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Don’t let Andy Warhol’s ice skater on the cover fool you 
– we’ve all had enough of winter already, because we 
all miss drinking cappuccino in a café garden, mo-

ments of relaxation with a book on a park bench and out-
door cultural events, I think. If you are looking for a book 
you could read outside, why not go for the books presented 
in our guide to literature... Or maybe you will enjoy one of 
the “forbidden readings” – books that have been removed 
from the school core curriculum, and a new series of events 
during which actors will read fragments of said books.

Speaking of events, April in Wrocław is irrevocably 
connected with the Jazz on the Odra Festival. We talked 
with Leszek Możdżer, the artistic director, about this year’s 
programme, and Krzysztof Maj is going to tell us more 
about the International Day of Polish crowning the festival 
in his column. Music lovers will also appreciate an inter-
view with one of the initiators of Sofar Sounds, celebrating 
the 2nd anniversary of the initiative’s activity in Wrocław.

Did Warhol and Dalí like jazz? It might be true for 
the former, judging by a series of album covers designed 
for jazz legends and other artists – including the legend-
ary cover for Sticky Fingers by The Rolling Stones. You can 
see that for yourself at an exhibition opened at the Theatre 
Museum at the end of March, which, in addition to present-
ing the works of Dalí and Warhol, is a story about the art-
ists themselves. In this issue, we also recommend a visit to 
the Ossolineum, which now holds works from the pre-war 
Lubomirski Museum (the former Lviv branch of the Os-
soliński National Institute).  

In one of his songs, Zbigniew Wodecki sang: let oth-
ers in December, and us in April [...] change those bland days 
into colourful ones (interestingly enough, he made that 
song with Mitch & Mitch, who will play at the Jazz on the 
Odra Festival). If the April days would become more col-
ourful along with the increasing amount of good culture in 
the city, this month we would be able to enjoy a full range 
of colours, as evidenced by more than 120 events that we 
highly recommend!

The Guide Team
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W NUMERZE / IN THE ISSUE:Niech nie zwiedzie Was łyżwiarz autorstwa Andy’ego 
Warhola na okładce: zimy już nie chcemy, bo chy-
ba wszyscy stęskniliśmy się za cappuccino pitym 

w kawiarnianym ogródku, chwilą relaksu z książką na par-
kowej ławeczce czy plenerowymi imprezami kulturalny-
mi. Ową książką może być pozycja wspomniana w naszym 
przewodniku szlakiem literackim lub „zakazana lektura”, 
czyli taka, która została usunięta ze szkolnej podstawy pro-
gramowej, a której fragmenty w cyklu pod tą właśnie nazwą 
raz w miesiącu w Hali Stulecia czytać będą aktorzy.

Zaś jeśli o imprezach mowa, kwiecień we Wrocławiu 
bez wątpienia upływa pod znakiem Jazzu nad Odrą: o tego-
roczny program pytamy dyrektora artystycznego imprezy 
– Leszka Możdżera, a o Światowym Dniu Jazzu Polskiego 
wieńczącym festiwal w felietonie opowiada Krzysztof Maj. 
Pozostając w klimatach muzycznych, warty uwagi jest wy-
wiad z jednym z inicjatorów koncertów w ramach Sofar 
Sounds, a pretekstem do rozmowy jest 2-lecie obecności 
inicjatywy w mieście nad Odrą.

Czy Warhol i Dalí lubili jazz? Ten pierwszy zapewne 
tak, sądząc po serii okładek płyt zaprojektowanych dla ja-
zzowych legend, ale nie tylko (m.in. kultowa okładka „Stic-
ky Fingers” The Rolling Stones). Okazja, by się o tym prze-
konać, nadarzy się być może podczas otwartej pod koniec 
marca wystawie w Muzeum Teatru, która poza prezenta-
cją prac Dalego i Warhola, jest opowieścią o nich samych. 
W tym numerze polecamy także wizytę w Ossolineum, do-
kąd zjechały prace pochodzące z przedwojennego Muzeum 
Lubomirskich (dawnej lwowskiej filii Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich).

Niech inni w grudniu, my w kwietniu (…) w kolorowe 
zmieńmy te bezbarwne dni – śpiewał Zbigniew Wodecki 
(notabene z Mitch & Mitch, którzy na Jazzie nad Odrą wy-
stąpią). Gdyby kwietniowe dni nabierały koloru wraz z na-
tężeniem ilości dobrej kultury w mieście, w tym miesiącu 
mielibyśmy pełną paletę barw. Dowód: kalendarium ponad 
120 wydarzeń, które gorąco polecamy!

Zespół Niezbędnych



4

Wyspa Tamka (Tamka Island). Since December last year, 
in one of the rooms at the Tamka Island Art Hub, I run my 
songwriting workshop, so I have the very first-hand infor-
mation about the events proposed by the Tamka. On behalf 
of my distinguished neighbours, I strongly recommend the  
Organoleptic Lesson, or an experimental supper in the dark. 
On April 13, Wojtek Furmaniak and Tomasz Hartman will put 
out the light, put blindfolds over our eyes and subject us to 
a performative sensory analysis. 

The In Search of the Meaning of Life project, No-
madic State. Imagine a journey, starting in a BlaBlaCar on 
the Central Railway Station in Warsaw, to the Altai Repub-
lic, 7,000 km away. A journey that ends on a Korean island 
of Jeju. We will learn more about the search of the meaning 
of life from the report from the expedition of the Nomad-
ic State artistic group (Karolina Mełnicka & Stach Szumski)  
at the BWA Studio Gallery. The exhibition supervisor is 
Michał Grzegorzek.

As far as the BWA is concerned, I think it’s worth to partici-
pate in a supervisor’s tour at the Awangarda. Always on a Sat-
urday, at noon, simply and in an eccentric style about the con-
temporary art – regardless of the exhibition.

The Sex & Food album release, Unknown Mortal  
Orchestra. The release of the fourth long play album by the 
New Zealand group is planned for 6 April. The previous re-
leases have earned a permanent place on my everyday play-
lists. The band is currently planning their international tour, 
which unfortunately does not include any performances in 
Wrocław or anywhere else in Poland. I sincerely hope that 
someday someone will invite these gentlemen to us. They’re 
free to visit me any time!

Wyspa Tamka. Od grudnia ubiegłego roku w jednym z po-
mieszczeń Art Hubu Wyspy Tamka prowadzę swoją pracownię 
songwriterską, więc informacje o wydarzeniach proponowa-
nych przez Tamkę mam z najpierwszej ręki. W imieniu moich 
znakomitych sąsiadów gorąco polecam „Lekcję organoleptycz-
ną”, czyli eksperymentalną kolację po ciemku. 13 kwietnia Woj-
tek Furmaniak oraz Tomasz Hartman zgaszą światło, zawiążą 
nam przepaski na oczach i poddadzą nas performatywnej ana-
lizie sensorycznej. 

Projekt „W poszukiwaniu sensu życia”, Nomadic Sta-
te. Wyobraźcie sobie podróż, w którą wyruszacie BlaBla- 
Carem z Dworca Centralnego w Warszawie do odległej o 7000 
km Republiki Ałtaju. Podróż, która kończy się aż na koreańskiej 
wyspie Czedżu. O poszukiwaniach sensu życia dowiemy się 
szerzej w sprawozdaniu z wyprawy grupy artystycznej Noma-
dic State (Karolina Mełnicka & Stach Szumski) w Galerii Studio 
BWA. Kuratorem wystawy jest Michał Grzegorzek.

A jeśli już o BWA, to uważam, że warto załapać się na oprowa-
dzanie kuratorskie w Awangardzie. Zawsze w sobotę o 12:00, 
przystępnie i w ekscentrycznym stylu o sztuce współczesnej  
– niezależnie od wystawy.

Premiera albumu „Sex & Food”, Unknown Mortal Or-
chestra. Premiera czwartego, długogrającego albumu nowo-
zelandzkiej grupy planowana jest na 6.04. Poprzednie wydaw-
nictwa na stałe zagościły w moich codziennych playlistach. 
Zespół planuje właśnie swoją międzynarodową trasę koncer-
tową, w której niestety nie uwzględnia występów ani we Wro-
cławiu, ani nigdzie indziej w Polsce. Szczerzę liczę, że kiedyś 
ktoś tych panów do nas zaprosi. Ja zapraszam!

In April, we are going to see the return of SUE – the 7th edi-
tion of Self-Supported Universal Exhibitions will take 
place on the 21st of April in the flat at Chorzowska 49 in 
Wrocław, and the exhibition is going to be open for 12 hours. 
All the exhibits presented will be available for sale. The event 
is aimed at prompting a discussion about the art market. It’s 
time to replace your IKEA prints with collections of young 
artists’ works!

Pin Park are two avid fans of analogue synthesizers: Maciek 
Bączyk and Maciek Polak, who liberally draw their inspi-
ration from krautrock and German experimental electron-
ic music of the 70s. Their first album – Krautpark – was re-
leased at the end of 2017, but you are definitely going to hear 
about their performances in Wrocław in collaboration with 
KinoManual.

Meanwhile, I am eagerly waiting for the premiere of Łukasz 
Drozd’s book – Dwa Tysiące. Instrukcja obsługi pol-
skiej urbanizacji w XXI wieku, which is a guide to Polish 
spatial disorder, explaining phenomena such as gated com-
munities, pastellosis or the special act on flat construction. 
Overall, the book presents over 100 terms pertaining to the 
material dimension of the urban space, as well as social and 
economic processes.

W kwietniu na salony wraca SUW. Siódma już odsłona Samo-
nośnych Uniwersalnych Wystaw odbędzie się 21 kwietnia 
w mieszkaniu przy ul. Chorzowskiej 49 we Wrocławiu i potrwa 
12 godzin. Wszystkie prezentowane obiekty będą na sprzedaż. 
Wydarzenie ma skłonić do dyskusji na temat rynku sztuki. Czas 
zamienić wydruki z Ikei na kolekcje młodych artystów!

Pin Park to dwóch miłośników syntezatorów analogowych: 
Maciek Bączyk i Maciek Polak, którzy pełnymi garściami czer-
pią z krautrocka i niemieckiej eksperymentalnej elektroniki 
lat 70. Ich debiutancka płyta „Krautpark” to co prawda koniec 
roku 2017, ale na pewno w najbliższym czasie usłyszycie o ich 
występach we Wrocławiu we współpracy z KinoManual.

Tymczasem ja wyczekuję premiery książki Łukasza Drozda 
– „Dwa Tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbaniza-
cji w XXI wieku”. To przewodnik po polskim nieładzie prze-
strzennym, wyjaśniający takie zjawiska jak fenomen grodzo-
nych osiedli, pasteloza czy specustawa mieszkaniowa. Ponad 
100 haseł odnoszących się do materialnego wymiaru przestrze-
ni miejskiej, procesów społecznych i ekonomicznych.

KAROLINA 
BALCER

muzyk, songwriter,  
zespół Muchy  

/ musician, songwriter, 
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artystka wizualna,  
współzałożycielka  

Galerii Wykwit  
/ visual artist, co-founded  

of the Wykwit Gallery
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Jazz nad Odrą, jeden z najstarszych 
polskich festiwali jazzowych,  
odbędzie się we Wrocławiu w dniach 
26–30 kwietnia. Tegoroczna edycja to 
pięć festiwalowych dni, występy gwiazd 
światowej sceny muzycznej i prezentacje 
obiecujących artystów młodego 
pokolenia. O najciekawszych punktach 
festiwalowego programu opowiada 
„Niezbędnikowi” dyrektor artystyczny 
Jazzu nad Odrą – Leszek Możdżer.

Program 54. odsłony Jazzu nad Odrą pełen 
jest niecodziennych konfiguracji scenicz-
nych – tworzonych przez muzyków, których 
do tej pory usłyszeć można było wspólnie 
nieczęsto lub zgoła wcale. Dwie takie kola-
boracje otworzą festiwal: pierwszą będzie 
koncert Mariusa Neseta z Trondheim Jazz 
Orchestra, kolejną – twój występ z Eddiem 
Danielsem i Darkiem Oleszkiewiczem.

Nie mam wątpliwości, że koncert Mariusa Neseta 
i Trondheim Jazz Orchestra będzie dla słuchaczy 
dużym przeżyciem. Miałem okazję widzieć ten 
skład na scenie dwukrotnie i za każdym razem 
robił on na mnie wstrząsające wrażenie: w jaki 
sposób ten olbrzymi mechanizm wykonuje tak 
zawiłe muzyczne konstrukcje? Amerykanina  
Eddiego Danielsa spotkałem kilka lat temu pod-
czas gdańskiego festiwalu Solidarity of Arts.  
Daniels już ponad pięćdziesiąt lat pracuje na sce-
nie i wciąż jest w pierwszorzędnej formie. Jego 
przyjazd to wielkie wydarzenie. To ikona jazzo-
wego klarnetu i niemal wszyscy klarneciści – ale 
i wielu saksofonistów – kiedy mówią o swoich 
fascynacjach, inspiracjach czy po prostu idolach, 
prędzej czy później wymieniają jego nazwisko. 

O programie koncertu, który zagramy w trójkę  
z Darkiem Oleszkiewiczem, nie mogę jeszcze 
wiele powiedzieć – wciąż wymieniamy się po-
mysłami, ustalamy repertuar, szlifujemy set dla 
wrocławskiej publiczności. Oleszkiewicz to arty-

sta zakorzeniony we Wrocławiu: co rok przyjeż-
dża na Jazz nad Odrą, więc można powiedzieć, 
że to nasz artysta-rezydent. Darek – poza tym, że 
jest wybitnym kontrabasistą – to także ambasa-
dor polskiego jazzu w Stanach Zjednoczonych. 
Dzięki niemu mamy bezpośrednie kontakty  
do muzyków z pierwszej ligi jazzu w USA…

…kontakty, które zaowocowały pokaźną 
reprezentacją amerykańskiej sceny jazzowej 
w programie tegorocznej edycji festiwalu.

Stany Zjednoczone to ojczyzna jazzu – mówi się, 
że powstał na początku XX wieku na ulicach No-
wego Orleanu, kiedy rozbrojono okoliczną jed-
nostkę wojskową. Wszystkie trąbki, saksofony, 
puzony i inne instrumenty, wcześniej wykorzy-
stywane w żołnierskich orkiestrach, znalazły się 
w rękach ulicznych muzyków i dzięki temu po-
wstała muzyka jazzowa. Stopniowo jazz z muzyki 
ulicznej przemienił się w sztukę wysoką, wykony-
waną w filharmoniach i mającą swoich wybitnych 
przedstawicieli. 

Dzisiaj jazz to właściwie stan umysłu, przejaw 
ludzkiej świadomości, wyrażają się w nim wy-
bitni twórcy na całym świecie. Nie da się jednak 
zaprzeczyć, że w USA świetnych jazzmanów nie 
brakuje i program 54. edycji JnO jest na to naj-
lepszym dowodem. Będziemy mieli przyjemność 
posłuchać m.in. grupy Yellowjackets z blisko 
trzydziestoma płytami na koncie, nowojorskiego 

basistę Charnetta Moffetta czy kultowego, chary-
zmatycznego trębacza Toma Harrella. Harrella 
pierwszy raz widziałem na żywo, kiedy był w Pol-
sce z kwintetem Phila Woodsa. Zostawił w mojej 
świadomości tak trwały ślad, że kiedy zoriento-
wałem się, że wciąż koncertuje i jest w świetnej 
formie, bardzo chciałem, żeby pojawił się i u nas.

Jazz nad Odrą to jednak nie tylko weterani, 
ale i młodzi zdolni polskiej sceny muzycznej.

Młodzi polscy jazzmani doskonale sobie radzą 
i tak naprawdę nie potrzebują naszej pomocy. 
Grają na festiwalach na całym świecie. JnO to jed-
nak festiwal z ogromną, budowaną przez ponad 
półwiecze tradycją i dzięki temu może zwracać 
uwagę publiczności na nowe gwiazdy – pokazać 
publiczności tę młodzież, która zasługuje już na 
miejsce na dużej scenie. Podczas 54. edycji Jazzu 
nad Odrą usłyszymy choćby bardzo utalentowa-
nego gitarzystę Łukasza Kokoszko czy krakow-
ski kwintet Quindependence i nasz wrocławski 
EABS. 

Bardzo się cieszę na występ kwintetu Adama 
Jarzmika, który zwyciężył w zeszłorocznym 
konkursie na Indywidualność Jazzową. Przez 
ostatnie trzy lata występowałem z laureatami 
konkursu w koncercie specjalnym – Adam, po-
dobnie jak ja, jest pianistą i po jego zwycięstwie 
zapytałem go wprost: chcesz zagrać ze mną czy 
może masz jakiegoś innego wymarzonego muzyka?  
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The programme of the upcoming  
54th edition of Jazz on the Odra is full of  
unique stage configurations, made up  
of musicians who rarely – or in some cases 
never – appeared together before. Two of 
these collaborations will open the festival, 
starting with a concert of Marius Neset with 
Trondheim Jazz Orchestra, and another 
 one will be your joint performance with 
Eddie Daniels and Darek Oleszkiewicz.

I have no doubts that anything Marius Neset 
and the Trondheim Jazz Orchestra have in store 
for us will be a big experience for our audience. 
I had the opportunity to hear them live twice and 
each time, they left a lasting impression on me  
– I could never comprehend how such an enor-
mous mechanism is able to perform complex 
musical arrangements. I’ve met the American 
musician Eddie Daniels few years ago during the 
Solidarity of Arts Festival in Gdańsk. He is one 
of artists who are in the best shape, despite per-
forming on stage for over fifty years. His arrival is  
a great event. Eddie is an icon of the jazz clarinet 
and almost every single clarinet player out there, 
and a good number of saxophonists, list him 
among their musical fascinations, inspirations 
or idols. 

I cannot reveal much about the programme 
of the concert we are going to play with Darek 

Jazz on the Odra, one  
of the oldest jazz festivals 
in Poland, is slated to 
take place on the 26th–30th 
April in Wrocław. This 
year’s edition of the event 
will bring us five days 
filled with performances 
by world-class music  
stars and promising 
artists of the young 
generation. “The Guide” 
talked about the most 
interesting points from 
the festival programme 
with Leszek Możdżer,  
the artistic director of the 
Jazz on the Odra Festival.

JAZZ 
IS A 
STATE  
OF 
MIND

Adam wybrał Mike’a Moreno. Okazuje się, że Jazz 
nad Odrą ma moc spełniania marzeń. Moreno 
to gitarzysta, który przyjedzie do nas ze Stanów 
Zjednoczonych. Przyznam, że dopiero od mło-
dych muzyków dowiedziałem się o tym wybitnym  
instrumentaliście – młodzież nim się gorączku-
je, jest otwarty na różne gatunki muzyczne, był  
nominowany do Grammy za wydawnictwo nagra-
ne z Bilalem i Q-Tipem. Mike na naszą propozycję 
odpowiedział, że chętnie zagra z Jarzmikiem, ale 
przy okazji chciałby wystąpić z własnym zespo-
łem, dlatego w kwietniu w Imparcie usłyszymy 
również koncert jego kwartetu. 

Adam Jarzmik ze swoim kwintetem został 
Indywidualnością Jazzową 2017. Tymczasem 
trwają już poszukiwania laureata edycji 2018.

Formuła konkursu, jak wiadomo, jest wadliwa. 
Sugeruje jakieś wyścigi. Taka koncepcja narusza 
same korzenie uprawiania muzyki. Muzyka jest 
narzędziem służącym do jednoczenia się ludzi, 
a nie polem do porównań, natomiast wejście  
w konkurs bez zbytnich oczekiwań sprawia, że 
można przy tej okazji poznać nowych ludzi, wy-
mienić się doświadczeniami, pograć razem, po-
słuchać koncertów, pokręcić się po Imparcie, zoba-
czyć jakąś próbę, zajrzeć do garderoby, przekonać 
się, jak pracują wybitni, historyczni muzycy.

Ale najważniejsze jest to, że można poznać się z ko-
legami po fachu – głównie podczas jam sessions, 
które niekiedy trwają całymi nocami. W zeszłym 
roku zdarzyło się, że muzycy zeszli ze sceny o 6:30 
rano, poszli do hotelu na śniadanie, po czym wró-
cili do klubu, żeby grać jeszcze do dziesiątej. Sam 
pamiętam finały jamów, podczas których grono 
na scenie było większe niż grono słuchaczy na wi-
downi. Energia muzyki jest tak silna, że przyciąga 
do siebie młodych ludzi, którzy godzinami nie 
mogą się oderwać od instrumentu. Zeszłoroczne 
„jamowanie” było bardzo udane i mamy nadzieję, 
że w tym roku będzie podobnie. Nie mam wątpli-
wości, że muzycy którzy przyjadą do Wrocławia,  
w Imparcie będą się czuli jak w domu.

Rozmawiał: Kuba Żary Le
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Oleszkiewicz yet, because we are still exchang-
ing ideas, deciding our repertoire and polishing 
our setlist for the listeners in Wrocław. Oleszkie-
wicz is an artist, who has deep roots in Wrocław 
– he attends the Jazz on the Odra Festival every 
year, some might say that he is our artist in resi-
dence. Apart from being an outstanding double 
bass player, he’s also an ambassador of Polish 
jazz in the United States, and owing to him, we 
can keep in touch directly with fi rst-league jazz 
musicians in the US...

...which resulted in a considerable
representation of American jazz scene 
in the programme of this year’s edition 
of the festival.

The United States is the homeland of jazz mu-
sic. It is said that it came to be in the early 20th 
century on the streets of New Orleans, when a 
local military base was decommissioned. All 
the trumpets, saxophones, trombones and oth-
er instruments, which were no longer used by 
military bands, suddenly found their way into 
the hands of street musicians, which led to the 
creation of jazz music. Gradually, jazz from 
street music turned into high art, performed in 
philharmonics and having its outstanding rep-
resentatives. Nowadays, jazz is a state of mind, 
a manifestation of consciousness, it is expressed 
by eminent artists around the world.

However, there is no denying that the United 
States have a lot of exceptional jazz musicians 
and the programme of the 54th Jazz on the Odra 
is the best example of that. Among others, we 
will have the pleasure to listen to Yellowjack-
ets – a band that released nearly thirty albums, 
a bassist from New York, Charnett Moffett, as 
well as Tom Harrell, a legendary and charismat-
ic trumpeter. I saw Harrell live for the fi rst time 
when he visited Poland with Phil Woods’ quin-

tet. His performance left a lasting impression 
on me, one that stuck with me so deeply, that 
when I realised that he is still active and in great 
shape, I really wanted him to come and visit us.

Jazz on the Odra Festival is not only about 
veterans, but also young and talented 
representatives of Polish music scene.

Young Polish jazzmen are doing great on their 
own and more often than not they do not need 
our help at all. They used to play at festivals 
around the world. However, Jazz on the Odra 
Festival is an event with a tradition spanning 
over fi ve decades, which gives it power to create 
new stars and present young musicians, who al-
ready deserve a place on the big stage. During 
the 54th Jazz on the Odra Festival, we will see 
many of them, including a very talented gui-
tarist Łukasz Kokoszko, Cracow-based quintet 
Quindependence and EABS from Wrocław. I’m 
also looking forward to the performance of the 
Adam Jarzmik Quintet, who won last year’s Jaz 
Personality Contest. During the last three edi-
tions, I always performed with the laureates dur-
ing a special concert. Adam is a pianist, just like 
me, so after he won, I asked him: do you want 
to play with me, or do you dream of playing with 
somebody else? Adam chose Mike Moreno. And it 
turns out that Jazz on the Odra Festival has the 
power to make your dreams come true. Moreno 
is a guitarist hailing from the United States. I’ll 
admit that I fi rst learned about him from young 
musicians – for them, he’s the big thing, he’s 
open to all kinds of genres, he was even nomi-
nated for the Grammy Award for an album re-
corded with Bilal and Q-Tip. Mike responded to 
our proposal, saying that he’ll be happy to play 
with Jarzmik, but he’d also like to take advan-
tage of this opportunity to play with his band 
– that’s why we are also going to see him with his 
quartet at Impart this April. 

