczas pierwszego spotkania prof. dr 
hab. Bożena Szaynok opowie o terenach Dolnego 
Śląska po II wojnie światowej. Było to największe 
skupisko Żydów, którzy w czasie okupacji znaleźli 
się w niemieckich obozach pracy i ocaleli. To oni 
byli inicjatorami utworzenia żydowskich osiedli na 
przyłączonych do Polski ziemiach zachodnich.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Wstęp wolny 

Mission: Poland. Mission: Wrocław is a series 
of lectures and meetings during which we will 
discuss the post-war history of Wrocław and Lower 
Silesia – a region than as through a lens gathers the 
dramatic events of contemporary times. During the 
first meeting Professor Bożena Szaynok will discuss 
the areas of Lower Silesia after World War II. It was 
the biggest concentration of Jews who during the 
occupation were put in German labour camps and 
survived.

Organiser: Pan Tadeusz Museum National  
Ossoliński Institute / Free entrance

Kreatywny piątek – warsztaty twórcze dla 
dzieci (6-12 lat). Najmłodsi tworzą swoje 
pierwsze dzieła sztuki do galerii Suwaczek  
– najmniejszej galerii na Przedmieściu. 

Tęczowa sobota – kino dla dzieci. Prezentuje-
my klasyczne polskie animacje, dzieła wybit-
nych autorów, a także filmy stworzone przez 
najmłodszych mieszkańców Przedmieścia.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

www.wroclaw2016.pl/pracownia

Wstęp wolny

Space for meetings, joint artistic activities and 
exchanging experiences between local commu-
nity and the artists and animators invited to the 
Workshop. Tuesdays and Wednesdays are the ne-
ighbourhood days, where the Workshop is opened 
to help develop local initiatives. On every Thursday, 
together with their invited guests, Damian Kalita 
and Jacek Sterczewski take on the topics and issues 
important for the neighbourhood. Fridays and Sa-
turdays feature workshops for children conducted 
by Kamila Wolszczak.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance

The team of Wataha 71 wants to share their street 
hockey knowledge and skills with residents of 
all parts of Psie Pole. The finale of the series of 
workshops will offer a tournament for the partici-
pants along with a picnic accompanying the cele-
brations of the 44th anniversary of the emergence 
of hip hop music. On this occasion, everybody will 
be able to co-create a mural together with one of 
Wrocław’s street artists. The event is organised as 
part of the ECoC Wrocław 2016 microGRANTS 
programme.

Organisers: Informal group Wataha 71, Biuro Wro-
cław 2016 / Free entrance
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4, 18, 25.11

"Gądów się śmieje!  
Radosna sąsiedzka integracja"  
– warsztaty

Gądów Laughs! Happy  
neighbourly integration  
– workshops
Lucyna, autorka projektu, chce przekonać miesz-
kańców Gądowa, że śmiech to zdrowie i zaprasza 
na cykl warsztatów jogi śmiechu. Podczas spotkań 
uczestnicy będą mogli przekonać się, jak zwiększe-
nie ilości śmiechu w życiu może ułatwić codzienne 
funkcjonowanie, wnieść w nie dużą dawkę lekko-
ści, poprawić samopoczucie fizyczne i psychicz-
ne, a przede wszystkim, że śmiech jest cudowną 
i najprostszą formą komunikacji, która zbliża ludzi, 
przełamuje lody i skraca międzyludzkie dystanse. 
Wydarzenie organizowane jest w ramach programu 
mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.

Organizatorzy: Lucyna Woźnicka,  
Biuro Wrocław 2016

InstruktorkaSmiechu

Wstęp wolny

4.11 | 18:00
5.11 | 16:00

Wariacje: ”Słowo. Dramat,  
scenariusz, tekst” – warsztaty
Variations: Drama, script, text  
– workshops

Macondo, ul. Pomorska 19 

Cykl spotkań swoją formułą prowokujących do 
własnej twórczości. Będziemy czytać, rozma-
wiać, oglądać i słuchać. Będziemy mówić, pisać, 
wydawać dźwięki, komponować, zadawać pytania 
i szukać odpowiedzi. Nie trzeba się bać – można 
nic na ten temat nie wiedzieć i być przekonanym, 
że nie posiada się żadnych umiejętności. To tylko 
dwa dni w miesiącu. Na koniec projektu stworzymy 
wspólny spektakl. 4.11 – spotkanie z dramatopi-
sarzem i dramaturgiem; 5.11 – warsztat na temat 
roli tekstu w przedstawieniu i tworzenie własnego, 
który posłuży za narzędzie przy kolejnych spotka-
niach.

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo 

www.macondo.com.pl

Wstęp wolny

Variations is a series of meetings on a chosen 
artists, designed to provoke the creativity of the 
participants. We would like to show you few sub-
jects to at the end of the project create a collective 
performance. Please do not be afraid – you may 
know nothing at all about the subject! We will read, 
observe, look and listen. We will talk, write, make 
sounds, compose, ask questions and look for the 
answers. For the good beginning we will start with 
finding out how to start to work...

Organiser: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo / Free entrance

4, 25.11 | 12:00–13:30

Tektura i papier  
– warsztaty rodzinne
A Cardboard and Paper  
– family workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Dzieci w wieku 4–10 lat wraz z opiekunami 
zapraszamy na warsztaty z cyklu Tektura i papier. 
W listopadzie czekają nas aż dwa spotkania:  
4.11 spotkamy się na warsztatach pt. „Wielkie 
malarstwo: wersja 3D”. Będą to zajęcia z abstrakcją 
geometryczną w wersji przestrzennej. W twórczych 
zmaganiach poprowadzą nas Piet Mondrian, Paul 
Klee oraz Wassily Kandinsky. Zaś 25.11 podczas 
warsztatów „Świat się zmienia: wynalazki i urzą-
dzenia” prześwietlimy, a nawet rozkręcimy wielkie 
wynalazki i znane przyrządy. Zaproponujemy 
własne rozwiązania konstrukcyjno-techniczne, 
wprowadzając liczne poprawki i ulepszenia.  
Prowadzi: Katarzyna Bury.

Organizatorzy: Tekturowo, Biuro Wrocław 2016

barbarakultura

Wstęp wolny 
Zapisy: tekturowo@gmail.com

Children aged 4–10 together with their guardians 
are invited to workshops as part of the Cardboard 
and Paper series. There are two meetings in No-
vember: 4.11 – Great paintings: 3D version we invite 
you to a meeting with geometric abstraction in 
a spatial version. 25.11 – World is changing: inven-
tions and devices. Moderated by: Katarzyna Bury.

Organisers: Tekturowo, Biuro Wrocław 2016 /  
Free entrance  / Registration: 
tekturowo@gmail.com

Lucyna, the author of the project, wants to convin-
ce all residents of Gądów that laughter is good for 
their health and invites everybody for a series of 
laughter yoga workshops. During the meetings, the 
participants will be able to discover how increasing 
the amount of laughter in their lives can make their 
everyday activities easier and lighter, improve their 
physical and emotional well-being and see that it is 
the easiest and one of the best forms of communi-
cation, which brings people closer together, breaks 
ice and shortens the distance between people. The 
event is organised as part of the ECoC Wrocław 
2016 microGRANTS programme.

Organisers: Lucyna Woźnicka, Biuro Wrocław 
2016 / Free entrance

5–15.11

Dni Wzajemnego Szacunku  
Days of Mutual Respect

Synagoga Pod Białym Bocianem / The  
White Stork Synagogue, ul. Włodkowica 5a

Dni Wzajemnego Szacunku to cykl różnorodnych 
wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury 
i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod Białym 
Bocianem, które upamiętnienia wydarzenia Nocy 
Kryształowej. Wydarzenia nie ograniczają się tylko 
do refleksji historycznej, nawiązują również do 
tego, co aktualnie dzieje się na świecie. Tegoroczny 
program obejmuje spotkania, wykłady, koncerty 
czy warsztaty. Punktem kulminacyjnym jest Marsz 
Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 9.11 
o godzinie 19:00.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja Bente Kahan – Centrum 
Kultury i Edukacji Żydowskiej w Synagodze pod 
Białym Bocianem

www.fbk.org.pl

Wstęp wolny (oprócz koncertu 8.11 o 18:00) 

Each year since 2005, the Bente Kahan Foundation 
commemorates Crystal Night (9.11.1938) events 
during the Days of Mutual Respect with meetings, 
lectures, concerts and workshops, culminating in 
a March of Mutual Respect from the White Stork 
Synagogue to the former site of the New Synagogue 
(9.11 at 19:00).

Additional language: English / Organiser: Bente 
Kahan Foundation – Center for Jewish Culture and 
Education in the White Stork Synagogue / Free 
entrance (apart from the concert on 8.11 at 18:00)

8.11 | 12:00–15:00

"Happy Juggling Brain"  
– wykład Craiga Quatsa  
/ a lecture by Craig Quats

Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii  
i Edukacji im. ks. Marcina Lutra,  
ul. ks. Marcina Lutra 2-8

Wykład Craiga Quatsa – twórcy autorskiej me-
tody żonglerki – będzie wstępem do warsztatów 
gimnastyki mózgu i okazją do integracji, poznania 
możliwości wykorzystywania swojego umysłu oraz 
zwiększania samooceny uczestników projektu. 
Wydarzenie organizowane jest w ramach programu 
mikroGRANTY ESK Wrocław 2016. 

Dodatkowy język: angielski 

Organizatorzy: Żaklina Małolepsza, 
 Biuro Wrocław 2016 

www.wroclaw2016.pl 

Wstęp wolny 

A lecture by Craig Quats – the creator of his own 
custom juggling method – will be an introduc-
tion to brain gymnastics workshops, as well as an 
opportunity for integration, learning about the 
opportunities to use our mind and building up the 
participants’ self-esteem. The event is organised as 
part of the ECoC Wrocław 2016 microGRANTS 
programme.

Additional language: English / Organisers: Żaklina 
Małolepsza, Biuro Wrocław 2016 / Free entrance
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8.11 | 16:00

Tradycje wielu kultur:  
prelekcja o Lwowie 
Traditions of Many Cultures:  
a lecture about Lviv

Dolnośląska Biblioteka Publiczna /  
Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Izabela Trębałowicz-Chęć z Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu przedstawi prelekcję o Lwowie  
– mieście, które było prawdziwym tyglem narodo-
wości i kultur (Polacy, Rusini, Ormianie,  
Żydzi i Tatarzy) i w którym powstała wyjątkowa 
architektura. O jej klasie świadczy wpisanie  
w 1998 r. centrum historycznego miasta na listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna  
im. Tadeusza Mikulskiego

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

Izabela Trębałowicz-Chęć from the National 
Museum in Wrocław will give a lecture about Lviv – 
a true melting pot of nationalities and cultures, with 
Poles, Ruthenians, Armenians, Jews and Tatars with 
outstanding architecture – the significance of which 
was confirmed by adding the historic city centre to 
the UNESCO List of World Heritage in 1998.

Organiser: Lower Silesian Public Library / 
 Free entrance

8, 15, 22.11 | 18:30–20:30

"Domowe studio nagrań"  
– warsztaty / Home recording 
studio – workshops

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Chciałbyś nagrać płytę we własnym domu? Albo 
dowiedzieć się, jak nagrać cały zespół za pomocą 
jednego mikrofonu? A może szukasz inspiracji? 
Zapraszamy na warsztaty produkcji muzycz-
nej w domu dla instrumentalistów, wokalistów, 
aspirujących producentów i wszystkich ciekawych 
tajników produkcji muzycznej. Zajęcia poprowa-
dzi Adam Komorowski – muzyk, kompozytor, 
producent związany z projektami muzycznymi, 
teatralnymi i filmowymi, z zamiłowania fotograf.

9, 10, 16, 17.11 | 17:00–19:00

"Psie sztuczki na Psim Polu"  
– warsztaty ceramiczne  
Dog tricks in Psie Pole  
– ceramic workshops

Kawiarnia Stara Piekarnia,  
ul. Bolesława Krzywoustego 310a

Kreatywna ekipa z Fundacji Znacznie więcej 
zaprasza mieszkańców Psiego Pola na warsztaty ce-
ramiczne. Każdy z uczestników przygotuje kafelki, 
które po wypaleniu zostaną wmurowane w jedną 
ze ścian lub bram osiedla w formie stałej wystawy. 
Autorzy projektu chcą zaprosić wszystkich miesz-
kańców do wspólnego kreatywnego działania, 
integracji i zabawy. Wydarzenie organizowane 
jest w ramach programu mikroGRANTY ESK 
Wrocław 2016.

Organizatorzy: Fundacja Znacznie Więcej, 
 Biuro Wrocław 2016

www.wroclaw2016.pl

Wstęp wolny 

Zapisy: starapiekarnia.warsztaty@gmail.com

The creative team from Znacznie Więcej Founda-
tion would like to invite the residents of Psie Pole 
for ceramic workshops. The participants will make 
tiles, which after being fired will be installed on one 
of the walls or gates in the neighbourhood, forming 
a permanent exhibition. The authors of the project 
would like to invite all residents to participate in 
the process of creation, integration and fun. The 
event is organised as part of the ECoC Wrocław 
2016 microGRANTS programme.

Organisers: Znacznie Więcej Foundation, Biuro 
Wrocław 2016 / Free entrance / Registration: stara-
piekarnia.warsztaty@gmail.com

9–30.11 | 17:00–20:00 
każdy czwartek / each Thursday

Akademia Miejskiego Ogrodnika 
– wykłady i warsztaty ogrodnicze
City Gardener Academy – garden 
lectures and workoshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Nie masz „ręki” do kwiatów? Nie wiesz jaką roślinę 
kupić do swojego mieszkania lub posadzić na dział-
ce? Coś zaatakowała twojego ulubionego zielonego 
towarzysza? Na te i wiele innych pytań poznasz 
odpowiedzi podczas Akademii Miejskiego Ogrod-

11.11 | 11:11

"Polacy nie gęsi"  
– Narodowe Święto  
Niepodległości w CBK Fama 

The Polish speak Polish  
– National Independence  
Day at Fama

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,  
ul. B. Krzywoustego 286

Interdyscyplinarne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. Świętować będziemy z językiem 
polskim i polską literaturą. W centrum wydarzeń 
znajdzie się jeden z najchętniej czytanych polskich 
poetów XX wieku – Julian Tuwim. W programie: 
warsztaty plastyczne, odbijanie sitodrukiem, quiz 
oraz spektakl Teatru Małe Mi „TUWIM Julek – 
PARA buch FRAZY w ruch”. Wysmakowana sceno-
grafia i piękne lalki (ilustracje Katarzyny Szpilkow-
skiej) dopełnia wyjątkowa muzyka Jacka "Budynia” 
Szymkiewicza, lidera zespołu Pogodno.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna we 
Wrocławiu, Filia nr 11 – CBK Fama

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: www.fama.wroc.pl

An interdisciplinary celebration of the National In-
dependence Day. We will celebrate while speaking 
the Polish language and reading Polish literature. 
The programme includes: fine art workshops, 
screen printing, quiz and a spectacle by the Małe 
Mi Theatrical Group. 