Adam Jarzmik and his quintet won the 2017 
Jazz Personality contest, meanwhile you are 
already looking for a laureate of the 2018 
edition.

As you know, the formula of the contest is 
fl awed. It suggests some races. Such a concept 
violates the roots of practicing music. Music is 
a tool used to unite people, and not a field for 
comparisons, while entering the competition 
without too much expectation makes it possible 
to meet new people, exchange experiences, play 
together, listen to concerts, walk around Impart, 
see some plays, look into the wardrobe, see how 
outstanding musicians work.

What’s the most important is the fact that they can 
meet their counterparts – mainly during jam ses-
sions, which often go on until dawn. Last year it 
happened that the musicians left the stage at 6:30 
in the morning, went to the hotel for breakfast, 
then returned to the club to play until 10:00 a.m. I 
still remember some jams, which ended with more 
people on stage than in the audience. The energy 
of music is so strong that it attracts young people 
who can’t break themselves from the instrument 
for hours. Last year’s jamming was very success-
ful, and this year and we hope that this year will 
be similar. I am sure that the musicians visiting 
Wrocław will feel at home at Impart.

Interview: Kuba Żary
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Rok 2018 jest jubileuszowym rokiem polskiej 
niepodległości. Okrągła, setna rocznica powro-
tu naszego kraju na mapę Europy to powód do 
dumy i radosnego świętowania. Zeszłej jesieni  
zastanawiałem się, jakie uroczystości towarzy-
szyłyby obchodom, gdyby to zależało ode mnie. 
Co chciałbym pokazać, co przypomnieć, na co 
zwrócić uwagę, by uświetnić rocznicę, i wresz-
cie: jak opowiedzieć, czym Polska jest dzisiaj. 
Długo rozmyślałem, a odpowiedź – jak to często 
bywa – była bliżej, niż mi się zdawało.

Obserwowałem zgromadzone na ryn-
ku tłumy czekające na start Radosnej 
Parady Niepodległości: poprzebierane 
dzieciaki, pełne napięcia nauczycielki 
szukające strategicznych pozycji, z któ-
rych to właśnie ich klasa mogłaby za-
jąć miejsce tuż za bryczką marszałka. 
I uświadomiłem sobie, że podobnych 
do mnie ludzi jest więcej. Ludzi, którzy 
chcą przejść ulicą z biało-czerwoną fla-
gą wspólnie i radośnie. Polaków, którzy 
nie chcą i nie muszą się deklarować, 
czy idą w tym marszu po stronie takie-
go czy innego światopoglądu. Nie chcą 
wznosić okrzyków za albo przeciw. Po 
prostu cieszą się z tego, że żyją w wol-
nym kraju i próbują tę radość manife-
stować. 

Potem przyszła sylwestrowa noc i owe zado-
wolenie zaczęliśmy głośno wyrażać. W czasie 
stworzonego przez Konrada Imielę koncertu na 
wrocławskim Rynku przypomniano najweselsze 
i najpopularniejsze piosenki polskich twórców. 
Przyznaję, że mimo obaw, czy pomysł Konra-
da uda się zrealizować w takiej przestrzeni jak 
Rynek, byłem pod ogromnym wrażeniem tego, 
jak muzyka połączyła wszystkich, bez wyjątku. 
Przypomniało mi się stare, być może wyświech-
tane, powiedzenie o muzyce, która łagodzi oby-
czaje. Wtedy byłem już pewien, że zainicjowany 
trzy lata temu* w ramach festiwalu Jazz nad 
Odrą Światowy Dzień Jazzu Polskiego powinien 

w stulecie niepodległości rozbrzmiewać tylko 
polską muzyką. 

Bo muzyka jazzowa najbardziej kojarzy mi się 
z wolnością, walką o godność i równe prawa, 
a jednocześnie niesie tyle radości i dumy. Prze-
cież podziwiani i oklaskiwani pierwsi jazzowi 
muzycy byli gwiazdami oraz byli wolni tylko 
wtedy, gdy stawali na scenie i dostarczali roz-
rywki białym Amerykanom. Po koncertach, naj-

częściej tylnym wejściem, opuszczali kluby czy 
restauracje i wracali do roli „gorszych” ludzi; do 
biedy i posegregowanego świata.

Różne są definicje jazzu i bardzo pojemny jest 
to gatunek, trudno zatem jednoznacznie wska-
zać, kiedy się narodził. Jedną z teorii początku 
muzyki czarnej Ameryki głosi Leszek Możdżer 
(szef artystyczny Jazzu nad Odrą) i jest mi ona 
najbliższa również w kontekście powyższych 
słów. Otóż zamieszkujący okolice Nowego  
Orleanu niewolnicy, opróżniający opustoszałe 
koszary, znaleźli w nich porzucone przez woj-
skowe orkiestry instrumenty dęte. Zaczęli ich 

używać w czasie obrzędów i rytuałów przekaza-
nych im przez przodków z Afryki, czym powo-
dowali wielki hałas (ang. jass, jas). Z czasem gra-
jący ze słuchu „muzycy” postanowili okraszać 
jazzem świąteczne parady, a gdy kilkoro z nich 
trafiło do klubów w Chicago i Nowym Jorku, roz-
poczęła się ekspansja muzyki jazzowej na całą 
Amerykę, stając się jednym, notabene bardzo 
mocnym, z głosów w walce o równe prawa. 

Jak to możliwe, że w Polsce muzyka  
z imperialistycznych Stanów Zjed-
noczonych stała się tak popularna,  
a przede wszystkim nie została zaka-
zana? Nie żyłem w tych czasach, ale  
w festiwalowych kuluarach usłyszeć 
można do dziś żarty z ówczesnej cen-
zury. Przecież to muzyka ludu uciśnio-
nego przez chciwych właścicieli, przecież 
ta muzyka pomogła im się wyswobodzić 
z jarzma wyzysku i kapitalizmu – takie 
między innymi argumenty mieli sły-
szeć przedstawiciele władzy ludowej, 
studzące nieco ich cenzorskie zapędy. 

Inny aspekt wolności, jaki niesie ze 
sobą muzyka jazzowa, wskazuje Aga Za-
ryan w wywiadzie udzielonym Gazecie 
Prawnej w sierpniu 2017 roku: (…) Ta 
muzyka wymaga otwarcia i pewnej dozy 
niepewności, bo często bywa nieprzewi-

dywalna (…) Jest nieprzewidywalna dla nas-mu-
zyków, bo nie wszystko jest w niej z góry ustalone. 
Trzeba być przygotowanym na różne sytuacje 
i wiedzieć, jak na nie zareagować. Podobnie wy-
gląda to z perspektywy słuchacza. Zabieramy go 
w pewną podróż, a jeśli ma ochotę i zgadza się 
z nami tę podróż odbyć, wtedy razem sobie podró-
żujemy przez świat muzyki improwizowanej.

Zatem 30 kwietnia wybierzmy się z jazzmanami 
w podróż, której motywem przewodnim będą 
wolność i radość.

Co mają wspólnego polski jazz  
i polski Wrocław z obchodami 

stulecia niepodległości? Przecież 
ani jedno, ani drugie nie ma jeszcze 

stu lat. Mimo to pojęcia jazz, 
niepodległość i polskość zaczynają 

ze sobą współgrać, kiedy umieścimy 
je we Wrocławiu. Nawet jeśli jedyną 
osobą, która może to pamiętać jest 

Wojtek Siwek związany z Jazzem nad 
Odrą nieustannie od pierwszej edycji. 

Sto lat, 
polski jazzie!

Krzysztof Maj
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INTERNATIONAL DAY OF POLISH JAZZ

30.04

Impart, Klub Autograf, Plac Społeczny

the Jazz on the Odra Festival three years ago*, 
should feature solely Polish music on the 100th 
anniversary of Poland’s independence.  

Because I associate jazz music mostly with free-
dom, a fi ght for dignity and equal rights, and at 
the same time, it brings so much joy and pride. 
After all, the fi rst jazz musicians were free and 
treated as stars only when they stood on the 
stage entertaining white Americans. After the 
concerts, they had to leave a club or a restaurant, 
usually through the back door, and go back to 

their role of “worse” people, to the poverty and 
the world of segregation. 

There are diff erent defi nitions of jazz and it’s a 
very capacious music genre, therefore it’s very 
difficult to indicate an exact date of its birth. 
One of the theories about the beginning of the 
music of black America is proposed by Leszek 
Możdżer (the artistic director of the Jazz on the 
Odra Festival) and I find it the most accurate, 
in respect of the above. The slaves who lived 
near New Orleans found, while clearing empty 

barracks, some wind instruments abandoned 
by the military orchestras. They started to use 
them during rites and rituals they had learnt 
from their ancestors from Africa, causing a lot 
of noise (“jass” or “jas”). After some time, “mu-
sicians” playing by ear decided to add some jazz 
to festive parades, and once a few of them ended 
up in clubs in Chicago and New York, jazz mu-
sic started to expand all over America becoming 
one of the voices, and a very strong one, in the 
fi ght for equal rights. 

How is it possible that the music of 
American imperialism became so 
popular in Poland and, most of all, 
why didn’t it get banned? I didn’t live 
in those times but even today, at the 
backstage during festivals, you can 
hear people joking about the censor-
ship. But this is music of people op-
pressed by their greedy owners, and it 
was the music that helped them break 
free from exploitation and capitalism – 
apparently such arguments were given 
to the representatives of the people’s 
government, making them a little bit 
less keen on censoring everything.

In the interview Aga Zaryan gave to 
“Gazeta Prawna” in August 2017, she 
indicated another aspect of freedom 
emphasised by jazz music: (…) This 
music requires openness and a certain 

amount of uncertainty because it’s very often un-
predictable (…) It’s unpredictable for us, musi-
cians because not everything in it is defi ned from 
the start. You have to be prepared for different 
kinds of situations and know how to react. It’s also 
very similar from a listeners’ perspective. We take 
them on a certain journey and if they want to and 
agree to go on that journey with us, then we travel 
together through the world of improvised music. 

Therefore, on 30th April, let’s go on a journey to-
gether with jazz musicians. Its theme is going to 
be freedom and joy.

What do Polish jazz and Polish Wrocław 
have in common with celebrating 

the 100th anniversary of independence? 
After all, none of them is one hundred 
years old yet. Despite that, the terms 
“jazz”, “independence”, and “Polish” 

start to tone in when we place them in 
Wrocław. Even if the only person able 

to remember that, is Wojtek Siwek, who 
has been a part of the Jazz on the Odra 

Festival since its fi rst edition. 

The year 2018 is an important date in respect of 
our independence. The 100th anniversary of re-
appearing on the maps of Europe is something 
to be proud of and a reason for a joyful celebra-
tion. Last year, in Autumn, I was thinking what 
kind of festivities should be a part of that day, 
what would I choose if the decision was mine. 
What would I like to show, remind about, em-
phasise to make the celebration better, and fi nal-
ly: how to explain what Poland is today. I spent a 
lot of time thinking while the answer, as usually, 
turned out to be simpler than expected. 

I watched the crowds of people gath-
ered at the Market Square, waiting 
for the Cheerful Independence Day 
Parade to start: dressed up children, 
anxious teachers searching for strate-
gic spots that would let their class walk 
just a few steps behind the marshal’s 
buckboard. It made me realise that 
there are more people like me. People 
who want to walk the streets together 
and with joy while holding white and 
red fl ags. Poles who don’t want to and 
don’t have to declare which ideology 
they support during the march, who 
don’t want to shout slogans in favour 
or against. They simply enjoy the fact 
that they live in an independent coun-
try and try to manifest that feeling. 

The New Year’s Eve night came and 
we started to express our happiness. During the 
concert organised at the Wrocław Market Square 
by Konrad Imiela, the most popular and cheerful 
Polish songs were played. I admit, I was really 
impressed how the music connected all the peo-
ple, without any exceptions, despite my fear that 
Konrad’s idea might turn out to be impossible to 
organise in such a space as the Market Square. 
It reminded me of an old, maybe a little worn, 
saying: music has charms to soothe the savage 
beast. In that moment I was sure that the Inter-
national Day of Polish Jazz, started as a part of 

* z okazji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 obchodzimy Światowy Dzień Jazzu 
* we celebrate International Jazz Day as a part of the European Capital of Culture Wrocław 2016

May you live 
100 years, 

Polish jazz!
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Kto był wielkim poetą?

Paryż. Grudzień roku 1840. W mieszkaniu Eu-
stachego Januszkiewicza przy Rue l’Echaudé 9 
Mickiewicz i Słowacki rywalizują słownie na co 
barwniejsze i bardziej kunsztowne rymy przed 
śmietanką polskiej socjety na Emigracji. Choć 
terminu slam poetycki po raz pierwszy użyto 
w 1986 roku w klubie Green Mill (Chicago) pod-
czas The Uptown Poetry Slam, to właśnie ten 
słynny i mityczny pojedynek poetycki polskich 
wieszczów (zwany ucztą grudniową) może ucho-
dzić za rodzimy przykład turnieju poetów-per-
formerów (zarówno amatorów, jak i profesjona-
listów) wygłaszających swoje wiersze na jednej 
scenie.

Marc Kelly Smith – robotnik, pomysłodawca chi-
cagowskiej serii otwartych odczytów poetyckich 
– chciał, by slamy były czymś innym niż sztywne 
i branżowe wieczorki poetyckie. Receptą okazał 
się być luźny, nieformalny charakter knajp, klu-
bów i teatrów, który sprzyjał dostępności poezji, 
przyciągając klimatem profesjonalnych i po-
czątkujących poetów. Świeżość i autentyczność 
występów sprawiła, że stały się one zrozumiałe 
i bliższe odbiorcom.

15 lat slamu polskiego

Poeta i pisarz Jaś Kapela, zwycięzca pierwsze-
go w Polsce slamu poetyckiego, który odbył się 
w Starej Prochoff ni w 2003 roku, twierdzi, że po-
ziom na każdym wydarzeniu jest zróżnicowany 
jak różne są odcienie poezji i świata w ogóle. Nie-

mniej jednak w przeciwieństwie do obcowania 
z tomikiem poezji w wersji papierowej, podczas 
slamu do widza docierają słowa razem z człowie-
kiem, który wypowiada je spontanicznie.

Slam w Polsce nie tylko doczekał się wielu od-
słon, ale też szeroko promowanych imprez, 
spotkań, wydarzeń i festiwali, takich jak kulto-
wy warszawski Spoke’N’Word Festival, łączący 
od 2005 roku polski slam poetycki z występami 
zagranicznych mistrzów tego gatunku. Jego or-
ganizator, Wojciech Cichoń, uważa z kolei, że 
w krajach, gdzie slam poetycki ma o wiele dłuż-
szą historię, nie ma mowy o spontaniczności. 
Uczestnicy swoje teksty mają na tyle wypracowa-
ne, że występują bez kartek i na slamie są sfoku-
sowani tylko na wywiązaniu się chemii między 
nadawcą a odbiorcami.

Głos ludu

W oryginalnym koncepcie, który przetrwał do 
dziś, to właśnie publiczność (nie krytycy lite-
raccy) decyduje o dalszym awansie każdego 
z występujących i – co za tym idzie – o wyborze 
zwycięzcy. Wynika to ze współczesnej potrzeby 
uczestników kultury, którzy coraz chętniej chcą 
być częścią jakiegoś wydarzenia, a nie tylko bier-
nym widzem. Dodatkowo bardzo ważne jest, by 
slam nie przeistoczył się w formę konkursu lite-
rackiego, bowiem zniszczyłoby to jego pierwotną 
ideę i ów szczególny związek z publicznością.

Zarówno widownię, jak i slamerów oraz slamerki 
obowiązują stałe zasady rywalizacji: uczestnicy 

TURNIEJ
NA WERS, 
METAFORĘ 
Co łączy Adama Mickiewicza, Jasia 
Kapelę i robotnika z Chicago? Czy 
sztuka może być oceniana w po-
wszechnym głosowaniu? Czy rywali-
zacja dobrze wpływa na kondycję lite-
ratury pięknej? Zapraszamy na krótką 
podróż po historii slamu poetyckiego.

mają trzy minuty na występ; teksty na scenie 
może prezentować większa liczba osób, jednak 
zabronione jest użycie rekwizytów, przebrań 
oraz podkładu muzycznego; podczas występu 
publiczność może swobodnie wyrażać swoje za-
dowolenie lub jego brak. Lello Voce, ojciec slamu 
poetyckiego we Włoszech, w wywiadach często 
wspomina pierwszy slam zorganizowany w 2001 
roku w Rzymie, po którego zakończeniu ludzie 
nie wyszli z Teatro dell’Orologio, gdyż pochłonę-
ła ich burzliwa kłótnia o poezję.

Poezja jest kobietą

W kwietniowy piątek trzynastego na scenie Im-
partu odbędzie się kolejna odsłona cyklu I’m 
part of, który promuje najciekawsze niezależne 
działania kulturalne. Tym razem będziemy mo-
gli uczestniczyć w Babskim Slamie – walce na 
słowa autorskiej poezji, wygłaszanej przez płeć 
żeńską. Gościem specjalnym będzie Rudka Zydel 
– zwyciężczyni Pierwszych Ogólnopolskich Mi-
strzostw Slamu Poetyckiego 2017 oraz fi nalistka 
zeszłorocznych Europejskich Mistrzostw Slamu 
Poetyckiego w Brukseli 2017, zaś prowadzącą – 
aktorka i improwizatorka z Wrocławia, Natalia 
Cyran.

Jaka będzie zatem wrocławska odsłona Babskie-
go Slamu: spontaniczna czy warsztatowo wypra-
cowana? Bardziej humorystyczna jak to zwykło 
być na slamowych scenach w Niemczech czy 
bardziej zaangażowana i aspirująca do poezji 
przez duże „P” w stylu amerykańskim? Dla kogo 
trzynastka okaże się szczęśliwą liczbą? 

i jeszcze jeden wers

Magdalena Klich
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Who was a great poet?
Paris. December, 1840. In the Eustachy Janusz-
kiewicz’s residency at Rue l’Echaudé 9, in front 
of the crème de la crème of Polish community 
in exile, Mickiewicz and Słowacki are competing 
over who can create more picturesque and exqui-
site rhymes. Even though the term “poetry slam” 
was used for the fi rst time in 1986 in a club Green 
Mill (Chicago) during The Uptown Poetry Slam, 
this famous and mythical poetry duel of the Pol-
ish bards (referred to as the December feast) can 
be considered a Polish example of a tournament 
for poets-performers (both amateurs and profes-
sionals) who deliver their poems on one stage.  

Marc Kelly Smith – a blue-collar worker, a found-
er of the poetry open mic series in Chicago – he 
wanted the slams to be something diff erent than 
stodgy and theme poetry nights. A relaxed, in-
formal character of the pubs, clubs, and theatres 
turned out to be a solution – it aided the accessi-
bility of poetry by attracting poets, both profes-
sionals and beginners, with its atmosphere. The 
freshness and authenticity of the performances 
made them more understandable and accessible 
for the audience. 

15 years of Polish slam
Jaś Kapela, a poet and a writer, a winner of the 
first edition of the poetry slam organised in 
Poland which took place in Stara Pochoff nia in 
2003, claims that the level of each edition varies 
just like the variations of poetry, and the world 
in general, are never the same. Nonetheless, 
unlike reading a paper version of a poetry book, 
during a slam the audience assimilates the words 
together with a man who delivers them sponta-
neously. 

Slam in Poland was not only organised multi-
ple times, it also resulted in a number of widely 
promoted shows, meetings, events, and festivals 
such as iconic Spoke’N’Word Festival organised 
in Warsaw, which has been combining the Polish 
poetry slam with performances of foreign mas-
ters of the genre since 2005. On the other hand, 
the organiser of the festival, Wojciech Cichoń, 
claims that the countries where the poetry 
slam has been present for a much longer time, 
lost their spontaneity. The users prepare their 
texts in advance so well that they perform with-
out pieces of paper, focusing solely on creating 
chemistry between the poet and the audience 
during the performance. 

A LINE, A METAPHOR, 
AND ONE MORE LINE 

What do Adam Mickiewicz, Jaś Kapela and a blue-collar worker from 
Chicago have in common? Can art be evaluated through voting? Does 
competition have a good infl uence on the condition of belles lettres? 
Let’s set off  on a short journey through the history of poetry slam.

I’M PART OF: BABSKI SLAM 
– TURNIEJ SLAMU POETYCKIEGO
I’M PART OF: WOMEN’S SLAM 
– A POETRY SLAM CONTEST

13.04 | 20:00

Impart, ul. Mazowiecka 17

www.strefakultury.pl/Impart

ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60ImpartWroclaw     s. 60

The voice of people
According to the original concept, which has 
endured till today, it’s the audience (and not 
literature critiques) that decides about which 
performer moves up, hence it chooses the fi nal 
winner. It’s a result of the modern need of the 
participants in culture, who way more often want 
to be a part of an event, and not only a passive 
spectator. Additionally, it is very important not 
to let the slam transform into some kind of a lit-
erature contest, as that would destroy the origi-
nal idea behind it, and that specifi c connection 
with the audience.

Both the audience and the slammers have to fol-
low the established rules of competition: each 
participant has 3 minutes to perform, texts can 
be presented by a bigger group of people but us-
ing props, costumes, and playing background 
music is forbidden, during the performance the 
audience is allowed to express their feelings, 
whether positive or not. Lello Voce, the father of 
poetry slam in Italy, very often mentions during 
interviews the very fi rst slam organised in Rome 
in 2001, when the audience didn’t leave Teatro 
dell’Orologio after the event had ended, because 
they were too engaged in a heated discussion 
about the poetry.

Poetry is a woman
On Friday, 13 April, another edition of “I’m part 
of ” series, which promotes the most interest-
ing, independent cultural activities, will take 
place on the stage of Impart. This time, we will 
have a chance to participate in a Women’s Slam 
– a fi ght with words and original poetry delivered 
by the women. The event will feature a special 
guest, Rudka Zydel, a winner of the First Nation-
al Poetry Slam Championship 2017 and a fi nalist 
of the European Poetry Slam Championship 2017 
organised in Brussels, and will be hosted by an 
actress and improviser from Wrocław, Natalia 
Cyran.

How will the Wrocław edition of Women’s Slam 
look like: will it be spontaneous or the partici-
pants will come well prepared? Will it be more 
humorous, like German slams, or more engaged 
and trying to present great poetry as Americans 
do? Who will the number thirteen bring luck to?

– time to start the tournament! 

Magdalena Klich
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„Zakazane lektury” to głośne czytanie przez wybitnych aktorów dzieł li-
terackich, które zostały usunięte z podstawy programowej i od przyszłe-
go roku szkolnego nie będą figurowały na liście lektur. To także „lekcje”, 
w czasie których opowiemy o swoich mistrzach – tych, którzy z kanonu 
znikną. Wreszcie, to setki (a może nawet tysiące) wrocławian na widowni. 
A wszystko to raz w miesiącu, w ciągu dwóch godzin, na żywo, dynamicz-
nie, bezkompromisowo, szczerze i bez cenzury.

Wierzę w ponadczasowość wielu tekstów literackich. Uważam, że słowo ka-
non zobowiązuje. Że jest częścią wspólnej świadomości oraz pozwala nam 
się komunikować, i rozumieć. Że nie może być anachroniczny i zideologi-
zowany. Pamiętam czasy, gdy literatura była narzędziem propagandy. Czy 
usunięcie z kanonu lub przesunięcie na poziom rozszerzony bądź ograni-
czenie do fragmentów tekstów: Kapuścińskiego, Lema, Conrada, Schulza, 
Gałczyńskiego, Manna, Kafki, Marqueza, Stryjkowskiego, Konwickiego, 
Iwaszkiewicza, Singera, Nabokova, Grassa, Kundery, Błońskiego, Janion, 
Kołakowskiego, ks. Tischnera, Lipskiej i wielu innych nie oznacza ich rze-
czywistej eliminacji ze świadomości polskiego ucznia, w przyszłości pol-
skiego obywatela kreującego rzeczywistość polityczną i społeczną? A jeśli 
tak, to jaki obraz świata i jaka wiedza – wraz z usuniętymi autorami – znik-
nie z horyzontu pokoleń Polaków? 

Co powodowało twórcami nowej podstawy programowej, że pośród lek-
tur, w miejsce usuniętych, pojawiają się: „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze 
Śmiercią”, „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu”, „Legenda o św. Aleksym”, 
„Historia o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, „Kazania sejmowe” 
i „Żywoty Świętych” Piotra Skargi czy wybór liryki religijnej Franciszka 
Karpińskiego, by wymienić tylko kilka z pokaźnej liczby? Abstrahując od 
problematyki wspomnianych pozycji, najbardziej współczesny tekst na 
nowej liście pochodzi z 2001 roku, a wszystkie książki z listy po roku 1989 
objętościowo nie dorównują nawet „Chłopom” Reymonta, dopisanym wła-
śnie do lektur.

Cykl „Zakazane lektury” to szukanie odpowiedzi na pytania postawione 
powyżej. W ciągu najbliższych miesięcy przeczytane zostaną arcyważne 
teksty, traktujące o zagadnieniach, o których trzeba rozmawiać. • Irek Grin

“Forbidden Set Books” is reading literary writings aloud by famous ac-
tors, but this includes only titles that from the next school year will be no 
longer on the list of mandatory reading material. The cycle covers also 
“lessons”, during which we will talk about our masters – those who will be 
removed from the canon. And finally, it is also about hundreds (if not to 
say – thousands) of Wrocław citizens attending the entertainment. Dur-
ing this two-hour, live event, which will be held once a month, we will en-
joy a dynamic, uncompromising and blunt experience, and absolutely no 
censorship will be allowed.

I believe that many pieces of literature are timeless. In my opinion, a word 
“canon” means commitment. It is a part of shared awareness and ena-
bles us to communicate and understand each other. It cannot be anach-
ronistic and ideologised. I remember times when the literature was used 
as a propaganda instrument. The question is whether – when it comes 
to such writers as: Kapuściński, Lem, Conrad, Schulz, Gałczyński, Mann, 
Kafka, Marquez, Stryjkowski, Konwicki, Iwaszkiewicz, Singer, Nabokov, 
Grass, Kundera, Błoński, Janion, Kołakowski, Tischner, Lipska, and many 
more – by removing titles authored by them from the canon or putting 
them on the list under an extended programme or reading only extracts 
from their texts, this will lead to them being in fact removed from the 
awareness of Polish students, and in the future – of Polish citizens respon-
sible for creating the political and social reality? And if so, what image of 
the world and what knowledge – together with authors removed – will 
disappear from the horizon of Polish generations? 

What logic was behind the decision taken by persons designing the new 
core curriculum, and why the mandatory reading material, instead of 
titles removed, now includes: Master Polikarp’s Dialog with Death, The 
Little Flowers of St. Francis, A Legend of Saint Alexius, The Story of the 
Glorious Resurrection of Our Lord, Sejm Sermons and The Lives of the 
Saints by Piotr Skarga or a selection of religious lyric poetry by Fran-
ciszek Karpiński, and many more, which have not been mentioned here? 
Apart from the issues that the above titles deal with, the most contempo-
rary text on the new list dates back to 2001, whereas all the books listed 
published after 1989 are definitely far less voluminous than Reymont’s  
The Peasants, a book which has been already put on the reading list.

The “Forbidden Set Books” cycle is precisely an answer to the above  
questions. Throughout the next couple of months, we will read texts 
which are of paramount importance, which deal with issues deserving 
close attention. • Irek Grinw

W kompleksie Hali Stulecia startuje nowy 
cykl pod nazwą „Zakazane lektury”. 

W sobotę 14 kwietnia odbędzie się jego 
pierwsza odsłona: fragmenty „Cesarza” 

Ryszarda Kapuścińskiego przeczyta 
Marcin Dorociński. O twórczości autora 

porozmawiają m.in. Jacek Hugo-Bader 
i Michał Nogaś, a o koncepcji cyklu opowiada 

„Niezbędnikowi” jego twórca – Irek Grin.

The Centennial Hall will host a new  
cycle referred to as “Forbidden Set Books”. 

The first part of the cycle takes place on 
Saturday, April 14: Marcin Dorociński will 

read excerpts from Ryszard Kapuściński’s 
The Emperor. The author’s creative activity 

will be discussed, among others, by Jacek 
Hugo-Bader and Michał Nogaś. Irek Grin, 

the originator of the whole cycle, tells 
“Niezbędnik” about the very idea behind it.

[– – – –]
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Wystawa „Dali, Warhol – geniusz wszechstronny” 
to – poza prezentacją prac obu artystów, wśród 
których znajduje się wiele unikatów – opowieść 
o nich samych. Ukazuje ona twórców, którzy sty-
lem, wizjonerstwem i kunsztem wykroczyli poza 
epokę, w której przyszło im żyć. Dwie wybitne in-
dywidualności XX wieku poznajemy jako jednostki 
intensywnie działające w wielu dziedzinach sztuki, 
poczynając od grafi ki, malarstwa, rzeźbiarstwa i fi l-
mu, a kończąc na projektowaniu przedmiotów oraz 
logotypów. Pozornie twórców dzieliło wiele: wiek, 
pochodzenie, język, mentalność, warsztat, a nawet 
podejście do sztuki. 

Dwie tak odmiennie i silnie oddziaływujące osobo-
wości spotkały się w Nowym Jorku. To właśnie tam, 
na jednym z przyjęć, artyści na powitanie wymieni-
li się pocałunkiem niczym starzy, dobrzy znajomi. 
To był gest podziwu i wzajemnego uznania dla swo-
ich umiejętności, nie tylko tych artystycznych, ale 
również – a może przede wszystkim – związanych 
z kreowaniem własnego wizerunku i rzeczywistości 
wokół siebie. Dalí emanował manią wielkości, pod-
czas gdy małomówny Warhol udawał nowojorską  
przeciętność. Obaj prowokowali, inspirowali, skan-
dalizowali i nieustannie zacierali granice między 
życiem a sztuką, osiągając to, czego obydwaj po-
żądali najbardziej – artystyczną sławę i bogactwo. 
Ekscentryczni i kontrowersyjni wzbudzali skrajne 
emocje: od ciekawości, przez niechęć, po zachwyt. 
Wielu krytyków zarzucało ich sztuce wtórność, a im 
samym brak talentu, ale to właśnie oni osiągnęli 
niebywały sukces, stali się celebrytami XX wieku. 
Ich nazwiska nadal są powszechnie rozpoznawalne, 
a prace osiągają zawrotne kwoty na aukcjach sztuki.

Wystawa zajmuje niemal całą przestrzeń jedynego 
w Polsce Muzeum Teatru (oddział Muzeum Miej-
skiego Wrocławia). Wybór tego miejsca nie jest 
przypadkowy, gdyż twórcy w swojej sztuce często 
odwoływali się do technik scenicznych: kreowali 
siebie i swoje otoczenie w bardzo świadomy spo-
sób – metodami podobnymi do teatralnych insce-
nizacji. Życie Dalego i Warhola było niczym teatr 
tworzony wyobraźnią jednego twórcy.

The Dalí, Warhol – versatile genius exhibition is 
– apart from being a presentation of the works of 
both artists, among which there are many unique 
items – a story about themselves. It shows artists 
who – through style, vision and craftsmanship 
– went beyond the age in which they lived. You 
learn about these two outstanding personalities 
of the 20th century as individuals working inten-
sively in many fi elds of art, ranging from graphics, 
painting, sculpture and fi lm, to designing items 
and logotypes. At fi rst glance, the creators diff ered 
a lot in their: age, ancestry, language, mentality, 
technique, and even approach to art. 

Two such dissimilar and strongly interacting per-
sonalities met in New York. It was there, at one of 
the parties, that the artists have greeted each oth-
er with a kiss like old, good friends. It was a ges-
ture of admiration and mutual recognition of their 
skills, not only the artistic ones, but also – maybe 
even above all – related to creating their own im-
age and reality around them. Dalí had an aura of 
megalomania, while the taciturn Warhol shroud-
ed himself with the New York mediocrity. Both 
provoked, inspired, scandalised and constantly 
blurred the lines between life and art, achieving 
what they both craved the most – the artistic fame 
and wealth. Eccentric and controversial, they 
evoked extreme emotions: from curiosity, through 
dislike, to admiration. Many critics accused their 
art of being unoriginal, and themselves – of lack-
ing any talent, but it was them who achieved the 
unprecedented success and became celebrities of 
the 20th century. Their names are still widely re-
cognised, and their works achieve staggering pric-
es at art auctions.

The exhibition occupies almost the entire space of 
the only Museum of Theatre in Poland (a branch 
of the City Museum of Wrocław). The choice of 
this place is not accidental, because the creators 
often referred to drama techniques in their art: 
they created themselves and their surroundings 
in a very conscious way – with methods similar to 
theatrical performances. Dalí’s and Warhol’s life 
was like a theatre created by the imagination of 
just one artist. 

  GENIUSZE 
          POP-
-KREACJI
   Geniuses 
of pop-
   -creation

„DALI, WARHOL – GENIUSZ 
WSZECHSTRONNY” – WYSTAWA 
DALI, WARHOL – VERSATILE GENIUS
– AN EXHIBITION

23.03—30.09

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego 
/ The Henryk Tomaszewski Museum of Theatre,  
pl. Wolności 7a

www.mmw.pl

muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 muzeumteatru            s. 30 

Salvador Dalí mawiał: „Każ-
dego ranka kiedy się budzę, 
doświadczam niespotykanego 
zachwytu – zachwytu bycia 
Salvadorem Dalí”. Andy Warhol 
wolał farbować brwi niż bywać 
na nowojorskich salonach. 
Obaj starannie kreowali swój 
wizerunek, byli geniuszami 
autoreklamy, nie zapominając 
przy tym o tworzeniu sztuki 
i zarabianiu pieniędzy.

Salvador Dalí used to say: 
Every morning when I wake 
up, I experience an exquisite
joy – the joy of being Salvador 
Dalí. Andy Warhol preferred 
to dye his eyebrows than visit 
the New York salons. They 
both carefully created their 
image, they were geniuses of 
self-advertisement, while not 
forgetting about creating art 
and making money.
Ewa Pluta
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Jak długo się znacie i od czego zaczęła się wasza współpra-
ca? Czy od razu myśleliście o stworzeniu grupy teatralnej?
Znamy się od siedmiu lat, czyli od pierwszego spotkania na 
warsztatach we Wrocławskim Teatrze Pantomimy im. Henryka 
Tomaszewskiego. Pantomima połączyła nasze ścieżki prywatne, 
a później również i zawodowe. Każdy z nas został zatrudnio-
ny w teatrze i od tego czasu nasza przyjaźń łączy się z pracą, 
a praca z przyjaźnią. Mamy różne zainteresowania, spełniamy 
się w całkowicie odmiennych działaniach artystycznych, co 
w efekcie pozwala nam tworzyć zgrany i multitaskingowy zespół. 
Fakt, że lubimy swoje towarzystwo, pozwala nam nie tyle ze sobą 
pracować, co po prostu ze sobą być. Novy Ruch Teatr jest chyba 
odpowiedzią na to, jak spotykać się po pracy jeszcze częściej. Ale 
wakacje spędzamy osobno (śmiech).

Jak działa się wam na niezależnej scenie teatralnej 
w Polsce? Jak łączycie pracę w Teatrze Pantomimy 
z własną działalnością teatralną? 
Novy Ruch Teatr jest dla nas miejscem na teatralny, animacyjny 
i społeczny eksperyment, z którym objechaliśmy prawie cały kraj. 
Nasza niezależność jest bardzo dosłowna, ponieważ do tej pory 
nie założyliśmy fundacji czy stowarzyszenia, nie mamy żadnej 
formy prawnej. Działamy organicznie i projektowo. Póki starczy 
nam na to środków, tak chyba zostanie. Założenie organizacji wią-
załoby się dla nas z poświęceniem się jej w zupełności, a to byłoby 
trudne, ponieważ ogromną satysfakcją jest dla nas praca we wro-
cławskiej Pantomimie. Jest to nasze gniazdo, nasza mikrorodzina, 
w której dobrze się czujemy i od której nie chcemy odchodzić. Re-
alizujemy tam działania, które dają nam niesamowitą satysfakcję, 
są rozwojowe. Dzięki wsparciu dyrekcji WTP udaje nam się łączyć 
pracę na etacie i działania alternatywne. Mamy świadomość, że 
każde zdobyte doświadczenie nas rozwija.

W organizowanym przez Strefę Kultury 
Wrocław konkursie na menedżera Pracowni 
Komuny Paryskiej 45 zwyciężyła grupa 
Novy Ruch Teatr. O ich dotychczasowej 
działalności i planach na zajęcia z miesz-
kańcami Przedmieścia Oławskiego 
rozmawiamy z Agnieszką Charkot, 
Agnieszką Dziewą i Piotrem Soroką.

Co przyciągnęło was na Przedmieście Oławskie?
Głównie ciekawość, przekora i ambicja. Ciekawość ludzi, miejsca 
i historii Przedmieścia. Przekora, aby stworzyć musical i zmie-
rzyć się z nową dla nas formułą działania. Zaś ambicja, żeby 
temu wszystkiemu podołać i postawić na swoim – zrobić Teatr 
Komuny Paryskiej. Najważniejsza z tej trójki jest jednak cieka-
wość. Pierwsze nasze kontakty z mieszkańcami Przedmieścia 
są ciepłe i przyjacielskie. Zwłaszcza starsi mieszańcy chętnie 
wchodzą w interakcję i dzielą się historiami.

Jak teatr sprawdza się w aktywizacji społecznej 
– jak go wykorzystujecie, jakie daje narzędzia?
Teatr jest dla nas sposobem na rozmowę z drugim człowiekiem, 
okazją do zmierzenia się z lękami i metodą na oswojenie stra-
chów. Realizujemy się również w pracy warsztatowej, w której 
korzystamy głównie z ruchowych środków wyrazu służących do 
rozwoju wyobraźni ruchowej i emocjonalnej. Nie mniej ważnym 
aspektem jest po prostu funkcja ludyczna teatru, rola czysto 
rozrywkowa. Jest ona równie ważna, co wszelakie aspekty tera-
peutyczne i edukacyjne. Coraz mniej się śmiejemy, coraz więcej 
przybywa powodów do zmartwień. Róbmy teatr – odpuśćmy 
trochę i zapomnijmy. Zaczarujmy rzeczywistość po swojemu.

Jakie macie plany na najbliższe miesiące 
w Pracowni Komuny Paryskiej 45?
Mieszkańców Przedmieścia zapraszamy na zajęcia ruchowe, na 
których będzie można poćwiczyć, zadbać o ciało, poznać techni-
kę pantomimy. Zajęcia muzyczne polecamy wszystkim grającym 
na instrumentach i śpiewającym. Muzykujmy razem. Naszym 
priorytetowym działaniem w najbliższym czasie są rozmowy 
z mieszkańcami i napisanie scenariusza przedstawienia, w tym 
songów, które będą jego bazą. Po wakacjach planujemy wydać 
płytę i puścić głos Przedmieścia w świat.
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TEATR KOMUNY PARYSKIEJ 
/ THE KOMUNY PARYSKIEJ THEATRE

3—30.04

Pracownia Komuny Paryskiej 45 
/ Komuny Paryskiej 45 Workshop

www.strefakultury.pl/Pracownia

pracowniakp45            s. 62

How long have you known each other and how did you start 
working together? Was creating a theatre group the first idea 
you came up with? 

We have known each other for seven years, we met for the fi rst 
time during the workshops organised in The Henryk Toma-
szewski Wrocław Pantomime Theatre. Pantomime connected 
us privately, and later also professionally. Each one of us got 
employed at the theatre and since then our friendship has been 
linked to our job and our job has been linked to our friendship. 
We have diff erent interests, we pursue completely diff erent 
artistic ventures, and as a result, we create a cohesive group 
which is great at multitasking. Because we enjoy each other’s 
company, we can not only work together, but also be together. 
Novy Ruch Teatr seems to answer the question of how to meet 
even more often after work. However, we spend our holidays 
apart (laughter).

What do you think about working as an independent theatre 
in Poland? How do you combine your job at Pantomime 
Theatre with your own projects? 

Novy Ruch Teatr is our theatre, animation, and social experi-
ment that we took on a tour around the whole country almost. 
Our independence is very literal, as until this day we haven’t 
started any foundation or society, we don’t have any legal form. 
We work in an organic way, based on projects. It’s probably 
going to stay this way as long as we have funds for it. Starting 
an organisation means we would have to commit completely 
to it, and that would be diffi  cult because working for Wrocław 
Pantomime Theatre gives us a lot of satisfaction. It’s our nest, 
our micro-family where we feel good and we don’t want to leave 
it. The work we do there gives us a ton of satisfaction, lets us 
develop ourselves. Thanks to the management of WTP and their 
support, we can combine a permanent job with alternative pro-
jects. We are aware that we grow with each experience we have. 

What brought you to Przedmieście Oławskie?

Mostly curiosity, defi ance, and ambition. Curiosity about the 
people, places, and history of Przedmieście. Defi ance, because 
we want to create a musical and face a new type of activity. And 
ambition, as we need to manage it and get our way – create 
the Komuny Paryskiej Theatre. Curiosity, however, is the most 
important out of these three things. Our fi rst meetings with the 
people from Przedmieście were very friendly and warm. Older 
people are especially keen on interacting and sharing their 
stories. 

What’s the role of theatre at activating society 
– how do you use it, what kind of tools does it provide?

Theatre lets us talk to another person, gives us an opportunity 
to face our fears, and it’s a method of fi ghting them. We also run 
workshops where we use mostly physical means of expression 
that help developing motor and emotional imagination. A ludic 
role of tehatre, the fact that it provides entertainment, isn’t any 
less important. It’s actually as important as any other therapeu-
tic or educational aspect. We laugh less and less, while encoun-
tering more reasons to worry. Let’s make theatre – so we can let 
it go and forget. Enchant the reality the way we want it.

What are your plans for the upcoming months 
at Komuny Paryskiej 45 Workshop?

We would like to encourage people from Przedmieście to par-
ticipate in physical workshops during which they can exercise, 
take care of their bodies, and learn pantomime techniques. We 
recommend music workshops to those who play instruments 
or sing. Let’s play music together. Talking to people and writing 
a script of the play, including songs, which are going to be its 
core, will soon become our priority. We are planning to rele-
ase an album after holidays and let the world hear the voice of 
Przedmieście.

The Novy Ruch Teatr group won the contest 
organised by Culture Zone Wrocław and became 
a new manager of Komuny Paryskiej 45 Workshop. 
We talk to Agnieszka Charkot, Agnieszka Dziewa, 
and Piotr Soroka about their previous projects and 
the activities they have planned for the people 
living in Przedmieście Oławskie.

pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62pracowniakp45            s. 62

Rozmawiał / Interview: Bartosz Zubik
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Queer jest na świecie wartością kształtującą kul-
turę oraz świadomość współczesnego człowieka, 
jego różnorodność. LGBT Film Festival jest oka-
zją do jej świętowania. Przybliża nam świat, do 
którego często tęsknimy, świat wolności i rów-
ności, poszanowania naszych praw i tożsamości. 
Wrocławska odsłona festiwalu odbędzie się w Ki-
nie Nowe Horyzonty w dniach 20–22 kwietnia. 
Otworzy ją włoski fi lm „Kto uratuje róże?” („Chi 
salvera’ le rose?”) w reżyserii Cesare Furesi, zdo-
bywcy trzech nominacji do Italian Golden Globe. 
W głównych rolach znakomici włoscy aktorzy: 
Carlo Delle Piane i Lando Buzzanca.

Dokumentalne premiery
Podczas festiwalu swoje światowe premiery będą 
miały również filmy dokumentalne – choćby 
„Sidney i przyjaciele” w reżyserii Szkota, Trista-
na Aitchisona, który polscy widzowie zobaczą 
zaledwie kilka tygodni po jego światowej pre-
mierze. Pełnometrażowy brytyjski dokument 
to wzruszająca opowieść o nadziejach, marze-
niach i codzienności grupy hermafrodycznych
i transpłciowych osób walczących o przetrwa-
nie na marginesie kenijskiego społeczeństwa. 
Jego bohaterka, hermafrodyta Sidney, w obawie 
o własne życie musi uciekać do Nairobi z rodzin-
nej wsi, której mieszkańcy wierzą, że została 
opętana przez demona. Na swojej trudnej drodze 
spotyka grupę transpłciowych osób, z którymi się 
zaprzyjaźnia i zaczyna walczyć z dyskryminacją.

Kolejną premierą, a jednocześnie wrocławskim 
akcentem podczas LGBT Film Festival, będzie 
„Polyland”. Film Dasy Raimanovej i Zofi i Brom 

ŚWIĘTO 
RÓŻNO-
RODNOŚCI

to głos trzech silnych kobiet pochodzących 
z trzech różnych środowisk. Kobiety sportreto-
wane w „Polyland” urodziły się w Polsce i miesz-
kają we Wrocławiu. Ania, Miriam i Elmelda chcą 
być usłyszane nie jako te „inne”, ale jako repre-
zentantki polskiego społeczeństwa. Film poka-
zuje ich trud życia, aż do momentu nagłej zmia-
ny na polskiej scenie politycznej. Skupia się na 
przedstawieniu niuansów bycia czarnoskórym
/czarnoskórą, muzułmaninem/muzułmanką, 
członkiem i członkinią społeczności LGBT.

Po pierwsze: zapobiegać
Ważną pozycją w festiwalowym programie jest 
„PrEP 2017” (“PrEP 17 – The coming of age of 
PrEP”). W 2015 roku reżyser Nicholas Feustel na-
kręcił dokument o PROUD PrEP, czyli prowadzo-
nym w Wielkiej Brytanii badaniu skuteczności 
leków przeciwdziałających zakażeniu wirusem 
HIV. Produkcję wyświetlano przy okazji wyda-
rzeń medialnych w Wielkiej Brytanii, zwracając 
uwagę na potrzebę mówienia i uczenia o profi -
laktyce przedekspozycyjnej (PrEP) i poekspozy-
cyjnej (PEP). PrEP stosuje się zanim dojdzie do 
narażenia na zakażenie (np. przed kontaktem 
seksualnym lub wstrzyknięciem narkotyku), PEP 
– po narażeniu na zakażenie (np. uszkodzenie 
prezerwatywy albo niezabezpieczony stosunek
z osobą, która mogła być zakażona czy ukłucie 
się zanieczyszczonym sprzętem, np. używaną 
igłą). Obie metody są bardzo skuteczne – w przy-
padku przyjmowania leków zgodnie ze wskaza-
niami lekarza zmniejszają ryzyko zakażenia HIV 
o ponad 90%.