Organiser: Miejska Biblioteka Publiczna we Wro-
cławiu, Filia nr 11 – CBK Fama / Free entrance / 
Registration: www.fama.wroc.pl

nika. Jest to cykl wykładów i warsztatów związany 
z szeroko rozumianym ogrodnictwem miejskim. 
Podczas zajęć poznasz podstawowe zagadnienia 
z zakresu doboru roślin, chorób i szkodników 
roślin ozdobnych, projektowania przydomowych 
rabat czy wykonywaniu kompozycji florystycznych. 
9.11 – „Zima w ogrodzie”, 16.11 – „Co gryzie twoją 
roślinę?”, 23.11 – „Hokus pokus”, 30.11 – „Niech 
żyją kwiaty w wazonie”. Kurator cyklu: Filip Marek.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

barbarakultura

Wstęp wolny  
Zapisy: sadzimy@wroclaw2016.pl

Don’t know how to “tend” to flowers? Not sure 
which plant to buy for your flat or plant in your 
garden? Something has attacked your favorite green 
companion? These and other questions will be 
answered during the City Gardener Academy. It is 
a series of lectures and workshops related to the wi-
dely understood city gardening. During the meetings 
you will learn about the key issues regarding the 
selection of plants, diseases and pests of ornamental 
plants, designing home flowerbeds and making floral 
compositions. 9.11 – Winter in the garden,  
16.11 – What is biting your plant?, 23.11 – Hocus 
pocus, 30.11 – Long live the flowers in a vase.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: sadzimy@wroclaw2016.pl

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl 

Cena: 90 PLN, Zapisy: info@kolumny.art.pl, 
tel. 71 322 95 38

Would you like to record an album at your own 
home? Or perhaps you are looking for some inspi-
ration? Join our home music production workshops 
intended for instrumentalists, vocalists, aspiring 
producers and uncover all the interesting secrets of 
music production.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 90 PLN / 
Registration: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38
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11.11 | 14:00–20:00

11/11 Wolność Kocham  
i Rozumiem 

11/11 Freedom  
I Adore and Understand

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

W programie: „Zapomniania piosenka” – szlagiery 
Mieczysława Fogga w wykonaniu zespołu Tango 
Fogg, „Decoupage z Piłsudskim” – warsztaty de-
coupage, „Kokardy Janusza” – warsztat rękodzieła 
artystycznego, „Jak to na wojence” – warsztat 
recyklingowy, „Goździk programu” – warsztat 
florystyczny, „Odbijany” – warsztat graficzny, 
„Niepodległościowe animacje” – warsztat plastycz-
ny, wernisaż wystawy pt. „Moja Twoja Wolność", 
„Młoda Polska" – popisy uczestników pracowni 
wokalno-teatralnych CK Agora.

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Wstęp wolny 

The programme includes The Forgotten Song  
– hit songs by Mieczysław Fogg, as well as 
workshops: decoupage, artistic crafts, recycling, 
floral, graphic design and art, combined with an 
opening of an exhibition My and Your Freedom, 
Young Poland – presentations of vocal and drama 
studios at CK Agora.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance

11–12.11

Weekend Niepodległości 
Independence Weekend

Centrum Historii Zajezdnia / Depot  
History Centre, ul. Grabiszyńska 184

Z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości 
Centrum Historii Zajezdnia zaprasza na Weekend 
Niepodległości, w ramach którego –  oprócz dar-
mowego wstępu i specjalnie przygotowanej ścieżki 
zwiedzania – na wystawie głównej odbędzie się gra 
fabularna. Zadanie uczestników to odnalezienie 

pewnej ważnej wiadomości. Aby to zrobić, trzeba 
rozwiązać kilka zadań i historyczny zagadek na 
wystawie. Będzie również możliwość zwiedzenia 
wystaw czasowych poświęconych ks. Aleksandrowi 
Zienkiewiczowi i ks. Franciszkowi Blachnickiemu.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org

Wstęp wolny 

On the occasion of the 99th anniversary of rega-
ining independence the Depot History Centre invi-
tes you to Independence Weekend: in addition to 
the free entry and a specially prepared sightseeing 
route there will also be a role-playing game at the 
main exhibition. The task of the participants will be 
to find a certain important message. To do this, it 
will be necessary to solve some tasks and historical 
riddles at the exhibition.

Organiser: Depot History Centre / Free entrance

15.11 | 18:00–20:00

WroFoto: "Jak sfotografować 
ludzką duszę" – spotkanie 
WroFoto: How to photograph  
the human soul – a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b 

WroFoto to cykl otwartych spotkań z lubianymi 
i cenionymi fotografami. Wszystkie prezentacje 
zaproszonych w tym cyklu WroFoto gości związane 
będą z fotografowaniem ludzi. Podczas listopado-
wego spotkania porozmawiamy o tym, czy i jak 
można sfotografować ludzką duszę. Gwarantowana 
obecność mistrzów w swoim fachu i duża dawka 
wiedzy. Spotkanie poprowadzi Łukasz Gawroński. 
Kurator cyklu: Marcin Jędrzejczak.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

barbarakultura

Wstęp wolny

WroFoto series bases on open meetings with liked 
and appreciated photographers. All the presenta-
tions of the guests invited in this WroFoto series 
will be associated with taking photographs of 
people. During the November meeting we will talk 

about whether and how you can photograph the 
human soul. We guarantee: interviews with the 
masters of their discipline and a big dose of  
knowledge. The meeting will be moderated by  
Łukasz Gawroński. The curator of the series:  
Marcin Jędrzejczak.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance

15, 30.11 | 17:00–18:30

Pracownia Opowiadania:  
wieczór opowiadań o dawnej 
dzielnicy Fabryczna
Story Workshop: an evening  
with stories about the former 
Fabryczna district

Kawiarnia Sąsiedzka w Firleju,  
ul. Grabiszyńska 56

Wieczór snucia opowieści, które odkryją na nowo 
przed wrocławianami historię dawnej dzielnicy 
Fabryczna. Spotkania mieszkańców w Kawiarni Są-
siedzkiej, działającej przy ODA Firlej, będą okazją 
do osiedlowej integracji i podzielenia się osobi-
stymi doświadczeniami związanymi z życiem na 
Gajowicach i Grabiszynie-Grabiszynku. Zaprasza-
my na jesienne wieczory przy herbacie i domowym 
cieście! Wydarzenie organizowane jest w ramach 
programu mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.

Organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Biuro 
Wrocław 2016 

www.ladnehistorie.pl

Wstęp wolny

An evening filled with stories that will allow the 
residents of Wrocław to discover the history of the 
old Fabryczna district. The meetings of residents at 
Kawiarnia Sąsiedzka operating at ODA Firlej will 
be an opportunity for integration and sharing their 
personal experiences connected with life in Gajowi-
ce, Grabiszyn and Grabiszynek. Join us for autumn 
evenings with tea and homemade cakes. The event 
is organised as part of the ECoC Wrocław 2016 
microGRANTS programme.

Organisers: Ładne Historie Foundation, Biuro 
Wrocław 2016 / Free entrance
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17.11 | 17:00

"Chiny – kraj kontrastów, osza-
łamiającej przyrody i zabytków" 
– prelekcja Arkadiusza Wyrostka
China – the country of  
contrasts, breath-taking nature 
and monuments – a lecture  
by Arkadiusz Wyrostek

Dolnośląska Biblioteka Publiczna /  
Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Podczas spotkania wrocławski globtroter, Arka-
diusz Wyrostek, pokaże na zdjęciach i opowie m.in. 
o: historycznym Jedwabnym Szlaku, Wielkim Mu-
rze Chińskim, Nefrytowych Wrotach, Terakotowej 
Armii, Zakazanym Mieście, miejscu, gdzie kręcono 
nieziemskie scenerie obcej planety do filmu „Ava-
tar”, o niedostępnym ukrytym raju medytacyjnym 
– Bingling Si, najwyższym na świecie wykutym 
w skale siedzącym posągu Buddy w Leshan, rejsie 
i nocnym połowie ryb z pomocą kormoranów na 
rzece Lijiang w pobliżu Yangshuo oraz o mnó-
stwie innych fascynujących rzeczy i zjawisk, które 
podróżnik zobaczył i udokumentował na zdjęciach 
podczas wyprawy dookoła Chin w 2007 i 2017 r.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna  
im. Tadeusza Mikulskiego

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny

During a meeting, Arkadiusz Wyrostek, a traveller 
from Wrocław, will show and tell about the historic 
Silk Road, the Great Wall of China, the Yumen Pass, 
the Terracotta Army, the Forbidden City and a mul-
titude of interesting and fascinating phenomena 
and places seen and documented by him during his 
journeys around China in 2007 and 2017.