W styczniu 2017 roku Feustel wrócił do Londynu, 
żeby opowiedzieć o dalszych losach PrEP-u. Do-
kument „PrEP 2017” skupia się na historiach kil-
kudziesięciu aktywistów profi laktyki przedeks-
pozycyjnej, obecnych i dawnych pacjentach, 
lekarzach i producentach leków. Nakręcony na 
zamówienie organizacji PrEPster film pokazu-
je, jak szybko wspomniany rodzaj profilaktyki 
mającej uchronić przed wirusem HIV stał się 
dostępny dla tysięcy osób pomimo problemów 
ze strony opieki zdrowotnej (w Polsce nie istnieje 
możliwość bezpłatnego dostępu do PrEP i PEP, 
koszty terapii musi opłacić narażona na infekcję 
osoba). Festiwalowa projekcja będzie okazją do 
spotkania ze ekspertami, którzy zastanowią się 
nad tym czy i w jaki sposób PrEP i PEP mogą zre-
wolucjonizować podejście do (bezpieczniejsze-
go) seksu, zmienić nastawienie do osób żyjących 
HIV i doprowadzić do zakończenia epidemii HIV.

Michał Pawlęga, Wiktor Morka 

9. LGBT FILM FESTIVAL

20—22.04
Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

KinoNoweHoryzonty

s. 50

W kwietniu świętować 
będziemy wyjątkowość 
fi lmów i kultury queer. 
Rusza bowiem 9. LGBT Film 
Festival, największe w Polsce 
święto kina niezależnego, 
zaangażowanego w sprawy, 
które dotyczą nie tylko 
społeczności LGBT+, 
ale nas wszystkich.
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Queer is a value which impacts the culture and 
awareness of the modern human beings, their 
diversity. The LGBT Film Festival is an oppor-
tunity to celebrate it. It shows us the world we 
often miss, a world of freedom and equality, 
full of respect for our rights and identity. The 
Wrocław edition of the festival is organised in 
the Kino Nowe Horyzonty, on 20–22 April. It will 
be inaugurated with an Italian film Who Will 
Save the Roses? (Chi salvera’ le rose?) directed by  
Cesare Furesi, who received three nominations 
for Italian Golden Globe. The main roles are 
played by excellent Italian actors: Carlo Delle Pi-
ane and Lando Buzzanca.

Premieres of 
documentary films
Documentary films will also have their world 
premiere at the festival – for example Sidney and 
Friends, directed by a Scott Tristan Aitchison,  
a documentary which Polish audience will have 
a chance to see just a few weeks after the world 
premiere. This British feature film is a moving 
story about hopes, dreams, and the everyday life 
of a group of hermaphrodites and transsexual 
people who fight to survive at the margin of the 
Kenyan society. The main character, hermaph-
rodite Sidney, because of fearing for her life, 
has to escape to Nairobi and leave her village 
where people believe she has been possessed by 
a demon. During those difficult times she meets  
a group of transsexual people who she becomes 
friends with, and together they start to fight  
discrimination. 

Another premiere, and at the same time  
a Wrocław representation during the LGBT Film 
Festival, is Polyland. Dasa Raimanova and Zofia 
Brom’s film lets the voice of three strong women 
who come from three different backgrounds be 
heard. The women portrayed in Polyland were 
born in Poland and live in Wrocław. Ania, Miri-
am, and Elmelda want to be heard not as “differ-
ent” but as members of the Polish society. The 
film shows how difficult their life was until a big 
change in Polish politics occurred. It focuses on 
presenting the nuances of being black, muslim 
or a member of the LGBT community.  

CELEBRA-
TION OF 
DIVERSITY

In April we will be celebrating the 
uniqueness of the queer films and 
culture thanks to the 9th LGBT Film 
Festival, the biggest festival of 
independent cinema in Poland, engaged 
in matters relating not only to the LGBT+ 
community, but also all of us.

First: prevent
An important film featured in the festival pro-
gramme is PrEP 17 – The coming of age of PrEP. 
In 2015 a director Nicholas Feustel made a doc-
umentary about PROUD PrEP which is a study 
carried out in Great Britain on effectiveness of 
a medication reducing the risk of HIV infection. 
The film has been shown during the high-visi-
bility events in Great Britain, pointing out the 
necessity of talking and teaching about the 
pre-exposure (PrEP) and post-exposure (PEP) 
prophylaxis. PrEP is taken before doing anything 
that present a risk of HIV infection (e.g. before 
having sex or injecting drugs), PEP – after being 
exposed to infection (e.g. because of a broken 
condom or having unprotected sex with a per-
son who could be infected, or using an infected 
tool, for example a used needle). Both methods 
are highly effective – taking the medication in 
accordance with a doctor’s instructions reduces 
the risk of HIV infection by 90%.

In January 2017, Feustel came back to London 
to talk about what happened to PrEP. The doc-
umentary PrEP 17 – The coming of age of PrEP  
focuses on telling stories of a few dozens of 
pre-exposure prophylaxis activists, current and 
former patients, doctors, and drug manufactur-
ers. The film was ordered by the PrEPster organ-
ization and it shows how quickly the described 
method of prophylaxis which protects from HIV 
infection, became available for thousands of 
people despite the problems on the part of the 
healthcare (in Poland there is no possibility of 
an access to PrEP and PEP free of charge, costs 
of the therapy have to be covered by a person 
exposed to the risk of infection). The festival 
screening will be a chance to meet the experts 
who will discuss if and how PrEP and PEP can 
revolutionise the approach to (safe) sex, change 
the attitude towards people infected with HIV 
and end the HIV epidemic. 

Michał Pawlęga, Wiktor Morka
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Najpoczytniejszy wrocławski pisarz – Ma-
rek Krajewski – w książce „Mock” przenosi 
nas do Breslau u progu I wojny światowej. 
Eberhard Mock, w 1913 roku wciąż na 
początku swojej kariery policyjnej, musi 
rozwiązać zagadkę ciał odnalezionych 
w nowo wybudowanej Hali Stulecia. Hi-
storię, zagraną w samej Hali, przypomniał 
w styczniu tego roku Teatr Telewizji.

Krajewski, znany z dbałości o rzetelne 
oddanie realiów historycznych, chciał, aby 
opisy budynku były jak najbardziej wiary-
godne, dlatego na pewien czas przeniósł 
swoją pisarską pracownię do jej murów. 
Jeśli chcecie wczuć się w klimat przedwo-
jennego kryminału, Halę Stulecia przy ul. 
Wystawowej można zwiedzać razem z dzia-
łającym w niej Centrum Poznawczym. 

W podyktowanej pod koniec życia książce 
„Było…” Barbara Zakrzewska pięknym języ-
kiem opowiada o życiu w wojennym i po-
wojennym Poznaniu i Wrocławiu, rodzinie, 
przyjaciołach i mężu. Bogdan Zakrzewski 
przybył z rodziną na Dolny Śląsk dzięki 
pomocy profesora Tadeusza Mikulskiego, 
pioniera wrocławskiej polonistyki. Praco-
wał w Katedrze Literatury Polskiej, później 
przekształconej w Instytut Filologii Polskiej, 
którym wiele lat kierował. Wspomnienie 
o tym wybitnym znawcy XIX-wiecznej 
literatury spotkało się z entuzjastycznym 
przyjęciem ze strony absolwentów wro-
cławskiej polonistyki.

Książka została wydana w ramach Wro-
cławskiego Programu Wydawniczego 
– konkursu wspierającego wydawnictwa 
w publikowaniu książek i czasopism zwią-
zanych z Wrocławiem. W tej chwili trwa 
nabór dodatkowy do programu. Informacje 
znajdziecie na www.strefakultury.pl.

Po długich zimowych wieczorach 
spędzanych pod ciepłym kocem 
z książką w dłoni nadeszła wiosna, 
a z nią czas, by ulubione lektury zabrać 
ze sobą w plener. A gdyby tak ruszyć na 
spacer trasami uczęszczanymi przez 
bohaterów wrocławskich książek? 

  Poczytaj 
Wrocław

The most popular Wrocław writer – Marek 
Krajewski – in his Mock novel takes us to Bre-
slau at the brink of the Great War. Eberhard 
Mock, in 1913 still at the beginning of his 
police career, must solve the mystery of the 
bodies found in the newly built Centennial 
Hall. In January this year you could watch 
the play – performed in the very Hall – as 
part of the Teatr Telewizji (TV Theatre) 
programme.

Krajewski, known for his attention to histor-
ical details, wanted the descriptions of the 
building to be as reliable as possible, so he 
moved his writing studio inside it for a time. 
If you want to feel the atmosphere of a pre-
war detective story, the Centennial Hall at 
Wystawowa Street can be visited together 
with the Discovery Centre operating there. 

In the book Było..., dictated near end of 
her life, Barbara Zakrzewska beautifully re-
counts the life in Poznań and Wrocław dur-
ing the war and post-war period, her family, 
friends and husband. Bogdan Zakrzewski ar-
rived with his family in Lower Silesia thanks 
to the help of professor Tadeusz Mikulski, 
a pioneer of the Wrocław polish philology. 
He worked at the Department of Polish 
Literature, later transformed into the Insti-
tute of Polish Philology, which he managed 
for many years. Reminiscences about this 
outstanding expert on 19th century literature 
met with enthusiastic reception of the grad-
uates of Wrocław Polish studies.

The book was published as part of the 
Wrocław Publication Programme – a com-
petition supporting publishing houses in 
publishing books and magazines related 
to Wrocław. At the moment there is an 
additional recruitment to the programme 
being carried out. Information can be found 
at www.strefakultury.pl.

Zebrała / Collected by: Magda Brumirska-Zielińska

Hala Stulecia / Centennial Hall
Marek Krajewski, „Mock”, Znak, 2016

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu  
Wrocławskiego / The University of Wrocław  
Institute of Polish Philology
Barbara Zakrzewska, „Było…” (It Was...),  Agencja Wydawnicza a linea, 2016
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Jeden z mieszkańców bloku na wro-
cławskiej Polance odkrywa pod tapetą 
dziwną czarną substancję. Świat 
skrywany przez ten tajemniczy twór 
coraz bardziej intryguje mieszkańców 
osiedla. Wkrótce zjawisko zaczyna 
przyciągać pielgrzymów z całego 
kraju – w jego pobliżu zaczynają też 
znikać ludzie. Tak rozpoczyna się 
„Święty Wrocław” Łukasza Orbi-
towskiego, jedna z najciekawszych 
powieści grozy związanych z naszym 
miastem. 

Książka, chociaż jej akcja rozgrywa się 
na klatkach, w windach i piwnicach 
wielkiego blokowiska, wielokrotnie 
porównywana była do kultowego 
„Miasteczka Twin Peaks”. Święte – 
a może przeklęte – osiedle wciąga 
czytelnika nie tylko niesamowitymi 
wydarzeniami, ale też portretem 
mieszkańców, którzy z każdą stroną 
jawią się jako coraz bardziej niezwykli.Dwadzieścia lat po nuklearnej apokalipsie 

życie na powierzchni ziemi jest niezwykle 
niebezpieczne. Zagrożenie mogą stanowić 
nie tylko zwierzęta i rośliny, ale przede 
wszystkim ludzie. Nauczyciel, należący do 
nielicznej grupy pamiętających świat przed 
wojną, chcąc ratować syna, rozpoczyna 
wyprawę przez ruiny Wrocławia, by odna-
leźć jedną z ostatnich kolonii. Jego celem 
są jaśniejące na horyzoncie ruiny strzelistej 
wieży Sky Tower.

Książka „Otchłań” Roberta J. Szmidta jest 
drugą po „Dzielnicy obiecanej” Pawła 
Majki polską powieścią napisaną w ramach 
międzynarodowego projektu literackiego 
Uniwersum Metro 2033. Ten liczący już bli-
sko sto książek cykl zapoczątkowała trylogia 
„Metro 2033” Dmitrija Głuchowskiego.

Read 
  Wrocław

One of the residents of a block-
house in Wrocław Polanka discovers 
a strange black substance under the 
wallpaper. The world hidden by this 
mysterious creation is becoming 
more and more intriguing for the resi-
dents of the housing estate. Soon, the 
phenomenon starts to attract pilgrims 
from all over the country – and people 
start to disappear in its vicinity. This 
is the beginning of Święty Wrocław by 
Łukasz Orbitowski, one of the most 
interesting horror stories associated 
with our city. 

The novel, although its plot takes 
place in stairways, elevators and 
basements of a large blockhouse, was 
repeatedly compared to the cult-fol-
lowing Twin Peaks. The holy – or per-
haps cursed – housing estate attracts 
the reader not only with amazing 
events, but also with characters of the 
inhabitants, who appear to be more 
and more unusual with each page.

Twenty years after the nuclear apocalypse, 
living on the Earth’s surface is extremely 
dangerous. The danger can take form of 
not only animals and plants, but above all 
– humans. A teacher, belonging to a small 
group remembering the world before the war, 
wanting to save his son, begins the journey 
through the ruins of Wrocław to find one of 
the last colonies. His destination are the ruins 
of the steeple Sky Tower skyscraper, shining 
on the horizon.

The novel Otchłań by Robert J. Szmidt is 
the second Polish novel written as part of 
the international literary project Universe of 
Metro 2033, after the Dzielnica obiecana (The 
Promised District) by Paweł Majka. This cycle, 
consisting of nearly one hundred novels, was 
started by the Metro 2033 trilogy by Dmitry 
Glukhovsky.

Sky Tower 
Robert J. Szmidt, „Uniwersum Metro 2033. Otchłań” 
(Universe of Metro 2033. Abyss), Insignis, 2015

Opera Wrocławska
Wrocław Opera 

Nadia Szagdaj, „Kroniki Klary Schulz.  
Sprawa pechowca” (The Klara Schulz 

Chronicles. The Washout Case),  
Bukowy Las, 2013

Osiedle Polanka 
The Polanka Housing Estate
Łukasz Orbitowski, „Święty Wrocław”  
(Holy Wrocław), Wydawnictwo Literackie, 2009

Młoda mieszkanka Breslau, Klara Schulz, 
podczas przedstawienia operowego jest 
świadkiem śmierci znanego barytona. 
Jako żona lekarza jest jedną z pierwszych 
obecnych na miejscu wypadku. Wkrótce, 
zatrudniona przez przyjaciela śpiewaka, 
otrzymuje zlecenie rozwikłania okoliczno-
ści tego i kolejnych morderstw. 

W „Sprawie pechowca” Nadia Szagdaj 
(z wykształcenia wiolonczelistka i śpie-
waczka) zabiera czytelników w podróż po 
kulisach dzisiejszej Opery Wrocławskiej. 
Poznajemy wnętrza – zwykle niedostępne 
dla widzów – ale też bohaterów. To przede 
wszystkim oni zadecydują o tym, czy 
Klarze uda się wykonać zlecenie. Szukając 
rozwiązania zagadki, zrozumie, że wyma-
rzona praca detektywa nie jest tak prosta, 
jak mogłoby się wydawać.

A young resident of Breslau, Klara Schulz, 
during an opera performance is a witness 
of death of a famous baritone singer. As 
a doctor’s wife, she is one of the first to 
be present at the scene of the accident. 
Soon, employed by the singer’s friend, she 
receives job offer to unravel the circum-
stances of this and following murders. 

In Sprawa pechowca, Nadia Szagdaj 
(a cellist and singer by education) takes 
readers on a journey around the backstage 
of today’s Wrocław Opera. We learn more 
and more about the interiors – usually not 
available to the audience – as well as the 
novel’s characters. It is primarily them who 
will decide if Klara manages to get her job 
done. While looking for a solution to the 
puzzle, she will understand that her dream 
job as a detective is not as simple as it 
might seem.

After the long winter evenings spent under 
a warm blanket with a book in hand, the spring 
came and allowed for taking outside your 
favourite books with you. What if you were  
to go for a walk along  the routes frequented  
by the characters from Wrocław books?
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Był grudniowy mroźny dzień, gdy książę Henryk 
Lubomirski uroczystym podpisem stwierdzał, 
że zbiory swoje w księgach, medalach, obrazach 
i starożytnościach (…) do pomienionej Biblioteki 
im. Ossolińskich przyłącza i wciela (…). Przedmioty 
zaś, które raz do Biblioteki wniesione będą, wspól-
ne z nią stanowiąc ciało (…), nosić będą na wieczne 
czasy imię Musaei Lubomirsciani. Porozumienie 
podpisał także hrabia Józef Maksymilian Ossoliński 
i 25 grudnia 1823 roku Muzeum Książąt Lubomir-
skich stało się faktem. 

Do wybuchu II wojny światowej muzeum funkcjo-
nowało we Lwowie w ramach Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. Pierwszymi jego nabytkami były 
przekazy obu fundatorów uzupełniane w ciągu ko-
lejnych lat licznymi darowiznami. Kolekcja obejmo-
wała m.in. dzieła malarzy polskich, płótna artystów 
zagranicznych, malarstwo historyczne, portrety, 
pejzaże, sceny religijne i rodzajowe powstałe od 
XVI do XIX wieku. Zbiory Muzeum Książąt Lubo-
mirskich były imponujące – tylko zgromadzona 
w nim kolekcja obrazów liczyła w 1939 roku około 
1500 dzieł. 

Po zawierusze wojennej zaledwie niewielka część 
zbiorów trafiła do Polski. Większość z ocalałej 
kolekcji została we Lwowie, gdzie do dziś opie-
kuje się nią Lwowska Narodowa Galeria Sztuki 
im. B. G. Woźnickiego. To stamtąd przyjechały 
prace, które do 1 lipca można oglądać we Wrocła-
wiu na wystawie „Muzeum Książąt Lubomirskich. 
Nie/zapomniana historia” w Zakładzie Narodo-
wym im. Ossolińskich. Wśród 64 prezentowanych 
obrazów są m.in. mało znane płótna Leona Wyczół-
kowskiego, Juliusza Kossaka, ostatni obraz Henry-
ka Rodakowskiego czy prawdopodobnie dyplomo-
wa praca Jana Matejki. Centralne miejsce w Auli 
im. M. Gębarowicza zajmuje „Modlitwa w stepie” 
Józefa Brandta. Na wystawie pokazywane są także 
portrety najważniejszych i najbardziej zasłużonych 
dla Polski osób, jak również obrazy przedstawiają-
ce reprezentantów wielonarodowej społeczności 
Galicji. To ważny aspekt w kontekście dawnych 
i współczesnych relacji polsko-ukraińskich – tym 
istotniejszy dla dzisiejszych mieszkańców Wro-
cławia, którego ważną część stanowi społeczność 
ukraińska. Z myślą o niej i przybywających do sto-
licy Dolnego Śląska turystach wystawa przygotowa-
na została w trzech językach: polskim, angielskim 
i ukraińskim.

It was a frosty day of December when Prince Hen-
ryk Lubomirski put a formal signature on a do-
cument deciding that his collection of books, me-
dals, paintings, and ancient artefacts (…) shall 
join and be given to the above mentioned Ossoliński
Library (…). Moreover, the items that once became 
a part of the Library collection (…) shall be named 
Musaei Lubomirsciani. The agreement was signed 
also by count Józef Maksymilian Ossoliński and 
on 25th December of 1823, the Lubomirski Museum 
was founded.

Until the Second World War, the museum was 
housed in Lviv, and was a part of the Ossoliński 
National Institute. At fi rst, its collection consisted 
of items donated by both founders but then, du-
ring following years, it grew thanks to many more 
donations. The gatherings included paintings by 
Polish and foreign painters, historical paintings, 
portraits, as well as landscapes, religious, and gen-
re paintings from the period between the 16th and 
19th century. The Lubomirski Museum collections 
were impressive – in 1939 it housed around 1,500 
paintings.

After the war, only a small part of the items were 
sent to Poland. Most of the extant collection 
stayed in Lviv and since then the B. G. Woźnicki 
Lviv National Art Gallery has been taking care 
of them. And now, from the 1st July, we will have 
a chance to see it in Wrocław, at the exhibition 
entitled The Lubomirski Museum. Un/Forgotten 
Story held at the Ossoliński National Institute. 
Among the 64 presented art works, we will fi nd 
less known paintings by Leon Wyczółkowski, Ju-
liusz Kossak, the last painting by Henryk Roda-
kowski or Jan Matejko’s probably graduation 
project. Modlitwa w stepie by Józef Brandt is 
displayed right in the middle of the M. Gębarow-
icz Room. Additionally, the exhibition features 
portraits of the most important people who con-
tributed to the history of Poland, as well as paint-
ings of the members of a multinational society of 
Galicia. It is an important aspect in respect of the 
present and former relations between Poland and 
Ukraine, and even more signifi cant for the citizens 
of Wrocław, as Ukrainians are an important part 
of it. Due to that fact, while also having in mind 
a number of tourists that visit the capital of Lower 
Silesia, all the texts at the exhibition are presented 
in three languages: Polish, English and Ukrainian.

„MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH. 
NIE/ZAPOMNIANA HISTORIA” – WYSTAWA
THE LUBOMIRSKI MUSEUM. 
UN/FORGOTTEN HISTORY – AN EXHIBITION

22.02—1.07
Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
/ Ossoliński National Institute, ul. Szewska 37

www.ossolineum.pl

Ossolineum            s. 35

NIEZAPO- 
   MNIANA 

KOLEKCJA
Unforgotten 
     collection

Agnieszka Topolska

W Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich trwa wystawa 

„Muzeum Książąt Lubomirskich. 
Nie/zapomniana historia”. To 

wyjątkowa okazja, by we Wro-
cławiu zobaczyć dzieła pocho-
dzące z kolekcji dawnego Mu-

zeum Lubomirskich we Lwowie.

The exhibition entitled 
The Lubomirski Museum. 

Un/Forgotten Story is currently 
on display at the Ossoliński 

National Institute. This is 
a unique opportunity to see in 

Wrocław all the paintings from 
the collection of the former 
Lubomirski Museum in Lviv.

Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35Ossolineum            s. 35
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Obecnie koncerty z cyklu Sofar odbywają 
się w ponad 400 miastach na całym świecie. 
Jaka jest jego historia?

W 2009 roku Rocky Start i Rafe Offer, dwóch 
przyjaciół z Londynu, byli na koncercie zespołu 
Friendly Fires. Publiczność rozmawiała, bawiła 
się telefonami i nikt tak naprawdę nie zwracał 
uwagi na wykonawców. Nie spodobało im się 
to i postanowili, że zorganizują koncert w tro-
chę innym duchu. Poprosili jednego ze swoich 
przyjaciół, znanego wtedy muzyka, żeby zagrał 
u nich w domu dla grona ich znajomych. Po kil-
ku podobnych występach pomysłem zaintereso-
wali się fani muzyki z innych brytyjskich miast, 
a po pewnym czasie i zagranicznych. 

We Wrocławiu wystartowaliśmy dwa lata temu. 
Byłem na wakacjach na Islandii i przypadkowo 
trafiłem na jeden z sofarowych koncertów. Było 
naprawdę miło, zapytałem więc, jak mogę stwo-
rzyć coś podobnego u siebie. Dostałem maila do 
założycieli i tak to się zaczęło.

Co zmieniło się przez te dwa lata?

Najistotniejszą zmianą jest sam zespół organi-
zatorów – od roku mamy szczęście pracować 
w stałym składzie. Jeżeli chodzi o publiczność, 
to stale się ona rozrasta. Na każdy z koncertów 
dostajemy od 300 do 500 zgłoszeń.

Co wyróżnia Sofar na tle podobnych do 
niego konceptów?

Przede wszystkim wierzymy, że każdy zespół 
jest ważny. Jedyną motywacją do wybrania się 
na koncert nie powinno być to, że zagra na nim 
ktoś znany. Powinniśmy sięgać po nowe, niezna-
ne rzeczy. Dlatego nie ujawniamy, kto zagra dla 
nas danego wieczoru. Nasze imprezy są zazwy-
czaj bardzo intymne, muzycy są o kilka kroków 
od publiczności. Zazwyczaj nie mamy nawet 
sceny. Zarówno przed, jak i po koncercie można 
podejść, porozmawiać z zespołem czy z organi-
zatorami. Istotną różnicą jest też to, że – w myśl 
kultury dostępnej dla wszystkich – nasza dzia-
łalność opiera się na dobrowolnych wpłatach.   

Jeżeli chcesz współtworzyć z nami Sofar – za-
praszamy do kontaktu, wszyscy jesteśmy częścią 
sofarowej rodziny. Nie tylko tutaj, we Wrocławiu, 
ale także podczas naszych podróży – kontaktu-
jemy się z lokalnymi oddziałami i korzystamy 
z ich gościnności. 

Oprócz zespołów również lokalizacja jest 
tajemnicą. Dlaczego?

Są dwa główne powody. Po pierwsze: dzięki 
temu całe wydarzenie jest bardziej ekscytujące. 
Po drugie: weźmy za przykład nasz ostatni kon-
cert w Barbarze – mieliśmy ponad 600 chętnych, 

W momencie zapisu 
na wydarzenie 
organizowane w ramach 
Sofar (skrót od songs 
from a room) znana jest 
tylko data i godzina,  
a miejsce i wykonawca 
niemal do ostatniej 
chwili pozostają 
tajemnicą. Z okazji 
dwulecia „tajemnego” 
koncertowania 
we wrocławskich 
przestrzeniach  
o inicjatywie Sofar 
Sounds rozmawiamy  
z jej „importerem”  
– Adrianem Siegle.

DOCHOWASZ
TAJEMNICY?
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When you sign up for an 
event organised as part of the 
Sofar initiative – the name 
of which is a shorthand for 
songs from a room – you only 
know the time and date, while 
the venue and the name of 
the performing artist remain 
a secret almost until the last 
moment. To celebrate the 
second anniversary of these 
secret concerts in various 
spaces in the city, we talk  
with Adrian Siegle, the person 
who brought Sofar Sounds  
to Wrocław. 

These days, Sofar concerts take place in 
over 400 cities all over the world. What is the 
history of the initiative?

It all started in 2009, when two friends – Rocky 
Start and Rafe Offer – attended a concert of the 
Friendly Fires in London. The audience just kept 
talking, playing with their phones and almost no 
one was paying attention to the band. They hat-
ed that experience, so they decided to organise 
their own type of concerts. They asked one of 
their friends, who was a well-known musician at 
the time, to perform at their flat for their friends. 
One event after another, more and more bands 
were interested to play and before they noticed, 
the idea caught up among music fans from oth-
er British cities, and shortly after it grew popular 
internationally. 

We started organising such concerts in Wrocław 
two years ago. I was on a vacation in Iceland and 
I accidentally stumbled upon one of Sofar con-
certs, and I liked it a lot, so I asked them how 
I would go about organising something like that at 
home. I got an e-mail address of one of the found-
ers... and that’s how it all started.

CAN YOU  
KEEP A SECRET?

których oczywiście nie byliśmy w stanie zmieścić 
w tym miejscu. Gdyby lokalizacja była jawna, na 
pewno wiele osób próbowałoby się dostać mimo 
tego. Dlatego ujawniamy adres tylko wybranej 
grupie ludzi. 

W jaki więc sposób selekcjonujecie gości?

Staramy się zachować równowagę wiekową i pa-
rytet płciowy. Około dwóch trzecich osób, które 
chcą dostać się na nasz koncert, to kobiety, więc 
jeżeli jesteś mężczyzną, to masz większe szanse 
dostać się na listę. Podobnie jeżeli masz mniej 
niż 20 albo więcej niż 30 lat. W formularzu jest 
też miejsce na opis „motywacji”, w którym mo-
żesz napisać, dlaczego chcesz przyjść na nasze 
wydarzenie. Niewiele osób z tego korzysta, więc 
tu też jest szansa na zdobycie dodatkowych 
punktów. Jeżeli byłeś już na sofarowym koncer-
cie, to musisz odczekać dwa, trzy nabory, aby 
móc aplikować ponownie. Oczywiście wszystko 
zależy też od wielkości obiektu (im mniej miej-
sca, tym dokonujemy większej selekcji, i odwrot-
nie). Gdy zostaniesz już wybrany, możesz zabrać 
ze sobą osobę towarzyszącą. 

Wrocławski Sofar słynie z niestandardowych 
lokalizacji. Organizowaliście już koncerty 
w tramwaju, NOT, apartamencie w Sky To-
wer. Jak docieracie się do tych miejsc?

Próbujemy pojawiać się w przestrzeniach, które 
nie słyną z organizowania koncertów (księgar-
nia, schronisko dla bezdomnych itp.). Niekiedy 
to my kontaktujemy się z administracją miejsca, 
które wydaje nam się ciekawe, często jednak 
działa to w drugą stronę – to ludzie prowadzą-
cy jakąś przestrzeń odzywają się do nas i wtedy, 
jeżeli to możliwe, odwiedzamy ich z koncertem. 
Jedynym warunkiem, jaki mamy, to liczebność 
widowni, której minimum to 40–50 osób. Naj-
większą imprezę zorganizowaliśmy w NOT, na 
około dwieście osób.

A jak dobieracie zespoły?

Od ponad roku mamy w swoim składzie Kamę 
Węcką (która wcześniej współprowadziła mu-
zycznego vloga) i to ona zajmuje się rezerwacją 
zespołów. Jeździ na wiele festiwali i próbuje 
wyłowić z ich line-upów grupy z potencjałem, 
zanim staną się naprawdę znane. Za każdym ra-
zem w programie mamy trzy albo cztery składy, 
a każdy z nich gra około 30 minut. Próbujemy tak 
je ze sobą zestawić, żeby zaprezentować różno-
rodność gatunkową. Zazwyczaj jeden zespół to 
reprezentant lokalnej sceny muzycznej, drugi 
jest z Warszawy i trzeci – zagraniczny. Żeby to 
się udało, planowanie rozpoczynamy z kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem

Wszyscy pracujecie przy Sofarze wolontaryj-
nie. To sprawia, że praca jest łatwiejsza czy 
wprost przeciwnie? 

Jesteśmy grupą ludzi pasjonujących się muzy-
ką i nikt nie jest w niej za pieniądze. Każdy ma 
swoje własne zadania i we wszystko, co robimy, 
wkładamy całe serce, dążąc do wspólnego celu. 
Oczywiście są i wydatki, więc aby móc robić to, 
co robimy, pod koniec występów „spacerujemy” 
z kapeluszem po widowni i zachęcamy do dawa-
nia takiej kwoty, jaką uważają za słuszną. Pie-
niądze pokrywają koszty transportu, wyżywie-
nia zespołów itp. Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z obecnego modelu pracy. Oprócz samej możli-
wości wystąpienia na sofarowym koncercie, gra-
tyfikacją dla zespołu jest profesjonalne wideo. 
Jako że Sofar jest dobrze znany na całym świecie, 
zespoły mają szansę zostać usłyszanym przez ko-
goś żyjącego nawet po drugiej stronie globu. 

Rozmawiała: Weronika Sowińska

fot. Piotr Spigiel

fot. Sabina C
ostinel
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What changed over the course of the two 
years?

The most significant change was our team – we’ve 
been lucky to finally have a stable team for a year 
now. When it comes to listeners, our audience 
is quickly growing. For our gigs, we usually get 
around 300 to 500 applications per show.

What makes Sofar stand out among other 
similar concepts?

First and foremost, we believe that every band is 
important. The fact that well-known and famous 
band is going to perform should not be the only 
motivation for people to come to a show. You 
should go and discover new things, which is why 
we do not reveal who is going to play for us on 
a given evening. Our events are very intimate, the 
musicians play only a few steps away from their 
audience and usually, we don’t even have a stage. 
You can always come up and talk to the band or 
the organisers before and after the concert. Last 
but not the least, we believe that culture should be 
accessible to everyone that’s why our events are 
donation based.

If you want to create the Sofar community with 
us – feel free to write to us or approach us after the 
show. We are all a part of a Sofar family, and this 
extends well beyond Wrocław. When we travel, we 
contact local teams and hangout with them. 

Not only the bands are secret, but you also 
never reveal the venue name before the 
concert. Why?

There are two main reasons for that. First of all, it 
simply makes the event more exciting. Second... 
for example, over 600 people signed up for our 
last concert at Barbara, and there’s no way to fit 
that many people in any space. If the location was 
known, many people would try to get in anyway, 
which is why we give provide the address to a se-
lected group of people. 

How do you select your guests?

Every Sofar team has its own way of selecting 
people and we have our own way as well, which 
we believe to be the most fair. First of all, we try 
to maintain gender and age balance. Around two 
thirds of our sign-ups are women, so if you are 

a man, you have a higher chance to be chosen. 
The same applies if you’re younger than 20 or 
older than 30 (since most applicants are within 
that age range). The sign-up form also has a box, 
where you can tell us about your motivation for 
coming to the event. Most people don’t even 
bother with filling it out, so you can score some 
additional points there. If you have been to one 
of our Sofar show before, you have to wait for at 
least two or three shows before you can apply 
again. Of course it also depends on the size of the 
venue (the smaller the venue, the stricter we are 
and vice-versa). Once you get chosen, you get to 
bring a guest with you.

Sofar in Wrocław is famous for its unique 
locations and venues. You organised con-
certs in a moving tram, in the NOT building 
and Sky Tower. How do you get to use such 
places?

We try to find locations which are not known 
from organising concerts (a bookstore, a home-
less shelter, etc). Sometimes we contact the ad-
ministrators of places which we believe might 
make interesting venues, but often it works the 
other way around – people running a given venue 
give us a call, and if possible, we organise our con-
certs there. The only condition is that the venue 
has to comfortably fit at least 40-50 people. The 
largest event we’ve organised so far was held in 
the NOT building, with around 200 people in at-
tendance.

How do you choose the bands?

For over a year now, Kama Węcka (who used to 
co-own a music vlog) joined our team and she is 
currently the one responsible for booking bands. 
During the past years, she has been attending 
many music festivals and she has a really good 
eye to find talented bands before get popular. Per 
event we have 3 or 4 bands performing, each one 
for around 30 minutes. 

We are pretty open-minded towards different mu-
sic genres as long as they fit within the cosiness 
concept of our events. When it possible, we try 
to catch one local band, one from another Polish 
city, and a foreign band as well. In order to make 
it possible, we try to plan our shows a few months 
in advance. 

You all work on the Sofar initiative as vol-
unteers. Does that make your job easier, or 
rather quite the opposite? 

We are a group of people passionate about mu-
sic and no one is in it for the money. Everyone 
has their own tasks and we put our heart into it, 
towards a common goal. Of course there are ex-
penses to be able to do what we do, so at the end 
of our shows, we pass a hat around, and everyone 
is encouraged to give whatever they think it’s fair. 
The money is then used to cover expenses like 
transportation, food, etc. We are very happy and 
satisfied with our current working model.

Our team is composed by different people from 
different backgrounds, many of them the best in 
their field, in Wroclaw. Apart from the event it-
self, we compensate the bands that play for us, by 
providing them with a professional video of one 
of their songs performed during the concert. As 
Sofar is well known all over the world, the bands 
have the chance to be heard by someone from the 
other side of the globe. 

SOFAR SOUNDS

www.sofarsounds.com/wroclaw
sofarwroclaw
sofarwroclaw 
wroclaw@sofarsounds.com

Intwerview: Weronika Sowińska

fot. Piotr Spigiel

fot. Sabina C
ostinel
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Do zobaczenia na kolejnym spacerze! 
See you on the next stroll!– Krzysiek Stęplowski BrzydkiWrocław

Co do tej nadbudówki zdania są 
podzielone: niektórzy uważają, 
że jest to najbardziej łagodny 
przejaw choroby. To kolejna 
XIX-wieczna kamienica, stojąca 
na placu Wolności, tuż obok 
Narodowego Forum Muzy-
ki. Dawny bank Rzeszy, dziś 
przepięknie odrestaurowany 
budynek z... no właśnie, zupeł-
nie nową nadbudówką.

Najbardziej upiorny przykład tej choroby 
znają chyba wszyscy: to nadbudówka 
kamienicy u zbiegu ulic Kazimierza  
Wielkiego i Ruskiej. Wiele powiedziano 
o tej realizacji. Ja śmiało przyznaję jej  
Nagrodę im. Zaułka Solnego. Szczegól-
nie za to, jak zniszczono bryłę budynku 
oraz jego piękną wieżyczkę.

Zapraszam na ulicę Powstań-
ców Śląskich, gdzie mieści się 
siedziba Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. 
Oto przejaw remontu z fantazją. 
Była klasyczna „nadbudówka”? 
Za mała! Zróbmy przeszklenie, 
pożegnajmy dotychczasowe 
proporcje, hulaj dusza! Wirus  
w najczystszej postaci.

W ostatnim czasie nadbudówka zaatako-
wała ze zdwojoną siłą przy ul. Kołłątaja. 
A raczej: zapowiedziała atak. Tak bowiem 
po remoncie mają wyglądać dwie tamtej-
sze kamienice. Dlaczego ekipa remontowa 
zostawiła swoje kontenery? – zapytał ktoś 
na fanpage’u Brzydki Wrocław. Na szczę-
ście inwestor zapowiedział, że niebawem 
pojawią się nowe wizualizacje. Nadbu-
dówka ma mieć nieco łagodniejszą formę. 
Choć sam wirus niestety zostanie...

Opinions regarding this extension 
are divided – some believe that this 
is one of the most benign manifesta-
tions of the disease. Here, you can 
see another 19th century townhouse 
in Wolności Square, right next to 
the National Forum of Music – the 
former Reichsbank building. Today, 
it has been beautifully restored, 
but for some reason it also features 
a modern upward extension.

The most atrocious manifestation of this 
disease is probably known to all residents 
of the city – the upward extension 
of a townhouse at an intersection of 
Kazimierza Wielkiego and Ruska Streets. 
Many words were said about this project. 
Personally, I’d award it the Salt Alley Prize, 
particularly for the destruction of the 
structure of the building, along with its 
beautiful cupola.

From there, we move on to Powstań- 
ców Śląskich Street, where you can find 
the headquarters of the General Direc-
torate for National Roads and Highways 
– a great example of a renovation where 
somebody got carried away. A classic 
extension? That’s not enough! Let’s do 
glazing, get rid of the existing propor-
tions, just go with the flow. A perfect 
manifestation of the virus.

Recently, the disease attacked with redoubled 
strength on Kołłątaja Street, or rather it just anno-
unced its imminent attack. This is what the two 
townhouses located there are going to look like 
after the renovation. Why did the renovation team 
leave their containers there?, somebody asked 
on the Ugly Wrocław fanpage. Thankfully, the 
investor recently announced that updated visuali-
sations will be published soon, with the upward 
extensions being more toned-down. Despite that, 
the infection will still be there.
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Jakie choroby toczą polską ar-
chitekturę? Z wirusem pastelozy 
jakoś sobie radzimy, tymczasem 
pojawiło się nowe zagrożenie. 
Oto w ostatnich latach zabyt-
kowe elewacje zaatakowała... 
nadbudówka. I o niej opowiemy 
sobie w tym wydaniu Brzydkiego  
Wrocławia.

Jakie są jej objawy? Pojawia się 
w momencie, gdy podnosimy 
wzrok. Wówczas widać ją wy-
raźnie: siedzi bezczelnie na XIX-
-wiecznych kamienicach. Oficjal-
nie nadbudówka próbuje nadać 
starym budynkom nowoczesne-
go sznytu. W rzeczywistości jest 
przejawem tego, czego osobiście 
w biznesie nie znoszę: nadmiernej 
chciwości. I założenia, że skoro 
kupiliśmy budynek, wyciśnijmy 
z niego jak najwięcej.

What diseases affect Polish architec-
ture? We’re managing the Pastellosis 
virus, but in the meantime, a new threat 
has appeared. In the recent years, his-
toric façades have been increasingly 
affected by a disease which manifests 
itself with upward extensions. This 
month’s edition of Ugly Wrocław will be 
devoted to this grave threat.

What are the symptoms? The main 
symptom can be seen clearly as soon 
as you raise your eyes, sitting defiantly 
on top of the 19th century townhouses. 
Officially, an upward extension is sup-
posed to modernise the existing old 
buildings, but in reality, it is a manifes-
tation of a thing that I personally hate 
in business – excessive greed and the 
belief that after purchasing a property, 
one should squeeze as much money 
out of it as humanly possible. 0
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Z diagramu należy wykreślić 9 angielskich nazw instru-
mentów, które „zagrają” na tegorocznym Jazzie nad 
Odrą (dla ułatwienia podane są ich polskie odpowiedniki 
i międzynarodowe skróty). Nazwy te nie przecinają się, 
a kratki z kolejnymi literami danej nazwy sąsiadują ze 
sobą bokami (nie na ukos). Niewykreślone litery czytane 
rzędami utworzą rozwiązanie – nazwę jeszcze jednego 
instrumentu. 

Cross out 9 names (in English) of instruments that will be 
featured during this year’s Jazz on the Odra Festival – to 
make things easier, we’ve provided their names in Polish, 
along with international abbreviations). The names do not 
intersect with each other, and the fields with subsequent 
letters of each name are adjacent to each other horizon-
tally or vertically – never diagonally.  The leftover letters 
read from the top to the bottom will spell out the solution 
– the name of yet another instrument. 

HASŁO 
/ PASSWORD:

dr (perkusja)

sax (saksofon)

synth (syntezator

acc (akordeon)

cl (klarnet)

WYKREŚLANKA

LABIRYNT

perc (instrumenty 
perkusyjne)

viol (skrzypce)

p (pianino)

db (kontrabas)

Z poprawnie rozwiązaną łamigłówką zapraszamy do 
Infopunktu w Barbarze (ul. Świdnicka 8b). Do wygrania 
są bilety na Jazz nad Odrą i nagrody pocieszenia. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie: 
www.strefakultury.pl/niezbednik-kwiecien-konkurs.

With a correct solution of the word search, we invite 
you to the Infopoint in Barbara (ul. Świdnicka 8b). There 
are tickets for Jazz on the Odra Festival and consolation 
prizes to win. The competition regulations can be found 
at: www.strefakultury.pl/niezbednik-kwiecien-konkurs.

Jazz wciąga! Czy uda Ci się znaleźć wyjście 
z muzycznego labiryntu?
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www.zpap.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

The After the ECoC... exhibition series was 
established as a curated presentation of visual 
artists connected with Wrocław. According to 
the originators of the exhibitions, they should 
demonstrate the permanent presence and diver-
sity of visual arts in the city, which in 2016 served 
its term as the European Capital of Culture. The 
ranks of participants encompass the members of 
OW ZPAP, as well as artists from Wrocław active 
outside ZPAP, who were invited by the board.

Additional language: English / Organiser: Zarząd 
Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków  
we Wrocławiu / Free entrance 

15.03–26.04

„In memoriam” – wystawa  
malarstwa Andrzeja  
Klimczaka-Dobrzanieckiego 
In memoriam – an exhibition  
of paintings by Andrzej  
Klimczak-Dobrzaniecki

Domek Miedziorytnika  
/ Engraver’s House, ul. Św. Mikołaja 1
wt.–czw. / Tue.–Thu. 13:00–17:00 
sob. / Sat. 12:00–18:00

“Autor poświęcił wystawę w Domku Miedzioryt-
nika pamięci osób mu bliskich i ważnych, których 
już nie ma. To rodzaj malarskiego epitafium, 
rozumianego nie tyle jako forma wizualna (…),  
ale przede wszystkim jako osobny gatunek kultu-
rowy. Zbiór prac powstawał w latach 2002–2005 
oraz 2016–2017 i składa się z realizacji malarskich 
wykonanych w głównej mierze na kartonie i pa-
pierze w technice temperowej i akrylowej. W jego 
skład wchodzą dzieła ze wspomnianego cyklu 
epitafiów, lecz także i obrazy rozwijające istnieją-
ce już serie przedstawiające układy powielonych 
przedmiotów, architekturę, ornamenty, fragmen-
ty tekstów literackich czy kompozycje ze stołem.” 
– Alicja Klimczak-Dobrzaniecka

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/DomekMiedziorytnika

Wstęp wolny 

The author dedicated his exhibition at the 
Engraver’s House to the memory of his loved 
ones, who are no longer with us. The exhibition 
is a kind of a painterly epitaph, understood not 
only as a visual form, but first and foremost as 
a separate cultural genre. The collection of works 
features paintings on cardboard and paper using 
tempera and acrylic paint.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

 
 
23.03–30.09

„Dali, Warhol – geniusz  
wszechstronny” – wystawa
Dali, Warhol – versatile genius  
– an exhibition

Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego,  
Oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia / The Henryk 
Tomaszewski Museum of Theatre, Branch of The City 
Museum of Wrocław, pl. Wolności 7a
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–17:00  
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–18:00

2.03–20.04

Wystawa prac Edyty Stajniak
An exhibition of works  
by Edyta Stajniak

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

Edyta Stajniak jest absolwentką Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Obszarem jej zaintere-
sowań jest współzależność i integracja wielu 
dziedzin sztuki. Zajmuje się grafiką warsztatową 
i projektową, ilustracją, książką artystyczną, 
projektowaniem kostiumów i scenografii. To 
dwukrotna stypendystka Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, a obecnie asystentka 
na krakowskiej ASP. Grafiki prezentowane na 
wystawie wykonane zostały w technikach druku 
wklęsłego, technikach mieszanych i własnych, 
pochodzą z lat 2008–2016.

Organizatorzy: Centrum Historii Zajezdnia,  
Strefa Kultury Wrocław 

DomekMiedziorytnikaWroclaw

Wstęp wolny 

Edyta Stajniak is a graduate of the Academy of 
Fine Arts in Kraków. Her art practices include 
printing techniques, graphic design, illustrating, 
artist’s book, costume and stage design. The art 
works presented at the exhibition were creat-
ed between 2008 and 2016, using the intaglio 
techniques, combined techniques, and the artist’s 
own techniques.