Organiser: Lower Silesian Public Library /  
Free entrance

17.11 | 17:00–20:00

Pracownia Opowiadania:  
warsztaty z robienia kolaży
Story Workshop:  
collage workshops

Kawiarnia Sąsiedzka w Firleju,  
ul. Grabiszyńska 56

Tym razem w Pracowni Opowiadania odbędą się 
warsztaty z robienia kolaży. Pod okiem Liubov 
Shynder uczestnicy tworzyć będą własne kompo-
zycje z przyniesionych przez siebie analogowych 
zdjęć Gajowic oraz Grabiszyna-Grabiszynka. 
Finałem projektu będzie wystawa kolaży i fotografii 
wykonanych przez uczestników spotkań, warsz-
tatów i spacerów i innych wydarzeń. Zapraszamy 
na jesienne wieczory przy herbacie i domowym 
cieście! Wydarzenie organizowane jest w ramach 
programu mikroGRANTY ESK Wrocław 2016.

Organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Biuro 
Wrocław 2016

www.ladnehistorie.pl 

Wstęp wolny

This time round, the Story Workshop will offer 
a collage workshop with Liubov Shynder, who 

18.11 | 10:00–13:00

"Sztuka Puka. Misie, miśki,  
misiurki" – warsztaty rękodzieła
Art is knocking. Big bears,  
small bears, teddy bears  
– handcraft workshops

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Jak śpiewał w swojej mruczance na dobranoc 
ulubieniec najmłodszych Miś Uszatek – dzieci lubią 
misie, a misie lubią dzieci. Podczas listopadowych 
familijnych warsztatów uczestnicy wykonają pod 
okiem Marty Zawilińskiej misiowe przytulanki. 
Zadaniem będzie nadać misiowi kształt poprzez 
wypełnienie otrzymanej formy wkładem podusz-
kowym, zszycie, a następnie ozdobienie w wybrany 
przez siebie sposób. Misiowy przyjaciel na pewno 
zmieści się w szkolnym plecaczku każdego z milu-
sińskich.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Cena: 40 PLN  
(dorosły z dzieckiem w wieku 5+)  
Zapisy: tel. 71 348 30 10 

During November family workshops, participants 
will have a chance to make teddy bears. They will 
have to stuff pillow filling into a form, shape a bear, 
sew all the elements together and decorate the toy 
as they prefer.

Organiser: ODT Światowid / Price: 40 PLN  
(adult with children aged 5+) / Registration: 
tel. 71 348 30 10

18.11 | 11:00, 12:30

Brzdąc na Zamku:  
"Mali Matematycy: długość" 
 – warsztaty dla dzieci
Little Man in the Castle:  
Young Mathematicians: length  
– workshops for children

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Zajęcia matematyczne dla dzieci. Ich celem jest 
rozwijanie myślenia matematycznego, poznawa-
nie i utrwalanie pojęć matematycznych, a także 
zastosowania matematyki w życiu. Dzieci uczą się 
matematyki poprzez zabawy muzyczne, plastyczne 
i ruchowe. Podczas naszych zajęć wzmacniamy 
koordynację wzrokowo-ruchową. Mamy dużo ćwi-
czeń manipulacyjnych, które doskonalą sprawność 
motoryki małej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 
od 4 do 8 lat.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Cena: 15 PLN

Mathematics classes for children aiming at develo-
ping logical thinking, learning and remembering 
mathematical notions and using mathematics in 
life. Children learn by participating in various 
games and activities connected with music, art and 
movement. During our classes, we also develop 
children’s eye-movement coordination. 

Organiser: Centrum Kultury Zamek /  
Price: 15 PLN

will guide the participants on their way to create 
new compositions from analogue photographs of 
Gajowice, Grabiszyn and Grabiszynek brought to 
the workshop. The project will conclude with an 
exhibition of collages and photographs made by 
the participants of meetings, workshops, walks and 
other events. Join us for autumn evenings with tea 
and homemade cakes. The event is organised as 
part of the ECoC Wrocław 2016 microGRANTS 
programme.

Organisers: Ładne Historie Foundation, Biuro 
Wrocław 2016 / Free entrance

18.11 | 11:00
20.11 | 18:00 
25.11 | 11:00

XIII Jesienne spotkania  
ze sztuką / XIII Autumn  
meetings with art

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki, 
ul. Powstańców Śląskich 190

W ramach tej edycji Jesiennych spotkań ze sztuką 
zaplanowano kilka wydarzeń, będących dla uczest-
ników zajęć okazją zaprezentowania się szerszej 
publiczności. Tegoroczne święto MDK-Krzyki 
(18.11) odbędzie się pod hasłem „Sowa – mądra 
głowa zaprasza!”. Tu swoje umiejętności zapre-
zentują m.in. młodzi tancerze i wokaliści, nastąpi 
pasowanie na uczestnika MDK oraz kiermasz 
rękodzieła. „Czerwono i złoto już w lesie! Bo jesień! 
Już jesień!” – to z kolei tytuł koncertu uczestników 
sekcji skrzypiec oraz instrumentów klawiszowych, 
którzy wystąpią 20.11 w Klubie Muzyki i Literatury 
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we Wrocławiu. 25.11 natomiast, już w siedzibie 
MDK, odbędą się plastyczne spotkania ze sztuką 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Młodzi arty-
ści-plastycy proponują w tym dniu bogatą ofertę 
wydarzeń – od happeningów po kiermasze, formy 
warsztatowe oraz smaczny dizajn. Otwarta formuła 
pozwoli wszystkim, bez względu na wiek, brać 
udział w wydarzeniu.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury  
Wrocław-Krzyki

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny

As part of this edition of Autumn Meetings with 
Art, a few events giving the participants of activities 
an opportunity to present themselves to a wider 
audience were planned. This year’s great feast of 
the “Krzyki” Youth Community Centre (18.11) 
will be held under a slogan of A wise owl invites! 
Guests will enjoy a handcraft fair, a ceremony of 
awarding “YCC-participant” titles to visitors, and 
young dancers and singers will present their skills. 
The forest is golden and red! It’s autumn, don’t be 
sad! It’s autumn, it’s not so bad! is a title of a concert 
of the members of a violin group and a keyboard 
instrument group who will perform in the Music 
and Literature Club in Wrocław on 20 November, 
whereas on 25 November meetings with art for 
children, teenagers and adults will be organised in 
the YYC building. On this day, young artists will of-
fer a wide range of events – from activities to fairs, 
workshop forms and delicious design.

Organiser: Młodzieżowy Dom Kultury  
Wrocław-Krzyki / Free entrance

18.11 | 13:00–20:00

Festiwal Herbaciany "Czaisz?"  
The Tea Festival

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Herbata urzeka bogactwem swojego świata. 
Z każdym łykiem czaruje nas smakiem i aromatem, 
porywa ceremonią i intryguje niezwykłą historią 
oraz kulturą. Po raz drugi chcemy was zabrać w za-
czarowany herbaciany ogród, stworzony w murach 
CK Zamek w ramach Festiwalu Herbacianego od-
bywającego się pod hasłem „Czaisz?”. W programie 
skupimy się na różnorodności związanej z herbatą, 

na wielości smaków, sposobów podawania, do-
datków i ceremonii. Będzie bazar ze stoiskami ze 
specjałami dla fanów herbaty, pokazy parzenia her-
baty, projekcje filmów dokumentalnych, wykłady 
i inne atrakcje. 

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl 

Wstęp wolny

We want to take you to the enchanted tea garden 
created within the walls of CK Zamek as part of our 
Tea Festival. During the event, we will focus on the 
diversity of tea, the variety of its flavours, ways of 
serving, additions and the ceremony. 