Organisers: Depot History Centre, Culture Zone 
Wrocław / Free entrance

 

8.03–27.04

„A my po ESK... Ekspresja.  
Struktura. Kolor” – wystawy
After the ECoC... Expression.  
Composition. Colour – exhibitions

Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum  
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5

Galeria Awangarda BWA Wrocław  
/ Awangarda Gallery, ul. Wita Stwosza 32

Wystawy „A my po ESK...” pomyślane są jako 
kuratorska prezentacja artystów plastyków śro-
dowiska wrocławskiego. W rozumieniu organiza-
torów tych prezentacji powinny one demonstro-
wać trwałą obecność oraz różnorodność sztuk 
plastycznych w mieście, które było Europejską 
Stolicą Kultury w 2016 roku. Tamten czas przemi-
nął, a my pozostaliśmy w mieście, któremu tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury będzie towarzyszył 
nieprzemijająco. Uczestnikami są aktualni człon-
kowie OW ZPAP oraz zaproszeni przez zarząd 
artyści wrocławscy pozostający poza ZPAP.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Zarząd Okręgu Związku Polskich 
Artystów Plastyków we Wrocławiu

„I
n 

m
em

or
ia

m
”, 

Ed
yt

a 
St

aj
ni

ak



31

vi
su

al
 a

rt
s

5–30.04
5.04 | 18:00 wernisaż / opening

 „Jarosław Kukowski i uczniowie”  
– wystawa
Jarosław Kukowski and his students  
– an exhibition

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

Wystawa „Jarosław Kukowski i uczniowie” to 
pokaz dzieł malarza Jarosława Kukowskiego 
i czwórki jego uczniów (Jolanty Bukowskiej, Ewy 
Kukowskiej, Piotra Lemke oraz Krzysztofa Spra-
dy). Na wystawie w Galerii Miejskiej we Wrocła-
wiu mistrz prezentuje malarstwo z nurtu realizmu 
magicznego oraz trójwymiarowe instalacje 
– zegary. Uzupełnieniem ekspozycji są zróżnico-
wane tematycznie prace uczniów: martwe natury, 
malarstwo abstrakcyjne i zmysłowe akty. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu 

www.galeriamiejska.pl

Wstęp wolny 

An exhibition of paintings by Jarosław Kukowski 
and four of his students (Jolanta Bukowska, Ewa 
Kukowska, Piotr Lemke, and Krzysztof Sprada). 
The master presents magic realism paintings 
and three dimensional installations – clocks. The 
exhibition will also feature different art works cre-
ated by the students: still life, abstract paintings 
and sensual nudes. 

Additional language: English / Organiser:  
The City Gallery in Wrocław / Free entrance

5.04–3.05
5.04 | 18:00 wernisaż / opening

Bryły Platona „Offline” – wystawa 
prac Alicji Pruchniewicz
Platon’s Solid: Offline – an exhibition 
of works by Alicja Pruchniewicz

Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Pawła Włodkowica 5
pon.–sob. / Mon.–Sat. 17:00–4:00 
niedz. / Sun. 17:00–00:00 

Druga wystawa III edycji Brył Platona będzie 
poświęcona malarstwu Alicji Pruchniewicz. Swoją 
twórczość artystka przybliża w ten sposób: „Swoje 
obrazy konstruuję z intuicyjnych rysunków. Gesty 
te są wielokrotnie powiększane lub wycinane tak, 
aby stały się odbiciem współczesności. Znacze-
nie ma dla mnie sam proces twórczy, w którym 
opracowuję zarówno kształt, jak i powierzchnię 
obrazu. W dużym stopniu na moją twórczość 
oddziaływują kultura masowa oraz przestrzeń 
internetowa”.

Organizatorzy: Galeria Sztuki Platon,  
Klubokawiarnia Mleczarnia

www.galeriaplaton.pl

Wstęp wolny / Free entrace

The second exhibition of the 3rd edition of Pla-
ton’s Solid will be devoted to paintings by Alicja 
Pruchniewicz. The artist herself presents her art 
in the following way: I construct my paintings 
out of intuitive drawings. These gestures are then 
enlarged or cut out multiple times, so that they 
become a reflection of our modern times. 

Organisers: Platon Art Gallery,  
Klubokawiarnia Mleczarnia

Na wystawie zaprezentowane zostaną wyselek-
cjonowane, oryginalne prace obydwu artystów. 
Część z nich zostanie pokazana szerokiej publicz-
ności po raz pierwszy, pokazując artystów, którzy 
stylem, wizjonerstwem i kunsztem wykroczyli 
poza epokę, w której przyszło im żyć. Dwie wy-
bitne indywidualności XX wieku poznajemy jako 
jednostki intensywnie działające w wielu dziedzi-
nach sztuki, starannie kreujące własny wizeru-
nek i rzeczywistość wokół siebie. Wystawa zada 
pytanie o podobieństwa i różnice w twórczości 
Dalego i Warhola, prezentując ich najważniejsze 
dokonania.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Muzeum Miejskie Wrocławia, 
Digital Open Group 

www.daliwarhol.pl 
www.mmw.pl                                                     
www.geniuszwszechstronny.pl

Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy), 
18 PLN (grupowy) 

The exhibition presents selected, original works 
by both artists. We will have a chance to get to 
know those two prominent personalities of the 
20th century as individuals who worked hard in 
many different styles of art, who very carefully 
created their own image and the reality around 
them. The exhibition asks about similarities and 
differences in Dali’s and Warhol’s works while 
presenting their most important achievements. 

Additional language: English / Organisers:  
The City Museum of Wrocław, Digital Open Group  
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced),  
18 PLN (group) 
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6–20.04 
6.04. | 18:00 wernisaż / opening

„Dokumentacje”  
– wystawa prac Karoliny Freino
Documentation – an exhibition  
of works by Karolina Freino

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

Karolina Freino jest artystką intermedialną, reali-
zującą prace głównie w przestrzeniach publicz-
nych. Kontekst wybranych miejsc – przestrzenny, 
historyczny, społeczny czy polityczny – staje się 
zwykle nie tylko inspiracją, ale też integralną czę-
ścią działań artystki, które wpisują się w miejskie 
przestrzenie. Wystawa będzie prezentacją kilku 
ostatnich realizacji Freino, testującą możliwość 
przeniesienia działań kontekstowych do prze-
strzeni galerii.

5.04 | 18:00

Walk & Talk: spacer z Urszulą  
Lisowską po wystawie Huberta 
Humki „Death Landscapes”
Walk & Talk: a walk with Urszula 
Lisowska around the exhibition of 
Hubert Humka Death Landscapes

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

Walk & Talk to cykl chodzonych wykładów 
w przestrzeni wystaw MWW, w którym do inter-
pretacji dzieł sztuki zapraszamy specjalistów spo-
za artystycznego świata. Spacer po wystawie „De-
ath Landscapes” poprowadzi filozofka, dr Urszula 
Lisowska. Fotografie Huberta Humki posiadają 
szczególną aurę naznaczoną zbiorową traumą lub 
jednostkowym nieszczęściem. Spotkanie z Ur-
szulą Lisowska będzie okazją do przyjrzenia się 
wybranym pracom prezentowanym na wystawie 
oraz próbą odpowiedzi na pytanie o naturę zła.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

Walk & Talk is a series of lectures given during 
exhibition tours at Wrocław Contemporary Muse-
um. The art works are interpreted by the invited 
specialists from outside the world of art. The walk 
around the exhibition Death Landscapes will be 
led by a philosopher Urszula Lisowska, PhD. The 
photographs by Hubert Humka have a peculiar 
aura around them, marked by a collective trauma 
or individual tragedy.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance

5.04–30.06
5.04 | 18:00 wernisaż / opening

„Księgi Pana Tadeusza”  
– wystawa
The Books of Pan Tadeusz  
– an exhibition
Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6 
wt.–niedz. / Tue.–Sun. 10:00–18:00

12 ksiąg poematu Mickiewicza. 12 autorów wizu-
alnych. Co miesiąc jedna odsłona – takim hasłem 
Muzeum Pana Tadeusza zapowiadało w 2017 roku 
plakaty do kolejnych ksiąg „Pana Tadeusza”. Do 
udziału w projekcie zaproszono twórców z róż-
nych dziedzin sztuki i dizajnu: Arobala (Bartek 
Kociemba), Mirellę von Chrupek, Pawła Janczar-
ka, Tomasza Kaczkowskiego, Agatę Kalinowską, 
Jana Kallwejta, Manio Lo (Mariusz Walterowicz), 
Łukasza Rusznicę, Studio Fontarte, Annę Waltero-
wicz, Karolinę Zajączkowską i Martę Zdulską.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Wstęp wolny

12 books of Adam Mickiewicz’s poem. 12 visual 
artists. One poster uncovered every month – such 
slogan was used by the Pan Tadeusz Museum to 
announce a series of posters illustrating the books 
of Pan Tadeusz. Artists working in various fields 
of art and design were invited to participate in the 
projects: Arobal (Bartek Kociemba), Mirella von 
Chrupek, Paweł Janczarek, Tomasz Kaczkowski, 
Agata Kalinowska, Jan Kallwejt, Manio Lo (Mar-
iusz Walterowicz), Łukasz Rusznica, Studio Fon-
tarte, Anna Walterowicz, Karolina Zajączkowska 
and Marta Zdulska.

Organiser: The Pan Tadeusz Museum  
/ Free entrance
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Organizator: Galeria Entropia

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 

Karolina Freino is an intermedia artist who works 
mostly in public spaces. The context of certain 
places – spatial, historic, social or political – is not 
only an inspiration usually, but also an integral 
part of the artist’s work, which becomes a part 
of an urban space. The exhibition will present 
a few of the Freino’s most recent works, testing 
a possibility of moving a contextual activity into 
a gallery.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance 

6.04–6.05 
6.04 | 19:00 wernisaż / opening

„Instant” – wystawa prac  
Pawła Garwola
Instant – an exhibition of works  
by Paweł Garwol

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00 
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–18:00

Paweł Garwol zajmuje się komiksem, ilustra-
cją, malarstwem, formami przestrzennymi 
i fotografią. Jest autorem, opartego na prozie 
Romana Lipczyńskiego, komiksu „Bez końca” 
– jednego z najlepiej ocenianych komiksowych 
debiutów ostatnich lat oraz jego kontynuacji. Jak 
sam mówi, jego prace są wyrazem refleksji nad 
światem i rzeczywistością, a jednocześnie próbą 
podjęcia dialogu z odbiorcą i stworzeniem pola 
dla wielu kluczy interpretacyjnych. Każda z prac 
opowiada inną historię, niezmiennie jednak 
w centrum uwagi znajduje się człowiek. 

Organizator: Centrum Kultury Zamek 

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

6.04–11.05
6.04 | 12:00 wernisaż / opening
7.04 | 14:30 oprowadzanie kuratorskie / 
 curatorial guided tour

„Kobiety w łączności” – wystawa 
czasowa
Women in Telecommunications  
– a temporary exhibition

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu  
/ The Post and Telecommunication Museum  
in Wrocław, ul. Krasińskiego 1
wt., czw., pt. / Tue., Thu., Fri. 10:00–16:00 
śr. / Wed. 10:00–17:00 
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 9:30–16:00

Rewolucja technologiczna, wielkie konflikty 
militarne oraz rozwijające się prądy emancypa-
cyjne całkowicie odmieniły społeczną rolę kobiet. 
Wynalazki przełomu XIX i XX wieku, takie jak 
telegraf i telefon, stworzyły idealne podłoże do 
powstania nowych miejsc pracy, które szybko 
zostały zdominowane przez rzeszę pań. Boha-
terkami wystawy będą telegrafistki, juzistki, 
telefonistki oraz pracownice poczty. Wystawa jest 
próbą spojrzenia na historię kobiet w kontekście 
ich niezwykłej i ciekawej aktywności zawodowej. 
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie odbędzie 
się 7.04 o godz. 14:30, przygotowane z okazji usta-
nowionego przez Sejm Roku Praw Kobiet.

Organizator: Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu 

www.muzeum.wroclaw.pl

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

Technological revolution, big military conflicts 
and emancipatory trends changed women’s social 
role thoroughly. The inventions of the turn of the 
20th century, such as a telegraph and telephone 
provided a great number of new working places 
which were quickly captured by ladies. This 
exhibition tells the story of women telegraphers, 
telephone operators and postal workers. The 
exhibition is the attempt to present women`s his-
tory in the context of their incredibly interesting 
careers as well as technological development.

Organiser: The Post and Telecommunication  
Museum in Wrocław / Tickets: 10 PLN (regular),  
8 PLN (reduced), 5 PLN (group)

12.04–17.06
12.04 | 18:00 wernisaż / opening

Wystawa Ziem Odzyskanych  
we Wrocławiu
Recovered Territories Exhibition  
in Wrocław

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

Ekspozycja przygotowana z okazji 70. rocznicy 
Wystawy Ziem Odzyskanych, zorganizowanej 
w 1948 roku we Wrocławiu. Głównym jej akcen-
tem będzie kilkadziesiąt fotografii z montażu 
i otwarcia WZO oraz zdjęcia ukazujące architektu-
rę pawilonów wystawowych, autorstwa tak wybit-
nych fotografików jak: A. Czelny, K. Gorazdowska, 
J. Bułhak, E. Falkowski. Pokazane zostaną także 
szkice akwarelowe do panoramy „Bitwa na Psim 
Polu”, plakaty z WZO oraz przewodniki i licznie 
wówczas produkowane gadżety.

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu 

www.ma.wroc.pl 

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

An exhibition prepared for the 70th anniversary 
of the Exhibition of the Regained Territories, 
organised in 1948 in Wrocław. Its main part will 
be several dozen photographs from the assembly 
and opening of the ERT, as well as photographs 
showing the architecture of exhibition pavilions 
made by outstanding photographers. Watercolour 
sketches for the Battle of the Dog Field panora-
ma, posters from the ERT, as well as guides and 
numerous gadgets produced at that time will also 
be shown. 

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

The art practices of Paweł Garwol include comics, 
illustrating, painting, spatial forms and pho-
tography. He is an author of Bez końca – a comic 
book considered to be one of the best debuts of 
recent years, as well as its continuation. He claims 
his works express reflection upon the world and 
reality. Each of them tells a different story, yet all 
of them always focus on a man.  

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Free entrance 
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lizuje gwiazdę na Ziemi, niewinność, szczęście, 
jest symbolem przemijania i etapów życia. Na 
wystawie pokonkursowej prezentowane są prace 
w technice grafiki, rysunku, malarstwa, fotografii 
i rzeźby, wykonane przez dzieci i młodzież z całej 
Polski. Zanurzmy się w barwny świat kwiatów, bez 
których życie byłoby bez zapachu i koloru.

Organizator: MDK Śródmieście 

www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Wstęp wolny 

During this edition of the contest we are looking 
for a free beauty of nature that the flowers are 
a part of. For a botanist a flower is a reproductive 
structure of a plant, for an artist, it’s a form and 
a colour. For a sensitive person a flower means 
beauty, smell, good, love. The post-contest exhi-
bition presents the works created by children and 
teenagers from all around Poland using different 
techniques such as graphics, drawing, painting, 
photography and sculpture.

Organiser: Śródmieście Youth Cultural Center  
/ Free entrance

 

20.04–25.06

„Nic w zamian” – wystawa  
prac Magdaleny Kotkowskiej
Nothing in return – an exhibition  
of works by Magdalena Kotkowska

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

Prezentowana w galerii fotograficznej na 1. piętrze 
MWW wystawa Magdaleny Kotkowskiej „Nic 
w zamian” – łącząca wideo i fotografię – podnosi 
kwestie współczesnej czytelności szeroko pojęte-
go gestu artystycznego. Raz umotywowanego tra-
dycją i niezwykle spektakularnego, kiedy indziej 
ograniczonego tylko do rejestracji intymnego 
kadru wybranego z rzeczywistości.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

An exhibition of Magdalena Kotkowska Nothing 
in return – combining video and photography 
– focuses on the modern legibility of an artistic 
gesture in general. Sometimes reasoned by tradi-
tion and extremely spectacular, and sometimes 
limited only to registering an intimate, selected 
frame of reality.

Additional language: English / Organiser: 
Wrocław Contemporary Museum / Free entrance

13.04–11.05 
13.04 | 18:00 wernisaż / opening

Wystawa prac Anki Sawickiej
An exhibition of works by Anka  
Sawicka

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00

Kontury Kultury zapraszają do przekroczenia pro-
gu zupełnie osobnego świata malarskiego Anki 
Sawickiej. To młoda malarka – Polka, urodzona 
w Kazachstanie, mieszkająca obecnie na Ukrainie. 
Jej tożsamość artystyczna ukształtowana została 
przez niekończące się przeprowadzki, mieszanie 
się kultur oraz wrażliwość. Kuratorki wystawy: 
Tatiana Myalkovska, Katarzyna Kulpa. 

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny 

Kontury Kultury are inviting us to enter an 
individual world of paintings by Anka Sawicka. 
Anka Sawicka is a young Polish painter born in 
Kazakhstan and currently living in Ukraine. Her 
artistic identity has been formed by never ending 
transfers, mixture of cultures and sensitivity.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

15.04–15.05

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
„Z pędzlem przez świat” – wystawa 
pokonkursowa
11th Nationwide Art Contest  
With a Brush Around the World  
– a post-contest exhibition

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,  
ul. Powstańców Śląskich 190
pon.–pt. / Mon.–Fri. 8:00–20:00

Na wystawie obejrzymy prace inspirowane cie-
kawą kulturą i sztuką wybranego regionu świata, 
jej charakterystycznym krajobrazem, tańcem, 
zwyczajami, z uwzględnieniem myśli przewodniej 
konkursu: kobieta w kulturach świata. Konkurs 
„Z pędzlem przez świat” już od kilku lat stał się 
atrakcją w ramach organizowanego przez MDK-
-Krzyki Międzynarodowego Festiwalu Sztuka Łą-
czy Pokolenia „Inspiracje Flamenco / Przenikanie 
Kultur”. Konkurs cieszy się dużą popularnością 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny 

An exhibition presents works inspired by interest-
ing culture and art of certain regions of the world, 
their characteristic landscape, dances, customs, 
while following the theme of the contest: “Women 
in Different Cultures of the World”.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

18.04–15.05 
18.04 | 12:00 wernisaż / opening

“Magia Roślin. Kwiat” – ogólnopol-
ska wystawa pokonkursowa
The Magic of Plants. A Flower  
– a nationwide post-contest exhibition

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5 
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–16:00 
sob. / Sat. 10:00–13:00

W tej edycji konkursu poszukujemy „wolnego 
piękna przyrody”, do którego należą kwiaty. Dla 
botanika kwiat to organ rozrodczy rośliny, dla 
artysty to forma i kolor. Dla wrażliwego człowieka 
to piękno, zapach, dobro, miłość. Kwiat symbo-
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25.04–11.05 
25.04 | 18:00 wernisaż / opening

„Time takes (over). Czas (na) staje”  
– wystawa prac Jasmin Schaitl
Time takes (over). Czas (na) staje  
– an exhibition of works by Jasmin Schaitl

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

Jasmin Schaitl jest artystką wizualną i perfor-
merką obecnie mieszkającą w Wiedniu. Spe-
cjalnie dla Entropii zbuduje nową instalację 
site specific wraz z towarzyszącymi obiektami, 
zaprezentuje też akcje performatywne na żywo 
(25.04 o godz. 18:00, 26 i 27.04 o godz. 16:00). 
W tej indywidualnej wystawie artystka poświęca 
swoją uwagę doświadczeniu czasu w stosunku do 
pustki. Przeformułowuje pozornie niezmienną 
właściwość: przemijanie czasu. W swojej pracy 
artystka zamierza przeobrazić czas w odczuwalny, 
fizycznie istniejący materiał, przemieniając coś 
efemerycznego w coś na pozór stałego.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 

Jasmin Schaitl is a visual artist and performer 
based in Vienna. For Entropia she develops a new 
site specific installation with accompanying ob-
jects, as well as live-durational performances. In 
this exhibition, the artist dedicates herself to the 
experience of time in relation to emptiness. She 
reframes an apparently unchangeable character-
istic: the continuous passing of time. In her work 
the artist intends to transform time into a ma-
terial that physically exists and is experienced, 
and turns something ephemeral into something 
seemingly constant.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

29.04 | 17:00

Niedzielne oprowadzanie:  
„Wokół portretu Mickiewicza  
autorstwa Józefa Mehoffera”
Sunday Tour: About the portrait  
of Mickiewicz by Józef Mehoffer

Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6 

W sali Mickiewicz na wystawie „Rękopis «Pana 
Tadeusza»” znajduje się cenny obraz Józefa 
Mehoffera z 1898 roku przedstawiający Adama 
Mickiewicza. Biografia poety odzwierciedla 
dramatyczne losy polskich romantyków, którzy 
po utracie przez Polskę niepodległości tułali się 
po świecie. Obok tego oficjalnego poeta miał także 
mniej znane prywatne oblicze. Jego życie to fa-
scynująca opowieść zanurzona w przełomowych 
czasach XIX wieku.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Bilety: 1 PLN (w ramach biletu  
wstępu do muzeum)

In the Mickiewicz room, at the Manuscript of 
“Pan Tadeusz” exhibition, we can see a valuable 
portrait of Adam Mickiewicz painted by Józef 
Mehoffer in 1898. The life of the poet reflects 
tragic fate of Polish Romantics who wandered 
around the world once Poland lost its independ-
ence. Besides that official image, the poet had 
one more, less known and private side. His life is 
a fascinating story set in the important times of 
the 19th century.

Organiser: The Pan Tadeusz Museum  
/ Tickets: 1 PLN (as a part of the museum  
admission ticket)
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22.02–1.07

„Muzeum Książąt Lubomirskich. 
Nie/zapomniana historia”  
– wystawa
The Lubomirski Museum.  
Un/Forgotten history – an exhibition

Zakład Narodowy im. Ossolińskich  
/ Ossoliński National Institute, ul. Szewska 37 
wt.–sob. / Tue.–Sat. 10:00–18:00 
niedz. / Sun. 10:00–16:00

Muzeum Książąt Lubomirskich do wybuchu dru-
giej wojny światowej funkcjonowało we Lwowie 
jako część Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Utworzono je w 1823 roku na mocy porozumienia 
między hrabią Józefem Maksymilianem Osso-
lińskim (założycielem Ossolineum) a księciem 
Henrykiem Lubomirskim. Znaczna część kolekcji 
znajduje się obecnie w Lwowskiej Narodowej 
Galerii Sztuki im. B.G. Woźnickiego, skąd przyje-
chała do Wrocławia. Na wystawie zobaczyć można 
portrety, malarstwo rodzajowe i historyczne 
artystów polskich i europejskich.

Dodatkowy język: angielski, ukraiński

Organizatorzy: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Lwowska Narodowa Galeria Sztuki  
im. B. G. Woźnickiego 

www.ossolineum.pl

Wstęp wolny 

The „un/forgotten” history of the Lubomirski Mu-
seum dates back to 25 December 1823 – the day 
it was established in Lviv through an agreement 
between Prince Henryk Lubomirski and Count 
Józef Maksymilian Ossoliński (the founder of 
the Ossoliński National Institute). The Museum 
constituted an integral part of the Ossolineum 
up to the outbreak of the World War II; in 1939 it 
boasted approximetely 1,500 paintings, many of 
which can now be seen at the Lviv National Art 
Gallery. 

Additional language: English, Ukrainian 
/ Organisers: Ossoliński National Institute,  
Lviv National Art Gallery / Free entrance
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6.04 | 19:00

Jazz w Światowidzie:  
Łukasz Kokoszko Quartet – koncert
Jazz in Światowid:  
Łukasz Kokoszko Quartet – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Grupę współtworzą młodzi muzycy związani ze 
środowiskiem jazzowym ośrodków akademickich 
Wrocławia i Katowic: Łukasz Kokoszko, Grzegorz 
Pałka, Grzegorz Ziółek i Maciej Kitajewski. Lider 
grupy, Łukasz Kokoszko, to jeden z najzdolniej-
szych polskich gitarzystów jazzowych młodego 
pokolenia. Jako zespół za cel stawiają sobie 
promowanie muzyki wartościowej, niezamkniętej 
w schematach, a jednocześnie niosącej ponadcza-
sowe przesłanie. 