Organiser: Centrum Kultury Zamek / 
Free entrance

18.11 | 17:00–20:00

Kuchnia dla opornych:  
“3 x zdrowiej“ – warsztaty  
kulinarne / Kitchen for  
Dummies: 3 x healthier  
– culinary workshops 

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Zapraszamy na cykl trzech spotkań wokół tematyki 
jedzenia i gotowania. Każdy warsztat będzie 
spotkaniem z innym prowadzącym związanym 
z wrocławską gastronomią – szefem kuchni restau-
racji casualowej, wegańską kucharką, restauratorką 
prowadzącą bistro oraz usługi cateringowe. Każde 
z nich będzie miało za zadanie przekazać swoją 
wiedzę związaną z wykorzystywaniem produktów, 
technik oraz organizacją pracy, która może ułatwić 
uczestnikom późniejsze przyrządzanie posiłków 
w domu. Warsztat „3 x zdrowiej” to okazja, by 
poznać trzy proste zasady, jak uczynić codzien-
ną dietę zdrowszą i nie zbankrutować. Gościem 
będzie Ewa Latuszek. Kuratorka cyklu: Agnieszka 
Szydziak.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

barbarakultura

Wstęp wolny  
Zapisy: gotujemy@wroclaw2016.pl

We would like to invite everybody to a series of 
three meetings with food and cooking. Every 
workshop will be a meeting with a different host 
connected with gastronomy in Wrocław – a chef at 
a casual restaurant, a vegan chef and a restaurant 
owner who runs a bistro and catering company. 
Every one of them will present their knowledge 
connected with using products, techniques and 
work organisation that will make it easier for the 
participants to cook at home. The 3 x healthier 
workshop is an opportunity to learn three simple 
rules, how to make your daily diet healthier and 
not go bankrupt. Guest: Ewa Latuszek. The curator 
of the cycle: Agnieszka Szydziak.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: gotujemy@wroclaw2016.pl

18, 25.11 | 12:00–15:00

Pracownia Opowiadania: spacer 
historyczny i fotograficzny po 
dawnej dzielnicy Fabryczna
Story Workshop: a walk with 
history and photography  
in the former Fabryczna district

Kawiarnia Sąsiedzka w Firleju,  
ul. Grabiszyńska 56

Fundacja Ładne Historie zaprasza na dwa spacery 
po Gajowicach i Grabiszynie-Grabiszynku. Przy 
wsparciu Lili Len i Macieja Wlazło mieszkańcy 
odkryją tajemnice i ciekawostki dzielnicy oraz wy-
konają zdjęcia jej najciekawszych zakątków. Fina-
łem będzie wystawa prezentująca prace artystyczne 
i fotograficzne wykonane przez uczestników space-
rów i innych wydarzeń. Wydarzenie organizowane 
jest w ramach programu mikroGRANTY ESK 
Wrocław 2016.

Organizatorzy: Fundacja Ładne Historie, Biuro 
Wrocław 2016

www.ladnehistorie.pl 

Wstęp wolny

The Ładne Historie Foundation would like to 
invite everybody for two walks around Gajowice, 
Grabiszyn and Grabiszynek. With the support 
of Lili Len and Maciej Wlazło, the residents will 
discover the secrets and interesting places, as well 
as take photographs of the most interesting nooks 
and crannies. The project will conclude with an 
exhibition of artworks and photographs made by 
the participants of the walks and other events. The 
event is organised as part of the ECoC Wrocław 
2016 microGRANTS programme.

Organisers: Ładne Historie Foundation, Biuro 
Wrocław 2016 / Free entrance
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18–19.11 | 12:00–20:00

Specjały Nadodrza  
– spotkanie sąsiedzkie
Delicacies from Nadodrze  
– a neighbours' meeting

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze

Specjały Nadodrza to kulinarne święto tego 
osiedla. Przyjdź i spróbuj wyjątkowych przekąsek, 
które specjalnie z tej okazji przygotowali nadod-
rzańscy szefowie kuchni. Każde z dań to autorska 
interpretacja tradycyjnych smaków przywiezionych 
do Wrocławia z różnych regionów Polski i Europy. 
W każdym miejscu, w którym spróbujesz Specja-
łów Nadodrza, otrzymasz specjalną pieczątkę. Jeśli 
zbierzesz 6 pieczątek, będziesz mógł wziąć udział 
w losowaniu nagród. Dowiedz się, jak smakuje 
Nadodrze!

Organizator: Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze

www.lokietka5.pl

Specjał + napój = 10 PLN

A culinary celebration at one of Wrocław's district. 
Come and taste unique appetisers, prepared by 
Nadodrze's chefs specifically for that purpose. Each 
meal is an author's interpretation of traditional 
tastes brought to Wrocław from various regions of 
Poland and Europe.

Organiser: Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze / 
Delicacy + drink = 10 PLN

22.11 | 17:00–20:00

Haftujemy!: “Strajk!”  
– warsztaty / Let’s embroider!: 
Strike! – workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Haft jest niezwykle demokratyczną techniką. Nie 
wymaga ani specjalistycznego sprzętu ani drogich 
materiałów. Haftować można w pociągu i w po-
czekalni. Nie wymaga wielkich zdolności manual-
nych. Łagodzi skołatane nerwy, uczy koncentracji, 
relaksuje i sprzyja rozmowom. Wspólnie poszu-
kamy nowych kontekstów dla starego rzemiosła, 
nie zapominając o tym, że każdy warsztat ma 
być okazją do spotkania, rozmów i odprężenia. 
Pracujemy w swoim tempie – początkujący nauczą 

23.11 | 18:30

“Ekspedycja Amazońska  
śladami Arkadego Fiedlera  
– 80 lat później" – spotkanie
An expedition to the Amazon  
in the footsteps of Arkady Fiedler 
– 80 years later – a meeting

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Spotkanie z synem sławnego polskiego prozaika, 
reportażysty i podróżnika Arkadego Fiedlera. 
W listopadzie i grudniu 2015 r. uczestniczył on 
w pięcioosobowej „Ekspedycji Amazońskiej 
śladami Arkadego Fiedlera” w Boliwii, docierając 
do najdzikszych i dziewiczych ostępów Amazonii, 
gdzie nadal odkrywane są nieznane wcześniej for-
my życia zwierzęcego i roślinnego. Grupie w cha-
rakterze przewodników towarzyszyło czterech 
Indian z plemienia Takana, doskonałych znawców 
tropikalnego lasu deszczowego. W programie m.in. 
pokaz slajdów z wyprawy.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl 

Wstęp wolny

A meeting with the son of the famous Polish writer, 
reporter and traveller, Arkady Fiedler. In Novem-
ber and December 2015 he went with a team of 4 
travellers on an Expedition to the Amazon in the 
footsteps of Arkady Fiedler in Bolivia, reaching the 
wildest and untouched areas in the Amazon, where 
new and previously unknown forms of fauna and 
flora are still discovered to this day. 

Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

25.11 | 12:00–15:00

"Scrapbooking w Wolnej Szkole" 
– warsztaty / Scrapbooking  
at Free School – workshops

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Warsztaty tworzenia i dekorowania albumów ze 
zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Za pomocą 
kolorowego papieru, nożyczek, ćwieków, ozdob-
nych nitów, pieczątek dekoracyjnych oraz wielu  
innych elementów plastycznych wspólnie stworzy-
my fantastyczne albumy upamiętniające najcen-
niejsze chwile z naszego życia.

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Wstęp wolny 

The workshops will teach you how to create and 
decorate albums with family photos and mementos. 
Using coloured paper, scissors, studs, decorative 
rivets and stamps, as well as many other artistic 
elements, we are going to create fantastic albums 
commemorating the most precious moments of 
our lives.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance

30.11 | 18:00

"Obiad czwartkowy z Pawłem 
Szroniakiem" – spotkanie
Thursday Dinner with Paweł 
Szroniak – a meeting

Macondo, ul. Pomorska 19 

Spotkania przy wspólnym stole, do którego zapra-
szamy wszystkich wygłodniałych dyskusji o spra-
wach istotnych, by wspólnie zajadać się poezją, lite-
raturą, sztuką i filozofią. Tym razem królem obiadu 
będzie Paweł Szroniak – kurator i literaturoznawca. 
Od 2013 r. organizuje autorski cykl koncertów 
Rozkurz, poświęcony muzyce eksperymentalnej. 
Badacz historii ruchów awangardowych, small 
music, tendencji konceptualnych w sztuce współ-
czesnej oraz niestandardowych sposobów notacji 
muzycznej, zwłaszcza partytur tekstowych.