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 10 PLN

The group is formed by the young musicians who 
come from the jazz environment of the Wrocław 
and Katowice academic centres: Łukasz Koko-
szko, Grzegorz Pałka, Grzegorz Ziółek, Maciej 
Kitajewski. The bandleader, Łukasz Kokoszko, is 
one of the most talented Polish jazz guitarists of 
the young generation.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 10 PLN

6.04 | 23:00

Oldskul vs Newskul:  
We Call It Techno

Wyspa Tamka

Dwie potężne DJ-ki i techno, jakie znacie z dziś 
i z dawna. 6 kwietnia spodziewajcie się podroży, 
w której spotkają się winylowe płyty wybrane 
przez Virtual Geishę i nowe, digitalowe brzmienie 
dopiero co wydanych numerów. To niezwykłe 
spotkanie miało juz miejsce w Bombie na placu 
Szczepańskim w Krakowie i zaowocowało szaloną 
imprezą do rana.

Organizator: Wyspa Tamka

tamka.wro

Bilety: 10–15 PLN

Two powerful DJs and techno you know from to-
day and past. On April 6, expect a trip in which LP 
records chosen by Virtual Geisha and new digital 
sound will meet. This extraordinary meeting was 
already taking place in the Bomba at Szczepański 
Square in Cracow and resulted in a crazy party 
until the morning.

Organiser: Wyspa Tamka / Tickets: 10–15 PLN 

7.04 | 19:30

„From The Seaside”  
– koncert Julii Pietruchy
From The Seaside  
– a concert by Julia Pietrucha

Impart, ul. Mazowiecka 17

Występ w ramach trasy koncertowej promującej 
najnowszą płytę niezwykle wrażliwej i utalen-
towanej artystki. Nowe kompozycje, wzbogaco-
ne o mocniejsze brzmienia, przeplatane będą 
delikatnymi balladami. Nie zabraknie folkowych 
melodii, zabarwionych elementami elektroniki. 
Klimat wciąż jednak pozostaje akustyczny. Subtel-
ne dźwięki ukulele, na którym zagra artystka, 

pozwolą na chwilę się zatrzymać i uciec od 
codzienności. Do współpracy koncertowej Julia 
Pietrucha zaprosiła wspaniałych muzyków, z któ-
rymi rozpoczęła przed dwoma laty tę muzyczną 
podróż.

Organizator: wROCKfest.pl

www.ethnojazz.pl

Bilety: 80–100 PLN

The show is a part of the concert tour promoting 
the newest album of this unusually talented 
and sensitive artist. She will perform new songs, 
enriched with the stronger sounds, together with 
the delicate ballads, as well as folk melodies with 
elements of electronic music. The show, however, 
will keep its acoustic vibe.

Organiser: wROCKfest.pl / Tickets: 80–100 PLN

 
7.04 | 23:00

Elektronika Improwizowana
Electronic Music Improvised

Wyspa Tamka

Impreza, na której będzie można na własne oczy 
i uszy przekonać się, jak wygląda tworzenie #tech-
no #electro #acid na żywo. Zaproszeni producenci 
przenoszą sprzęt ze swoich studiów prosto na 
scenę na Wyspie Tamka i mają za zadanie wyim-
prowizować najlepsze 6 godzin elektroniki pod 
słońcem.

Organizator: Wyspa Tamka

tamka.wro

Bilety: 10–15 PLN

A party where you can see and hear how #techno 
#electro #acid is created live. The invited pro-
ducers transfer the equipment from their studio 
straight to the stage on the Tamka Island and 
have the task of improvising the best 6 hours of 
electronic music.

Organiser: Wyspa Tamka / Tickets: 10–15 PLN
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13.04 | 18:30

Światowid Klasycznie:  
„Latynoamerykańskie brzmienia”  
– koncert Dominiki Białostockiej
Classical Światowid:  
Music of Latin America  
– a concert by Dominika Białostocka

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
umiejętności gry na gitarze doskonaliła podczas 
kursów u wybitnych indywidualności muzycz-
nych z całego świata. Nagrała dwie płyty solowe 
– z muzyką argentyńską i kubańską. Koncertuje 
i nagrywa z zespołami wykonującymi różne 
gatunki muzyczne (klasyka, folk, reggae, muzyka 
popularna). W programie koncertu usłyszymy 
utwory z kręgu muzyki latynoamerykańskiej 
i hiszpańskiej autorów przełomu XX i XXI wieku 
(A. Lauro, H. V. Lobos, F. Tarrega, J. Cardoso, J. 
Morel, R. Dyens).

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 8 PLN

A graduate of the Wrocław Academy of Music has 
released two solo albums – with Argentinian and 
Cuban music. During the concert we will have 
a chance to listen to songs from Latin America 
and Spain created by artists living at the turn of 
the 20th into the 21st century (A. Lauro, H.V. Lobos, 
F. Tarrega, J. Cardoso, J. Morel, R. Dyens).

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 8 PLN 

14.04 | 20:30

Dżem Session w klimatach  
Poezji Śpiewanej
Sung Poetry Jam Session

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

Dżem Session w klimatach Poezji Śpiewanej to cy-
kliczne spotkania, rozsławiające poezję śpiewaną. 
Twórcami i organizatorami tych odbywających 
się raz w miesiącu wydarzeń są Maciej Kałamarski 
i Wojciech Podgórny. Na naszej dżemowej scenie 
gościło już wielu wspaniałych artystów – znanych 
i tych, którzy dopiero stają się rozpoznawal-
ni. Podczas spotkań możemy usłyszeć covery 
z Krainy Łagodności, ale również wiele pieśni 
autorskich.

Organizator: Klub Autograf

autografklub

Bilety: 20 PLN

10.04 | 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 klubie Autograf przy 
Imparcie. W jeden z wtorków każdego miesiąca 
przyciągają liczne grono stałych bywalców, miło-
śników poczciewgo bluesa, fanów i przyjaciół mu-
zyków, którzy wspólnemu muzykowaniu nadają 
rytm i styl. Ideą tych spotkań jest przywołanie 
ducha legendarnego klubu Rura i stworzenie no-
wej, przyjaznej sceny dla młodych wrocławskich 
muzyków.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl 

Wstęp wolny 

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

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

 

12, 14.04 | 19:00

„Król Roger”  
– opera Karola Szymanowskiego
King Roger  
– an opera by Karol Szymanowski

Opera Wrocławska / Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

„Król Roger” jest operą niezwykłą. Niezwykły był 
już sam poczęty w wyobraźni kompozytora i z mi-
strzostwem przez Jarosława Iwaszkiewicza zreali-
zowany pomysł libretta, które czyniąc miejscem 
akcji średniowieczną Sycylię, splata atmosferę 
surowego ascetyzmu wczesnego chrześcijaństwa 
z barwnym i tajemniczym światem kultury arab-
sko-bizantyjskiej oraz z kultem wysublimowanego 
erotyzmu i radości życia (ucieleśnionej w postaci 
Pasterza, przemieniającego się następnie w grec-
kiego boga Dionizosa). 

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 40–100 PLN

King Roger is truly an outstanding opera, even if 
we take into consideration nothing but the idea 
for the libretto conceived in composer’s imagi-
nation, which was masterfully brought to life by 
Jarosław Iwaszkiewicz. By setting the story in the 
medieval Sicily, they combined the atmosphere of 
modest ascetism of early Christianity with colour-
ful and mysterious world of Arabic and Byzantine 
culture, as well as the cult of sublime eroticism 
and joy of life.

Organiser Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN

Sung Poetry Jam Session is a cyclical meeting that 
makes singing poetry famous. The event taking 
place once a month. Many great artists have 
already visited our stage – well-known artists and 
those who are just becoming recognizable. During 
the meetings, you can hear covers from Land of 
Gentleness, but also many original songs.

Organiser: Klub Autograf / Tickets: 20 PLN 

15.04 | 20:00–23:00

Marko Markovic Brass Band  
– koncert
Marko Markovic Brass Band  
– a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Marko Marković, jeden z najpopularniejszych 
bałkańskich trębaczy i wokalistów, przyjeżdża do 
Wrocławia ze swoją nową orkiestrą – Marko Mar-
kovic Brass Band. Wrocławska publiczność miała 
już niejednokrotnie okazję do oklaskiwania Marko 
Markovića podczas koncertów z grupą Boban 
i Marko Marković Orkesta w ramach Ethno Jazz 
Festivalu, a także na pierwszym w Polsce koncercie 
Marko Markovic Brass Band w ramach ubiegło-
rocznej Nocy Świętojańskiej we Wrocławiu.

Organizator: wROCKfest.pl

www.wrockfest.pl

Bilety: 40–50 PLN 

Marko Marković, one of the most popular Balkan 
trumpeters and vocalists, comes to Wroclaw 
with his new orchestra – Marko Markovic Brass 
Band. The audience in Wrocław has often had 
the opportunity to applaud Marko Marković 
during concerts with the group of Boban and 
Marko Marković Orkesta as part of the Ethno Jazz 
Festival, and at the first concert of Marko Mark-
ovic Brass Band in Poland as part of last year’s 
Midsummer Night in Wrocław.

Organiser: wROCKfest.pl / Tickets: 40–50 PLN
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15.04 | 20:30

Organic Noises – koncert
Organic Noises – a concert

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

Organic Noises w swojej twórczości łączy ele-
menty tradycyjnej muzyki ormiańskiej, wschod-
nio-europejskiej i fusion jazzu. Brzmienie grupy 
bazuje na zestawianiu ze sobą ormiańskich 
instrumentów tradycyjnych (duduk, zurna, pku, 
ney) z instrumentami akustycznymi (skrzyp-
ce, obój, piano) oraz nowoczesnym jazzowym 
instrumentarium (gitara elektryczna, skrzypce 
elektryczne, klawisze, syntezatory, bas i perkusja).

Organizator: Klub Autograf

autografklub

Bilety: 20 PLN

Organic Noises is the Polish-Armenian jazz fusion 
group. Their music is a creative combination 
of Armenian and Eastern European traditional 
themes with jazz, fusion and progressive generes. 
The unique sound of Organic Noises is based on 
a combination of traditional, ethnic armenian 
instruments, acoustic instruments and modern 
rhytmic and harmonic ensamble.

Organiser: Klub Autograf / Tickets: 20 PLN 
 
 

16.04 | 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 odbywające się tutaj w jeden z poniedziaków 
comiesięczne jam sessions mają swoich stałych 
bywalców. W dobrym towarzystwie, w otoczeniu 
stworzonych przez Cezarego Chrzanowskiego 
wielkoformatowych fotosów gwiazd polskiej 
i światowej sceny muzycznej, przyjemnie się 
oddycha atmosferą jazzowego klubu.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl 

Wstęp wolny 

An evening show staged as a series of performanc-
es 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 April evening will be taken 
by Jan Marczewski.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

18.04 | 20:00–23:00

„The best songs from Quentin  
Tarantino soundtracks” – koncert
The best songs from Quentin  
Tarantino soundtracks – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

To projekt stworzony przez grupę wrocławskich 
muzyków, których łączy pasja do grania dobrej 
muzyki, ale też gust filmowy. Pomysł uformowa-
nia tych pasji w cały projekt powstał w 2016 roku. 
Muzycy zafascynowani światem przedstawionym 
w historiach pisanych i ekranizowanych przez 
Quentina Tarantino, szczególnie docenili wybór 
utworów przez reżysera, bowiem piosenki do so-
undtracków selekcjonuje on sam. Ścieżka dźwię-
kowa była dla nich kopalnią nowych inspiracji 
i przykładem na to, jak silnie pobudzani przez te 
dźwięki jesteśmy – jako słuchacze i widzowie – 
w stanie przenieść się w świat filmu.

Organizator: wROCKfest.pl

www.wrockfest.pl

Bilety: 25–40 PLN 

The best songs from Quentin Tarantino 
Soundtracks is a project created by a group of 
musicians from Wrocław, who share a passion 
for playing good music, but also movie taste. 
The idea of forming these passions in the whole 
project was created in 2016. Fascinated with 
the world presented in the stories written and 
screened by Quentin Tarantino, they especially 
appreciate the selection of songs that accom-
pany particular scenes. The director chooses 
the soundtrack songs by himself, which – while 
familiarizing with his work – allows us to get to 
know him even more personally.

Organiser: wROCKfest.pl / Tickets: 25–40 PLN 

Klub Autograf at Impart belongs to these places 
in Wrocław – the city of festivals: Jazz on the 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 company, it is a pleasure to feel the atmos-
phere of a jazz club.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

 

18.04 | 19:00

Przed premierą:  
Jan Marczewski – koncert 
Before premiere:  
Jan Marczewski – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17 

Kolejny wieczór lubianego cyklu Przed premierą, 
którego bohaterami są najzdolniejsi polscy wyko-
nawcy młodego pokolenia, znakomicie spraw-
dzający się w repertuarze piosenki artystycznej, 
mogący niebawem stanowić czołówkę polskiej 
sceny – nie tylko muzycznej. Gospodarzem spo-
tkań jest wybitny znawca tego gatunku piosenki 
– Bogusław Sobczuk. Bohaterem kwietniowego 
wieczoru będzie Jan Marczewski. 

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Wstęp wolny 
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19.04 | 19:00

75. rocznica wybuchu powstania  
w getcie warszawskim  
– wieczór z muzyką klasyczną i poezją
75th anniversary of the outbreak  
of the Warsaw Ghetto Uprising  
– an evening with classical music 
and poetry

Synagoga pod Białym Bocianem  
/ The White Stork Synagogue, ul. Włodkowica 7

W programie koncertu muzyka Szymona Laksa 
– warszawskiego kompozytora, deportowanego 
w roku 1942 do Auschwitz-Birkenau, gdzie pełnił 
funkcję dyrygenta obozowej orkiestry. W zabytko-
wych wnętrzach wrocławskiej synvvagogi zagrają 
muzycy na co dzień związani z Narodowym 
Forum Muzyki: Jan Skopowski (wiolonczela), 
Marcin Markowicz (skrzypce) oraz Grzegorz 
Skrobiński (fortepian). Wydarzeniu towarzyszyć 
będzie także recytacja poezji polskich twórców 
– Tadeusza Różewicza, Juliana Tuwima oraz 
Czesława Miłosza.

Organizatorzy: Fundacja Bente Kahan,  
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów  
w Polsce, Gmina Żydowska we Wrocławiu 

www.fbk.org.pl

Bilety: 25–35 PLN

The concert programme consists of music of 
Szymon Laks, a Warsaw composer, deported in 
1942 to Auschwitz-Birkenau, where he served as 
the conductor of the camp orchestra. Inside the 
historic interiors of the Wrocław synagogue, we 
will hear the musicians of the National Forum of 
Music: Jan Skopowski (cello), Marcin Markowicz 
(violin) and Grzegorz Skrobiński (piano).

Organisers: Bente Kahan Foundation, The Social 
and Cultural Society of Jews in Poland, Jewish 
Community in Wrocław / Tickets: 25–35 PLN 

20.04 | 19:00

31. Musica Polonica Nova:  
#OrkiestroweRewolucje – koncert
31st Musica Polonica Nova:  
#OrkiestroweRewolucje – a concert

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

Czwórka współczesnych kompozytorów mierzy 
się z tradycją symfoniczną. Agata Zubel swój 
utwór „In the Shade of an Unshed Tear” napisała 
na skład identyczny jak w symfoniach Beetho-
vena. Paul Preusser, pisząc utwór na instrument 

koncertujący i orkiestrę, zdecydował się wyko-
rzystać znakomitego improwizującego trębacza 
Nate’a Wooleya zamiast klasycznego solisty. 
Uznany wrocławski kompozytor Rafał Augustyn 
w utworze „Tam/Tu. Koncert na skrzypce, głosy 
i instrumenty”, napisanym dla wybitnej duńskiej 
skrzypaczki Christine Pryn, zdecydował się zastą-
pić sekcję smyczkową… chórem. Natomiast rezy-
dujący w Wiedniu kompozytor Grzegorz Pieniek 
w utworze „Behind the Curtain” uchyla kurtynę 
do świata zupełnie nowych brzmień.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 5–110 PLN

Four contemporary composers face the symphon-
ic tradition. Agata Zubel, wrote her composition 
In the Shade of an Unshed Tear for a set of instru-
ments that is identical to those used in Beethov-
en’s symphonies. Paul Preusser when composing 
a piece for a concert instrument and orchestra, 
decided to use Nate Wooley, a remarkable impro-
viser and trumpet player, instead of a classical 
soloist. In the piece Tam/Tu. Concerto for violin, 
voices and instruments, written for the outstand-
ing Danish violinist Christine Pryn, the acclaimed 
Wrocław-based composer Rafał Augustyn decided 
to replace the string section with… a choir. 

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 5–110 PLN 

20.04 | 20:00

Sorja Morja – koncert
Sorja Morja – a concert

Firlej – Ośrodek Działań Artystycznych,  
ul. Grabiszyńska 56

Sorja Morja to projekt muzyczny założony przez 
Ewę Sadowską i Szymona Lechowicza w 2013 
roku. Przez pierwsze lata duet publikował synth-
-popowe single. W 2017 roku, nakładem Thin Man 

Records, ukazał się debiutancki album zespołu 
zatytułowany „Sorja”, na którym grupa zapre-
zentowała nowe, oparte na gitarach brzmienie, 
inspirowane minimalistycznym post-punkiem 
i ścieżkami dźwiękowymi gier jRPG. Tuż po 
debiucie płytowym do grupy na stałe dołączyła 
Małgorzata Penkalla, znana z grupy Enchanted 
Hunters.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl 

Bilety: 20–25 PLN 

Sorja Morja is a musical project started by Ewa 
Sadowska and Szymon Lechowicz in 2013. The 
duet began with synth-pop singles. In 2017 they 
released a debut album Sorja with a new sound 
based on the guitar, inspired by minimalist post-
punk and JRPG soundtracks. Soon after their 
debut, Małgorzata Penkalla joined the group.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 20–25 PLN

 

20, 21.04 | 19:00

„Borys Godunow”  
– opera Modesta Musorgskiego
Boris Godunov  
– an opera by Modest Mussorgsky

Opera Wrocławska / Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

„Borys Godunow” w instrumentacji Mikołaja 
Rimskiego-Korsakowa jest operą o szczegól-
nym znaczeniu w historii muzyki europejskiej, 
a także w twórczości samego kompozytora. Jako 
gatunek stanowi dzieło przełomowe zarówno 
pod względem treści libretta, tematu, jak i formy 
muzycznej. Utwór jest dramatem historycznym, 
opisującym mechanizmy władzy w XVII-wiecznej 
Rosji, choć jego przesłanie – los rządzonego ludu 
i poczynania władzy – pozostaje uniwersalne. 
Partię tytułową wykona światowej sławy bas, 
solista moskiewskiego Teatru Bolszoj, Mikhail 
Kazakov. 

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 60–180 PLN

Boris Godunov instrumentalised by Nikolai 
Rimsky-Korsakov is an opera with particular 
significance for the history of European music, 
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as well as for the artist’s body of work. The piece 
is a historical drama concerning the mechanisms 
of 17th century Russia, but despite that, its message 
about the fate of the people and the actions of their 
rulers remains universal to this day. The epony-
mous role will be sung by world-class bass Mikhail 
Kazakov, soloist of the Bolshoi Theatre in Moscow.

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 60–180 PLN

 

21.04 | 13:00

Festiwal ecoART - UP!:  
Żywiołowy Koncert
Festival ecoART - UP!:  
Elemental Concert

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

Uroczysty koncert otwierający festiwal ecoART 
- UP!. Podczas festiwalu promujemy hasła eko-
logiczne poprzez sztukę. W ramach wydarzenia 
chcemy zachęcić do ruchu, aktywności, kreatyw-
ności, pobudzić wyobraźnię uczestników. W tym 
roku hasłem przewodnim będą żywioły: Ziemia, 
Woda, Ogień, Powietrze. Będziemy promować 
wychowanie poprzez różne dziedziny sztuki. 
Podczas koncertu odbędą się występy artystyczne 
wychowanków MDK-Krzyki, zaproszonych gości 
oraz finał Konkursu Plastycznego „Żywioły”.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny 

A formal concert which opens the ecoART- UP! 
Festival, during which we promote ecological 
awareness through art. This year the theme of 
the Festival is elements: Earth, Water, Fire and 
Air. During the concert we will have an opportu-
nity to see the performance of the children from 
MDK-Krzyki and invited guests, as well as the 
final of the art contest “Elements”.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

 

21.04 | 21:00

Manfredi &Johnson – koncert
Manfredi &Johnson – a concert

Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17

Manfredi &Johnson to niecodzienne połączenie 
brudnego bluesa z Delty oraz nowatorskiego spojrze-
nia na dźwięki. Niepowtarzalna energia na koncer-
tach, oryginalne aranżacje, zaskakujące publiczność 
oraz samych twórców. W swojej muzyce duet 
przenosi słuchaczy prosto z pola bawełny na brudne 
ulice Chicago. Koncert w Autografie to jeden z ich 
ostatnich występów  na żywo. Jest ukłonem w stronę 
publiczności oraz podziękowaniem za obecność 
i wsparcie przez ostatnie cztery lata muzycznej drogi.

Organizator: Klub Autograf

autografklub

Bilety: 15 PLN

Manfredi & Johnson is an unusual combination 
of dirty blues from Delta and an innovative look 
at the sounds. Unique energy at concerts, original 
arrangements, surprising audience and the cre-
ators themselves. The duet brings listeners from 
the cotton field to the dirty streets of Chicago. The 
concert is one of their last live performances. 

Organiser: Klub Autograf / Tickets: 15 PLN

21.04 | 22:00

Silent Disco

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Dobrze znane Silent Disco, tym razem w sporto-
wej odsłonie! Na trzech kanałach DJ-e pomogą 
Wam poszerzyć rozumienie i znaczenie słowa 
kultura fizyczna. Zaprezentowane zostaną hity 
w nawiązaniu do największych wydarzeń sporto-
wych, będzie można też bawić się przy muzyce do 
ćwiczeń na siłowni, w domu i na świeżym powie-
trzu. Zabierzcie opaski z frotte i strój na zmianę, 
bo tempo będzie wymagające.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Bilety: 10 PLN

The well-known concept of Silent Disco, but this 
time, we’re going to get active! Three DJs on three 
channels will help you better understand the 
idea of physical culture. You are going to listen to 
hit music known from the most important sport 
events, you will also have an opportunity to enjoy 
workout music – for the gym, home and outside. 
Don’t forget to grab your terry wristbands and 
a change of clothes, as you are going to get a hell 
of a workout.

Organiser: Culture Zone Wrocław  
/ Tickets: 10 PLN

22.04 | 17.00

Współbrzmienia: Christine Pryn  
– koncert skrzypcowy
Sound Combinations: 
Christine Pryn – violin concert

Muzeum Pana Tadeusza  
/ The Pan Tadeusz Museum, Rynek 6 

Christine Pryn – duńska skrzypaczka, wyróżniona 
m.in. przez „American Record Guide” i laureatka 
Nagrody Duńskiej Krytyki Muzycznej – wystąpi 
w ramach cyklu “Współbrzmienia”. Grę Pryn cha-
rakteryzuje doskonałość brzmienia i mistrzostwo 
interpretacji. W programie jej recitalu znalazły się 
kompozycje Pierre’a Bouleza, Benta Sørensena, 
Lery Auerbach i Rafała Augustyna, który nie tylko 
pojawi się na koncercie, lecz także weźmie udział 
w wykonaniu swojego dzieła Long Island Rail 
Road.