Organizator: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo

www.macondo.com.pl 

Wstęp wolny

Thursday Dinners are meetings at a common table, 
where we invite all those hungry of discussing 
important matters, to talk about poetry, literature, 
art and philosophy together. This time the King of 
Thursday Dinner will be Paweł Szroniak – a curator 
and literature theorist. Since 2013 he organises 
a series of concerts Rozkurz, which is dedicated to 
the experimental music. Among his main interests 
and researches there are: history of avant-garde 
movements, small music, conceptual tendencies in 
contemporary art and unconventional examples of 
music notation, especially text scores.

Organiser: Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki 
Macondo / Free entrance

się podstaw, a bardziej zaawansowani nie będą 
się nudzić. Podczas warsztatu „Strajk!” będziemy 
zastanawiać się nad dotykającymi nas codziennymi 
represjami. Wyrazimy swój sprzeciw na tamborku! 
Prowadzi: Olga Budzan.

Organizator: Biuro Wrocław 2016

barbarakultura

Wstęp wolny 

Zapisy: haftujemy@wroclaw2016.pl 

Embroidering is a very inclusive form of craft. It 
does not require any specialised equipment or 
expensive materials. You can embroider on the 
train and in the waiting room. It does not require 
advanced manual skills. Embroidering soothes 
shattered nerves, teaches concentration, relaxes and 
fosters conversations. We can observe a renaissance 
of craft nowadays. Together we will look for new 
contexts for the old craft, not forgetting that every 
workshop is meant to be an occasion for meetings, 
conversations and relaxation. During the workshop 
everyone is working at their pace – beginners will 
learn the basics, and more advanced persons will 
not be bored.

Organiser: Biuro Wrocław 2016 / Free entrance / 
Registration: haftujemy@wroclaw2016.pl 
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Майстерня Паризької Комуни 45
вул. Komuny Paryskiej 45
вт.–пт. 5:30–19:30
сб. 10:30–14:00

Місце проведення зустрічей, спільних мистець-
ких заходів та обміну досвідом між місцевою 
громадою та запрошеними у майстерню 
митцями та аніматорами. Вівторки та середи 
– це дні добросусідства, коли ми відкриваємо 
майстерню для  розвитку місцевих ініціатив. 
Щочетверга Даміан Каліта, Яцек Стерчевскі та 
запрошені гості порушують теми, які стосують-
ся важливих питань життя Передмістя. Кожна 
п’ятниця та субота – це час майстер-класів для 
дітей, які проводить Каміла Вольщак. ТИЖ-
НЕВА ПРОГРАМА МАЙСТЕРНІ: Сімейний 
вівторок – простір для проведення спільного 
часу по обіді. У цей день ви можете скористати-
ся колекцією казок, настільних ігор та іншими 
речами, необхідними для спільного відпочинку. 
Середа за столом – майстерня відкрита для 
добросусідських зустрічей. Кожен бажаючий 
може прийти на каву, поспілкуватися та поді-
литися своїми ідеями щодо місцевих ініціатив.  
Добросусідський четвер – зустрічі мешканців із 
запрошеними гостями.  Ми пропагуємо заходи, 
спрямовані на добросусідство, та навчаємо 
місцевих лідерів нашого краю. Креативна п’ят-
ниця – творчі майстер-класи для дітей (6-12 
років). Наймолодші митці створюють свої влас-
ні шедеври для галереї Сувачек – найменшої 
галереї у Передмісті. Веселкова субота - дитя-
чий кінотеатр. Презентуємо польські класичні 
мультфільми, твори відомих авторів, а також 
фільми, створені наймолодшими мешканцями 
Передмістя.

Вхід вільний

3.11 | 19:00, 4.11 | 18:00, 5.11 | 17:00

«Nine» – прощання з титулом
Музичний театр  «Капітоль», вул. Piłsudskiego 67

Мюзикл тісно пов’язаний із знаменитим філь-
мом Федеріко Фелінні «8 ½». Головний герой 
«Nine» - кінорежисер Гвідо Контіні. Напере-
додні свого сорокаріччя він переживає кризу 
середнього віку та творче виснаження. Жінки, 
які його оточують, - мати, дружина, коханка, 
продюсер, кінозірки – не полегшують його 
страждань. Він намагається заховатися від них 
і від кінопродюсерів, які очікують від нього 
нових сценаріїв, - утікає до Венеції та ховається 
там у спа.

Квитки: 30–70 PLN

3, 4, 5, 6.11 | 19:30

«Гамлет – коментар» - спектакль 
Театр Пісня Козла, вул. Purkyniego 1 

Спектакль за мотивами драми Шекспіра - це ін-
тенсивна інтерпретація, жива рефлексія, доне-
сення до глядача того, на що драматург у своїй 
роботі лише натякнув і про що не сказав пря-
мо. Дія відбувається за два місяці до справж-
ньої драми, а саме – ночі вбивства старого 
короля. Ця ніч перетворюється у чування, вид 
«шекспірівських Дзядів». На сцені з’являються 
присутні та відсутні у п’єсі Шекспіра герої. 
Спектакль базується на поліфонічній структурі 
пісні. Чотирнадцять акторів інтерпретують 
характери, події та емоції за допомогою звуків.

Квитки: 70 PLN (звичайний),  
45 PLN (пільговий)

4.11 | 11:00, 5.11 | 15:00
10, 14.11 | 10:00, 15.11 | 11:00

«Може море» – дитячий спектакль 5+
Вроцлавський Театр ляльок, pl. Teatralny 4

Maybe at Sea – a play for children aged 5+ 
Як жити? Як пережити усе життя за нецілу ніч? 
Як не змарнувати цей короткий час, і як на 
повну нажитися, вижити, витиснути з життя 
максимум, наче сік із лимону, - такі питання 
задає собі кожен Сніговик під час відлиги.  
Морквина – найкращий приятель Сніговика, не 
зважаючи на те, що вони зовсім різні. Мор-
квина – негідник, а Сніговик – велика дитина. 
Морквина готовий віддати життя за Сніговика, 
а  Сніговика, як виявилося, цікавить значно 
більше речей, аніж кінчик його власного носа 
(чим власне і є Морквина)! Танучий Сніговик 
та його товариш Морквина по-філософськи, 
неоднозначно, дистанціюючись розповідають 
глядачам про життя, та про те що насправді 
буває у ньому важливим.

Квитки: 25 PLN (звичайний),  
20 PLN (пільговий, 18 PLN (групове)

5.11 | 18:00

Вернісаж з музикою: Віктор  
Мончинський  Живопис & Концерт
Вроцлавський клуб Formaty, вул. Samborska 3-5

Віктор Мончинський – це митець, художник, 
музикант, композитор та фотограф. Він бере 
участь в концертах етнічної, фольк-музики 
та співаної поезії. До теперішнього часу він 
виступав з такими відомими музикантами, як: 
гітарист фламенко Міхал Чачовський, акор-
деоніст – Вєслав Пжондка та гуртом EMAM & 
Friends з США. Митець мешкає у Вроцлаві та 
працює над своїм диском. Під час вернісажу 
живописних творів Віктора Мончинського у 
вас буде можливість послухати акустичний 
концерт у його виконанні.

Вхід вільний

5.11–1.01.2018

«Вростання. Західні та Північні  
землі. Початок» - виставки
Центр історії «Депо» (Zajezdnia),  
вул. Grabiszyńska 184

вт.– ср.  9:00–17:00, чт.  10:00–17:00,  
пт.–нд. 10:00–18:00

Це перша виставка з циклу виставок, орга-
нізованих Консорціумом мережі Західних та 

Північних земель. В експозиції представлені 
окремі аспекти перших років новітньої історії 
земель, які в 1945 році увійшли в склад Поль-
щі. Наслідки цих подій: обмін населенням, 
необхідність відновлення знищеного війною 
життя та розірваних суспільних зв’язків а 
також освоєння чужого культурного простору 
і побудови нової ідентичності та специфічні 
заходи комуністичної влади на цих територіях 
- становлять загальний історичний досвід цих 
земель та їх населення.

Вхід вільний

6–27.11 | щопонеділка | 17:30–20:00

Документальна академія 2017/2018 
– кінопокази та дискусії
Нижньосілезький Кіно-центр,  
вул. Piłsudskiego 64a

Щопонеділковий цикл кінопоказів найкращих 
та найцікавіших документальних фільмів, до-
повнений лекціями та дискусіями. Це фільми, 
які були представлені на фестивалі  «Millenium 
Docs Against Gravity», одному з найбільших 
у світі фестивалів документального кіно. 
Слухачем Документальної академії може стати 
кожен бажаючий, хоча, переважним чином, 
цикл спрямований на студентів Вроцлавського 
університету.

Квитки: 15 PLN, абонемент: 150 PLN 
Реєстрація: a.dokumentalna.wro@gmail.com

10.11–29.01.2018

Виставка щомісячника  
«Фотографія» 1953–1974
Сучасний музей Вроцлав, pl. Strzegomski 2a

пон. 10:00–18:00
ср.–нд. 12:00–20:00

Польськи журнал «Фотографія», який вида-
вався у 1953–1974 роках, протягом 22 років 
формував та коментував художню ідентичність 
професійного та аматорського фото-життя. Ви-
ставка представляє частинку історії польської 
фотографії через призму найактивнішого того-
часного періодичного видання такої тематики у 
Східній Європі. Понад 200 номерів укладають-
ся в оповідь, яку можна читати лінійно, дізна-
ючись про ключові явища для фотографії або 
відкриваючи власну послідовність та знаходячи 
в чергових номерах цікаві для себе теми.

Квитки: 10 PLN (звичайний), 5 PLN  
(пільговий), по четвергах - вхід вільний.

10–12.11 | 16:00–22:00

Пересувний кіно-фестиваль  
WATCH DOCS. Права людини в кіно 
Нижньосілезький Кіно-центр,  
вул. Piłsudskiego 64a

Пересувний кіно-фестиваль, який виник в 
результаті низових ініціатив, у 2017 відвідав 
близько 40 міст. Партнери Гельсінського фонду 
з прав людини та Суспільного інституту кіно, 
співорганізатори пересувного фестивалю в 
окремих містах, обирають фільми з репертуару 
останнього   варшавського MFF WATCH DOCS. 
Вони також власну програму супутніх заходів, 
зокрема, зустрічей з експертами, панельні дис-
кусії, форуми неурядових організацій, виставки 
фотографій концерти та театральні спектаклі.

Вхід вільний
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10.11–5.01.2018

Виставка Бієнале WRO 2017 Draft 
Systems, RÉSUMÉ – частина II
Центр мистецтва WRO, вул. Widok 7

пн. 12:00–18:00
вт.–пт. 10:00–18:00
нд. 12:00–15:00

Кожних два роки  Вроцлав, завдяки Бієнале 
WRO, стає місцем презентації  нового мис-
тецтва з усього світу. Цього року виставки, 
покази, зустрічі, перформенси та концерти 
відбувалися під гаслом DRAFT SYSTEMS. До-
кументальне відтворення  цих подій, окремих 
тем та вибраних творів тепер стали доступ-
ними для глядачів. Друга частина виставки, 
яка підсумовує події Бієнале презентує колаж 
документального відтворення та робіт митців 
з усього світу а також контекстних матеріалів, 
які дозволять кожному відвідувачу відслідку-
вати метасистемні процеси, які виникли під час 
цьогорічного Бієнале. 

Вхід вільний

9.11 | 19:00

«Ленінград» - музичний спектакль 
Impart, вул. Mazowiecka 17

Чудово виконаний музичний спектакль, 
створений на основі 18 пісень з репертуару 
групи «Ленінград» з Санкт-Петербурга. Від 
самого початку спектакль вражає неймовірно 
реалістичним та емоційно створеним настро-
єм постійно триваючої  вечірки, чудової гри 
Маріуша Киліана та Томаса Марса та захоплює 
неймовірною енергію живої, важкої музики у 
виконанні інструменталістів, які також беруть 
участь у сценічній грі. Спектакль, який уже 
протягом восьми сезонів не сходить зі сцени, 
користується незмінною популярністю серед 
глядачів.

Квитки:  35–40 PLN

17–26.11 | 12:00–21:00

Джазтопад Фестиваль  
Національний форум музики, pl. Wolności 1

Листопадовий, уже чотирнадцятий Джастопад 
у Вроцлаві буде рясніти важливими прем'єрами 
та виступами чудових виконавців - як молодих, 
так і давно відомих. Фестиваль розпочнеться з 
прем’єри диску Мацєя Обари, що став третім 
артистом в історії польського джазу, якого 
запросив до співпраці сам Манфред Ейхер 
з  ECM. На цьогорічному фестивалі  в черго-
вий  будуть представлені музичні відкриття 
в рамках продовження проекту Welting Pot 
Made in Wrocław - у концерті візьмуть участь 
французька група Watchdog та вроцлавські 
імпровізатори.  Один день буде присвячений 
польсько-скандинавським композиціям. В 
програмі фестивалю не бракуватиме концертів 
в приміщеннях, майстер-класів, зустрічей з 
артистами, показів фільмів та джазових ранків 
для наймолодших. Енергійний jam-sessions 
відбудеться у фестивальному клубі, який знову 
стане Кав’ярнею-клубом «Млєчарня».

Квитки: від 15 до 300 PLN

18.11 | 13:00–20:00

Чайний фестиваль  «Чайш?»
Центр культури «Замок», pl. Świętojański 1

Чай вражає багатством свого світу. З кож-
ним ковтком зачаровує нас своїм смаком та 
ароматом, захоплює церемонією та інтригує 
незвичайною історією та культурою. Нам 
вдруге хочеться запросити вас у зачарований 
чайний сад, створений у стінах Центру  куль-
тури «Замок» в рамках Чайного фестивалю, 
який відбувається під «Чайш?». Програма буде 
зосереджена на різноманітності чаю, на багато-
манітті ароматів, способах подачі, доповненнях 
до чаю та церемонії. Під час фестивалю діятиме 
ярмарок зі стендами із спеціальними пропози-
ціями для поціновувачів чаю, демонструвати-
муться способи запарювання чаю, відбувати-
муться покази документальних фільмів, лекції 
та інші цікаві заходи.

Вхід вільний

18.11 | 16:00

One Love Sound Fest 2017
Зал століття, вул. Wystawowa 1

Уже чотирнадцятий раз цей найбільший в 
Європі фестиваль музики реггі, рутс, даб, раггa, 
хіп-хопу, денсхолу, ворлдмюзік та цифрових 
експериментів об'єднає тисячі шанувальни-
ків, які поціновують унікальну атмосферу 
цього заходу.  На двох сценах (головній та з 
саунд-системою) виступатимуть польські та 
світові зірки, зокрема: Alborosie, Dellé, ZOO, 
Congo Natty, Mesajah та група Maleo Reggae 
Rockers, яка виступить з концертом з нагоди 
свого 20-річчя на сцені.

Квитки: 100-160 PLN, 250 PLN Super VIP

18.11 | 20:00

«Батай і світанок нових днів»  
- хореографічний спектакль
Impart, вул. Mazowiecka 17 

Чим може стати подорож у неможливе? Ше-
стеро танцюристів у вражаючому світі Жоржа 
Батая, французького письменника, філософа, 
бунтівника проти сучасної культури. Як один 
з небагатьох мислителів минулого сторіччя 
Батай знайшов у собі сміливість безкомпроміс-
но і беззаперечно запитувати про сенс і форму 
людського буття. Філософ кидає нам виклик. 
Веде нас у місце, де «усі пристрасні почуття  
зливаються в одне». Його філософія непрямим 
чином вказує на танець. Танець стає спробою 
незалежності, виражаючи без слів незвич-
ний драматизм думок Батая з його головним 
запитанням: «чи можемо ми відбутися заново?» 
Хореографічний спектакль Славка Кравчин-
ського та Анни Годовської, який успішно 
здобув найголовніші польські театральні сцени 
та фестивалі (Malta Festival, Тіло/Розум Фести-
валь, Польська платформа танцю), цієї осені 
вперше потрапить і у Вроцлав.

Квитки: 10–15 PLN

20, 21.11 | 19:00

Dance Theatre of Harlem  
w Національному форумі музики
Національний форум музики, pl. Wolności 1

Dance Theatre of Harlem – це нью-йоркська 
балетна трупа, яка була створена в 1969 році 
з ініціативи Артура Мітчела (танцюриста 
New York City Ballet) як перша американська 
класична балетна трупа, що складається з 
чорношкірих танцюристів. Історія трупи також 
незвична – після отримання звістки про трагіч-
ну смерть Мартіна Лютера Кінга  Мітчел разом 
із балетмейстером Карелом Шуком вирішили 
орендувати старий гараж в Гарлемі та створити 
там школу класичного танцю для дітей з бідних 
районів Нью-Йорку. Сьогодні, через майже 
півстоліття своєї діяльності, завжди успішний 
Dance Theatre of Harlem користується славою 
трупи, яка додала нове звучання класично-
му балету, поєднавши в собі дух Європи та 
Америки.

Квитки: 30–150 PLN

25.11 | 19:00, 26.11 | 18:00, 30.11 | 19:00

Фестиваль сучасних опер +
Вроцлавська опера, вул. Świdnicka 35

В рамках Фестивалю сучасних опер + мешканці 
Вроцлава матимуть можливість побачити два 
спектаклі. Перший з них – це «Іммануїл Кант»  
(25, 26 листопад) на музику Лешека Мозжера. А 
30 листопада відбудеться «Глас людський» у по-
становці  Великого театру – Національна опера.

Квитки:  від 40 до 150 PLN

26.11 | 18:00

Jazz Time 2017 – концерт
Вроцлавський клуб Formaty, вул. Samborska 3-5

Jazz Time -  це музичне свято для поціновувачів 
джазової музики. Це одноденна музична подія, 
спрямована на просування джазової музики, 
демонстрацію різних стилів у цьому жанрі та 
просування молодих польських музикантів та 
джазових виконавців. Під час цьогорічного Jazz 
Time виступатимуть Войтек Бергандер Тріо та 
Барбара Пьотровська в проекті  «Tribute to Ella 
Fitzgerald». У її виконанні, зокрема, прозвучать: 
«Route 66», «Skylark», «The man I love», «Lullaby 
of Bridland».

Вхід вільний

24.11 | 11:00, 19:00, 25.11 | 19:00

«Прометей» – акробатично- 
танцювальна вистава 
Impart, вул. Mazowiecka 17

Вистава, в якій головним засобом мистецького 
вираження є форма руху у її широкому розу-
мінні - танець, акробатика, театр тіней, елемен-
ти еквілібристики та східні бойові мистецтва. 
Основою для спектаклю став міфологічний 
конфлікт Прометея та Зевса. Прометей у ній 
виступає представником гуманізму, світськос-
ті, розвитку та науки, а Зевс, в свою чергу, 
символізує догматичну віру, культурні традиції, 
що заперечують критику, та сліпий послух. 
Використовуючи крихту метафори і фантазії 
слід сприймати це видовище як драматичний 
твір, в якому актори позбавлені мови, проте 
мають крила.

Квитки: 25–35 PLN
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Im chłodniej za oknem, tym chętniej śledzę różne 
prasowe notki w domu. Nie spieszy mi się wycho-
dzić. Niedawno wpadł mi w ręce list młodej matki 
na forum porad prawnych. Opisała sytuację, gdy 
zrobiła zdjęcia grupce zaprzyjaźnionych z jej cór-
ką dzieci w oktawę Pierwszej Komunii, po czym 
zdjęć jednej z dziewczynek postanowiła nie oddać, 
albowiem obraziła się srodze na jej mamę. Wśród 
porad natury stricte prawnej na forum pojawiły się 
też głosy krytyki: czemu malcy niewinnie cierpią 
z powodu niezgody między starszymi?

A tak to właśnie bywa. Wybieram się wkrótce do 
Warszawy na długo odkładaną premierę „Proce-
su” Krystiana Lupy. Miałem malutki udział w pra-
cach nad spektaklem, ponadto lubię wycieczki do 
stolicy. Jednak czuję żal, że sztuki nie zobaczymy 
na wrocławskiej scenie, tak jak planowano. Spory 

The colder the weather outside, the more eager 
I am to read press at home. I am not really inclined 
to go anywhere. Recently, I saw a letter from a 
young mother on a legal advice forum. She de-
scribed a situation – she took several photographs 
of her daughter’s friends on the days following 
their First Communion... And then she decid-
ed against giving the photos to one of the girls, 
because she was mad at her mother. Among the 
strictly legal advice, the forum was rife with peo-
ple chastising the mother for making an innocent 
child suffer because of squabbles among the adults. 

But that’s what happens. Soon, I am going to go to 
Warsaw for the premiere of The Trial by Krystian 
Lupa. I contributed a bit to the play and apart from 
that, I like visiting the capital. Yet, I feel regret... 
Why won’t the play be staged in Wrocław, as it was 
planned? The fight between the director and some 
of the staff of the Polish Theatre is a complicated 
matter. But leaving behind the attempts to decide 
who is right and who is at fault, I am going to ask 
why the conflict “at the top” impacts the residents 
of Wrocław and the region the most?

These times are turbulent, so we cannot be sure 
of our own health... Not health per se, because we 
might be able to take care of that, but our health 
care? Not so much. Young doctors are on strike 
and it’s hardly surprising. What we should notice, 
however, is the fact that patients will be the first 
to experience the effects of this protests, not the 
authorities. And what will happen if you happen to 
fall ill on a holiday (of which we are getting more 
and more)? The night shift will be carried out 
by hospitals in Stabłowice, on Koszarowa Street, 
in Poświętne and in Brochów. Only recently did 
the city start to organise a convenient transport 
to these increasingly populous neighbourhoods. 
It is easier to go around the city than get inside or 
leave it. 

Therefore, I have a suggestion for you on these 
rainy days: let’s be as healthy as possible. Let’s leave 
the news behind and get some immunity outside 
on our own feet (or on a bike)! You can go to 
a theatre... One of many. Don’t forget that in this 
city, good stages grow like mushrooms after rain!  

Piotr Tegnerowicz

filolog anglista, chemik, poeta. 
Wrocławianin zafascynowany lokalną 
historią, snami i baśniami. Od debiutu 
w 2002 roku publikuje m.in. w "Odrze", 
"Pomostach" i antologiach poetyckich. 
Syn śląskich poetów – Zofii Badury 
i Witolda Tegnerowicza
English philologist, chemist and 
a poet. Resident of Wrocław, fascinated 
by local history, dreams and tales. 
Since his debut in 2002, he has been 
publishing in Odra, Pomosty, as well 
as poetry anthologies. Son of Silesian 
poets – Zofia Badura and Witold 
Tegnerowicz.

It’s drama... tic!
General… Nie dramat!

między dyrektorem a częścią załogi Teatru Pol-
skiego to zawiła kwestia. Pomijając zatem poszu-
kiwanie racji i winnych, spytam: dlaczego na tym 
konflikcie „u góry” najwięcej tracą mieszkańcy 
Wrocławia i regionu?

Czasy są niespokojne, więc także zdrowia swojego 
nie możemy być pewni… No, nie tyle zdrowia 
– o nie zadbać jakoś się uda – co służby zdrowia. 
Młodzi lekarze protestują i chyba nikogo nie dziwi 
dlaczego. Jednak zauważmy, że na własnej skórze 
skutki prędzej odczują pacjenci niż decydenci. 
A już nie daj Boże zachorować w święta (któ-
rych szczęśliwie przybywa): dyżur nocny lekarze 
będą pełnić jak najdalej… Stabłowice, Koszarowa 
i Poświętne, Brochów. Miasto dopiero organizu-
je dogodny dojazd w te coraz gęściej zaludnione 
dzielnice.  Łatwiej Wrocław objechać dookoła niż 
zeń wyjechać lub wjechać.

Mam więc dla Państwa propozycję na dni szaru-
gi: chorujmy jak najmniej. Odłóżmy serwis wia-
domości i skoczmy po odporność pieszo (bądź 
bezspalinowym jednośladem) na świeże, jesienne 
powietrze! Celem może być teatr, jeden z wielu 
– nie zapominajmy, że w tym mieście dobre sceny 
rosną jak grzyby po dżdżu.  
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