Organizator: Muzeum Pana Tadeusza 

www.muzeumpanatadeusza.pl 

Bilety: 20–35 PLN

Christine Pryn – a Danish violinist, awarded by 
the “American Record Guide”, among others, and 
a winner of the Danish Music Reviewers’ Prize 
– will perform at “Sound Combinations” series. 
Pryn is known for a perfect sound and a master-
ful interpretation. The programme of her recital 
includes compositions by Pierre Boulez, Bent 
Sørensen, Lera Auerbach and Rafał Augustyn.

Organiser: The Pan Tadeusz Museum  
/ Tickets: 20–35 PLN
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23.04 | 20:00–23:00

Joscho Stephan – koncert
Joscho Stephan – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Koncert jednego z największych współczesnych 
gitarzystów, którego uważa się za następcę legen-
darnego Django Reinhardta. Joscho Stephan to 
wirtuoz gitary z Niemiec. Krytycy na łamach pism 
muzycznych prześcigają się w zachwytach nad 
jego zniewalającą biegłością techniczną i precyzją 
gry. Obecnie Joscho Stephan – nazywany często 
„najszybszym gitarzystą świata” – reprezentuje 
styl określany mianem gypsy jazz lub gypsy swin-
ging guitar. Dla gitarzystów przygotowujących się 
do Gitarowego Rekordu Guinnessa będzie to zna-
komita okazja do podziwiania jego niezrównanej 
techniki. Gościem specjalnym koncertu będzie 
wrocławski wirtuoz gitary klasycznej – Krzysztof 
Pełech.

Organizator: wROCKfest.pl

www.wrockfest.pl

Bilety: 35–60 PLN 

The concert of one of the greatest modern guitar-
ists, considered the successor of the legendary 
Django Reinhardt. For guitarists preparing for the 
Guitar Guinness Record, it will be an excellent op-
portunity to admire the incomparable technique 
of the master, often called the “fastest guitarist of 
the world”. The special guest of the concert will 
be the Wrocław virtuoso of the classical guitar 
Krzysztof Pełech.

Organiser: wROCKfest.pl / Tickets: 35–60 PLN 

 
24.04 | 19:30

„Tango” – koncert Yasmin Levy
Tango – a concert by Yasmin Levy

Impart, ul. Mazowiecka 17

Uwielbiana przez publiczność artystka zaprezen-
tuje swój najnowszy projekt muzyczny, w którym 
sięga po klasykę argentyńskiego tańca, utwory 
Carlosa Gardela i Astora Piazzollli. Urodzona 
w Jerozolimie wokalistka w swoim głębokim 
i przejmującym stylu śpiewania jednocześnie 
zachowuje i wskrzesza na nowo najpiękniejsze 
utwory dziedzictwa żydowsko-hiszpańskiego 
ladino, łącząc je z andaluzyjskim flamenco. Magię 
oddziaływania i skalę talentu Yasmin Levy porów-
nuje się do najwybitniejszych pieśniarek world 
music, takich jak Mariza i Buika.

Organizator: wROCKfest.pl

www.ethnojazz.pl

Bilety: 120–150 PLN

An artist adored by the public is going to present 
her newest project in which she incorporated 
the traditional Argentinian dance, songs by 
Carlos Gardela and Astor Piazzolla. Yasmin Levy, 
born in Jerusalem, conserves and at the same 
time revives the most beautiful songs of Ladino, 
Judeo-Spanish heritage, combining it with Anda-
lusian flamenco.  

Organiser: wROCKfest.pl / Tickets: 120–150 PLN

25.04 | 19:00

Philharmonia Orchestra

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

Czas na kolejnych zagranicznych gości. Tym 
razem w Narodowym Forum Muzyki wystąpi 
słynna brytyjska Philharmonia Orchestra. Zespół, 
którego początki sięgają 1945 roku, poprowadzi 
jego pierwszy dyrygent, który pełni też funkcję 
doradcy artystycznego – Esa-Pekka Salonen. 
W wykonaniu muzyków usłyszymy dwa słynne 
dzieła symfoniczne autorstwa Ludwiga van Be-
ethovena i Gustava Mahlera. 

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 70–330 PLN

The Philharmonia Orchestra was founded in 1945, 
by Walter Legge. It has been a self-governing 
orchestra since 1964 and is owned by its 80 mem-
bers. During its first seven decades, the Orchestra 
collaborated with many highly regarded classical 
artists of the 20th century. Esa-Pekka Salonenhas 
been Principal Conductor and Artistic Advisor 
since 2008. Philharmonia Orchestra will perform 
L. van Beethoven’s Symphony No. 2 in D major 
and G. Mahler’s Symphony No. 1 in D major Titan.

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 70–330 PLN

26–30.04

54. Jazz nad Odrą
54th Jazz on the Odra Festival

Impart,  ul. Mazowiecka 17
Klub Autograf, ul. Mazowiecka 17
plac Społeczny

Organizowany od ponad 50 lat, jeden z najstar-
szych polskich festiwali jazzowych. Jazz nad Odrą 
to niezwykła muzyczna mieszanka, w której obok 
znanych artystów z kraju i ze świata na scenie po-
jawiają się też wschodzące gwiazdy jazzu. To or-
ganizowany co roku konkurs na Indywidualność 
Jazzową, którego zwycięzcy występują później na 
jednej scenie z Leszkiem Możdżerem, dyrektorem 
artystycznym festiwalu. To także huczne obchody 
Światowego Dnia Jazzu Polskiego i trwające do 
białego rana jazzowe jamy. 

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.jazznadodra.pl

One of the oldest Polish jazz festivals, which saw 
over 50 editions in the last five decades. Jazz on 
the Odra Festival is a unique musical blend, where 
famous Polish artists and international stars are 
joined by emerging jazz stars on the stage. The 
Festival is inseparably connected with the annual 
Jazz Personality Contest, the laureates of which 
perform on one stage with Leszek Możdżer, artistic 
director of the Festival. It is also connected with 
festive celebrations of the International Polish Jazz 
Day and jazz jam sessions from dusk till dawn.

Organiser: Culture Zone Wrocław
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PROGRAM / PROGRAMME:

26.04 

19:00  
Marius Neset & Trondheim Jazz Orchestra
Eddie Daniels / Leszek Możdżer / Darek Oleszkiewicz 

Bilety / Tickets: 99–150 PLN 

23:00 
Quindependence 

Bilety / Tickets: 20 PLN

Jam Session

Wstęp wolny / Free entrance

27.04 

14:00
Konkurs na Indywidualność Jazzową 2018 - I dzień 
The Jazz Personality Contest 2018 – day I

Wstęp wolny / Free entrance

19:00 
EABS: „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)”
Yellowjackets

Bilety / Tickets: 90–130 PLN

23:00
Dan Tepfer Trio 

Bilety / Tickets: 20 PLN

Jam Session  

Wstęp wolny / Free entrance

28.04

14:00 
Konkurs na Indywidualność Jazzową 2018 - II dzień 
The Jazz Personality Contest 2018 – day II 

Wstęp wolny / Free entrance

19:00
Kei Akagi Quartet
The Mike Moreno Quartet

Bilety / Tickets: 90–130 PLN 

23:00
Trylobity Group

Bilety / Tickets: 20 PLN

Jam Session

Wstęp wolny / Free entrance

29.04

19:00
Charnett Moffett’s Nettwork Quartet:  
„Music From Our Souls”
Tom Harrell Quartet: „Moving Pictures”

Bilety / Tickets: 90–130 PLN 

22:00
Laureat Grand Prix Indywidualność Jazzowa 2018 
/ The 2018 Grand Prix – Jazz Personality Laureate

Wstęp wolny / Free entrance 

23:00
Adam Jarzmik Quintet  
with special guest: Mike Moreno

Bilety / Tickets: 20 PLN 

Jam Session

Wstęp wolny / Free entrance

30.04 
Światowy Dzień Jazzu Polskiego 
/ The International Polish Jazz Day

15:00
Orange Trane | Kraków Street Band | Odpoczno | 
Crash / Mitch & Mitch

Wstęp wolny / Free entrance

16:00
Robert Majewski Quintet |  
Beata Przybytek Quartet | Maciej Sikała Septet | 
Krzysztof Urbański Quartet | Laboratorium

17:00
Tubis Trio | Łukasz Kokoszko Collective |  
Wójciński / Szmańda Quartet |  
Bronisław Suchanek Trio | Sławek Jaskułke Sextet

19:00
Sabina Meck Quintet | Krystyna Stańko:  
„NovosAnos” | Pokusa

Bilety / Tickets: 80–120 PLN
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27.04 | 19:00

31. Musica Polonica Nova:  
#MaszynaDoGrania – koncert
31st Musica Polonica Nova:  
#MaszynaDoGrania – a concert

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

Nieustanny ruch powtarzanych komórek dźwię-
kowych napędzający nieubłaganą motorykę 
wielkiej orkiestrowej machiny. Partytury, które 
przez swoją algorytmiczną strukturę same stają 
się maszynami do grania. Z cyklicznego ruchu 
dźwięków wyłaniają się odgłosy maszyn tkackich 
i hałasy przemysłowego miasta… Kompozycje M. 
Stańczyka, rezydenta festiwalu, W. Kilara, P. 
Jodlowskiego, A. Porębskiego, A. Krzanowskiego 
wykona Narodowa Orkiestra Symfoniczna Pol-
skiego Radia w Katowicach pod batutą Marzeny 
Diakun.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 5–50 PLN

Imagine the constant motion of repetitive sound 
cells, propelled by the unrelenting motor of 
grand orchestral machinery. The scores become 
a performance machine through their algorith-
mic structures. From the cyclical sonic motion, 
we hear the sounds of weaving machines and 
industrial city noises… The pieces of W. Kilar, 
M. Stańczyk, A. Porębski, P. Jodlowski and A. 
Krzanowski will be performed by Polish National 
Radio Symphony Orchestra in Katowice under the 
baton of Marzena Diakun.

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 5–50 PLN

 

28.04 | 20:00

Gift & The Moonbeams – koncert
Gift & The Moonbeams – a concert

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Gift & The Moonbeams to projekt pochodzącego 
z Zimbabwe Gifta Musarurwy. Muzyk od uro-
dzenia stykał się z artystycznymi formami jazzu 
i bluesa. Komponowane utwory są wyrazem jego 
tożsamości i niepowtarzalnego sposobu widzenia 
świata. W projekcie MoonBeams łączy anglo-
-saksońskie pieśni z rytmami Afryki i dźwiękami 
ragtime’u, a całość wygładza nutami skali blueso-
wej. Projekt Moonbeams jest efektem spotkania 
Gifta z parą: gitarzystą Michałem Karbowskim 
i śpiewaczką operową Iwoną Karbowską oraz 
z kontrabasistą Ju Ghanem.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Bilety: 25 PLN

Gift & The Moonbeams is a project created by 
Gift Musarurwa from Zimbabwe. The musician 
has been acquainted with artistic forms of jazz 
and blues since his first days in the world. In the 
MoonBeams project, he combines Anglo-Saxon 
songs with African rhythms and ragtime sound, 
all sprinkled with some blues scale notes. The 
artist will be accompanied by: Guitarist Michał 
Karbowski, opera singer Iwona Karbowska and 
double bass player Ju Ghan.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Tickets: 25 PLN

29.04 | 19:00

Edyta Bartosiewicz Acoustic Trio  
– koncert

Radio Wrocław – Sala Koncertowa, ul. Karkonoska 10

Kompozytorka, autorka tekstów, aranżerka i pro-
ducentka większości swoich utworów. Jej albumy 
sprzedały się w łącznym nakładzie ponad miliona 
egzemplarzy, a 16 piosenek dotarło do pierwszego 
miejsca Listy Przebojów Programu Trzeciego. 
Poza karierą solową gościła także w nagraniach 
takich wykonawców jak: Róże Europy, Woj-
ciech Waglewski, Acid Drinkers, Hey czy Kazik 
Staszewski. Radio Wrocław zaprasza na koncert 
w wykonaniu jednej z najważniejszych postaci na 
polskim rynku muzycznym: Edyty Bartosiewicz.

Organizator: Radio Wrocław

www.radiowroclaw.pl

Bilety: 110–130 PLN

An artist who acted as the composer, lyricist, 
arranger and producer of the vast majority of her 
songs. Over the course of her career, she sold over 
a million albums, and 16 of her songs reached the 
first place of the Radio Three Chart. Apart from 
her solo career. Radio Wrocław cordially invites 
everybody for a concert of one of the most out-
standing artists of the Polish music scene: Edyta 
Bartosiewicz.

Organiser: Radio Wrocław / Tickets: 110–130 PLN
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6–12.04

Cinema Italia Oggi  
– przegląd Nowego Kina Włoskiego
Cinema Italia Oggi  
– New Italian Cinema review

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

Przegląd najnowszych i najciekawszych produkcji 
z Półwyspu Apenińskiego. W programie znajdą 
się zarówno filmy bijące rekordy oglądalności 
we Włoszech, zdobywcy nagród na międzyna-
rodowych festiwalach, jak i awangardowe dzieła 
twórców eksperymentujących z językiem kina.

Dodatkowy język: włoski

Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty,  
Włoski Instytut Kultury

www.kinonh.pl

Bilety: 18 PLN (normalny),  
16 PLN (ulgowy, klubowy) 

An overview of the latest and most interesting 
productions from the Apennine Peninsula.  
The program will include films that beat viewing 
records in Italy, winners at international festivals, 
as well as avant-garde works of creators experi-
menting with the language of cinema.

Additional language: Italian / Organisers:  
Kino Nowe Horyzonty, Italian Cultural Institute  
/ Tickets: 18 PLN (regular) 16 PLN (reduced, club) 

9–23.04 | 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 wzboga-
cony prelekcjami i dyskusjami. Filmy pochodzą 
z festiwalu Millenium Docs Against Gravity, 
jednego z największych festiwali filmów doku-
mentalnych na świecie. Uczestnikiem Akademii 
Dokumentalnej może zostać każdy, jednak cykl 
skierowany jest głównie do studentów Uniwersy-
tetu Wrocławskiego.  

PROGRAM: 
9.04 – „Scena ciszy”, reż. Joshua Oppenheimer 
16.04 – „Safari”, reż. Ulrich Seidl
23.04 – „Jeden dzień w PRL””, reż. Maciej Drygas

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

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

Bilety: 12 PLN, karnet: 120 PLN 
Zapisy: a.dokumentalna.wro@gmail.com

A series of the best and most interesting docu-
mentary films screened on Mondays, accompa-
nied with open lectures and discussions. Films 
were shown during the Millennium Docs Against 
Gravity Festival, one of the largest documentary 
film festivals in the world.

PROGRAMME: 
9.04 – The Look of Silence, dir. Joshua Oppenheimer 
16.04 – Safari, dir. Ulrich Seidl
23.04 – One Day in People’s Poland, dir. Maciej Drygas

Organisers: Lower Silesian Film Centre,  
Millennium Docs Against Gravity Fim Festival  
/ Tickets: 12 PLN, pass: 120 PLN  
/ Registration: a.dokumentalna.wro@gmail.com

5.04 | 19:30
19.04 | 19:00

10. Polish Cinema for Beginners: 
„Moje córki krowy” i „Komunia”
10th Polish Cinema for Beginners: 
These Daughters of Mine and  
Communion

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

Zatytułowany „Family Matters” 10. sezon Polish 
Cinema for Beginners przedstawia ekranowe por-
trety polskiego życia rodzinnego. „Moje córki kro-
wy” opowiadają o dwóch siostrach: Marcie (Agata 
Kulesza), utyskującej na brak szczęścia do facetów 
aktorce i Kasi (Gabriela Muskała), która za męża 
ma nieroba, syna dilera i dzieli dom z rodzicami. 
Kulisy powstawania filmu zdradzi jego reżyserka, 
Kinga Dębska (5.04).

Kolejnym filmem pokazywanym podczas 10. sezo-
nu PCfB będzie jeden z najgłośniejszych polskich 
tytułów ostatnich lat – „Komunia”. Jednocześnie 
ciepła i cierpka opowieść o przedwczesnym dora-
staniu, która odniosła ogromny światowy sukces: 
od zwycięstwa na festiwalu w Locarno po nagrodę 
Europejskiej Akademii Filmowej za najlepszy do-
kument. Gościem pokazu będzie reżyserka Anna 
Zamecka (19.04).

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

polishcinema.com.pl

Bilety: 16 PLN 

The 10th season of Polish Cinema for Beginners, 
titled Family Matters, shows screen portraits of 
Polish family life. These Daughters of Mine tells a 
story about two sisters: Marta (Agata Kulesza) – 
an actress complaining about her relationships 
with men, and Kasia (Gabriela Muskała) – with 
a loafer for a husband and a drug dealer for a 
son, sharing the house with parents. The film’s 
director, Kinga Dębska, will tell us what happened 
behind the scenes (5.04). 

The next film shown during the 10th season of 
PCfB will be one of the most famous Polish titles 
of recent years – Communion. Both warm and sad 
tale of premature ageing, that achieved worldwide 
success: from the victory at the Locarno festival to 
the award of the European Film Academy for the 
best documentary. Our guest will be the director, 
Anna Zamecka (19.04).

Additional language: English / Organiser: 
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 16 PLN
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9–23.04 | 20:00–22:00 
każdy poniedziałek / each Monday

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy
Film Discussion Club

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

Świat zmienia się w piorunującym tempie, a za-
chodzące zmiany znakomicie chwyta i opisuje 
współczesny film dokumentalny. Filmy o wyzwa-
niach, zagrożeniach i lękach, związanych z roz-
wojem technologii stanowią od kilku lat jeden 
z fundamentów programu festiwalu Millennium 
Docs Against Gravity. Jako zapowiedź 15. edycji 
imprezy wybraliśmy zestaw filmowy, który zabie-
rze widza do przekształcającej się rzeczywistości 
XXI wieku.  

PROGRAM:
9.04 – „Koniec czasu. Wszystko zaczyna się 
teraz”, reż. Peter Mettler 
16.04 – „ CitizenFour”, reż. Laura Poitras 
23.04 – „Pre Crime. Inwiligacja 3.0”, 
reż. Matthias Heeder, Monika Hielscher

Organizator: Dolnośląskie Centrum  
Filmowe (DCF) 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 11 PLN

9.04 | 19:00–21:00

Magiel Filmowy: „Twarz”,  
reż. Małgorzata Szumowska  
– pokaz filmu i spotkanie
Film Mangle: Face, dir. Małgorzata 
Szumowska – a film screening  
and a meeting

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

Na tegorocznym Berlinale film „Twarz” Małgorza-
ty Szumowskiej dostał Srebrnego Niedźwiedzia. 
Opowieść o robotniku ze Świebodzina, wznoszą-
cym pomnik Jezusa, to szczery i bezkompromiso-
wy obraz polskiej prowincji, a przede wszystkim 
polskiej mentalności. Premiera filmu ma miejsce 
6.04, a już 9.04 widzowie Magla Filmowego będą 
mogli zobaczyć go w towarzystwie kreujących 
w nim główne role aktorek (Agnieszki Podsiadlik 
i i Małgorzaty Gorol). Spotkanie poprowadzi 
Łukasz Maciejewski. Widzowie mogą włączyć się 
do rozmowy z zaproszonymi gośćmi, a najlepsze 
pytania zostaną nagrodzone.

Organizator: Dolnośląskie Centrum  
Filmowe (DCF)

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety na film: 20 PLN 
Magiel Filmowy: wstęp wolny

The film Face by Małgorzata Szumowska won 
a Silver Bear at this year’s edition of the Berlina-
le. A story about a worker from Świebodzin who 
builds the statute of Jesus, shows the Polish rural 
backwater, and most of all the Polish mentality, in 
an honest and direct way. The premiere is on 6th 

April, and on 9th April we will have a chance to see 
the film together with the actresses (Agnieszka 
Podsiadlik i Małgorzata Gorol) who played the 
main roles. 

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets for screening: 20 PLN  
/ Film Mangle: free entrance

Films about challenges, threats and fears associ-
ated with the development of technology for years 
have been one of the foundations of the Millen- 
nium Docs Against Gravity festival programme.  
To announce the 15th edition of the event, we 
chose a set of films that will take the viewer into 
the transforming reality of the 21st century.  

PROGRAMME: 
9.04 – The End of Time, dir. Peter Mettler
16.04 – Citizenfour, dir. Laura Poitras
23.04 – Pre Crime, dir. Matthias Heeder,  
Monika Hielsher

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 11 PLN

 

10–24.04 | 17:00
każdy wtorek / each Tuesday

Akademia Kina Światowego  
– pokazy filmów i wykłady
Academy of World Cinema  
– film screenings and lectures

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

Pokazy arcydzieł światowej kinematografii, 
każdorazowo poprzedzone wykładami wybitnych 
filmoznawców. W kwietniu zapraszamy na seanse 
„Memento” Christophera Nolana (w kontekście 
nowej narracji filmowej), „4 miesięcy, 3 tygodni 
i 2 dni” Cristiana Mungiu (Nowa Fala Rumuńska) 
i „Kła” Yorgosa Lanthimosa (Nowa Fala Grecka).

Dodatkowy język: angielski (pokaz „Memento”)

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN
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Screenings of masterpieces of world cinematog-
raphy, each time preceded by lectures by eminent 
film specialists. In April, we invite you to the 
screenings of Memento by Christopher Nolan (in 
the context of the new film narrative), 4 months, 3 
weeks and 2 days by Cristian Mungiu (Romanian 
New Wave) and Dogtooth by Yorgos Lanthimos 
(Greek New Wave).

Additional language: English (Memento screening)  
/ Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 20 PLN

10.04 | 18:00

Kinematograf Wrocławski:  
„Mniejsze niebo”, reż. Janusz  
Morgenstern, Polska 1980  
– pokaz filmu i spotkanie
Wrocław Cinematograph:  
The Smaller Sky, dir. Janusz  
Morgenstern, Poland 1980  
– a film screening and a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podczas trzeciego spotkania filmowego z serii 
„Ikony” sięgniemy po „Mniejsze niebo” Janusza 
Morgensterna. Akcję filmu zlokalizował on w jed-
nej z najpopularniejszych wrocławskich ekrano-
wych lokalizacji – na Dworcu Głównym. Bohater 
tego psychologicznego obrazu – 45-letni pracow-
nik uniwersytetu grany przez Romana Wilhel-
miego – udaje się na specyficzny rodzaj emigracji: 
wyprowadza się z domu i całe dnie spędza na 
peronach. Za scenerię w „Mniejszym niebie” po-
służyły także stacje w Lipsku i w Budapeszcie. Po 
pokazie odbędzie się spotkanie z przewodniczką 
miejską, Iwoną Stec, znawczynią wrocławskiego 
dworca, która opowie o jego dawnym wyglądzie 
i tajemnicach tej przestrzeni.

Organizator: Culture Zone Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

During the third film meeting of the “Icons” 
series, we will watch Janusz Morgenstern’s The 
Smaller Sky. The story takes place in one of the 
most popular Wrocław screen locations – at the 
Main Railway Station. The stations in Leipzig and 
Budapest also served as the setting for The Small-
er Sky. After the screening a meeting with the city 
guide, Iwona Stec, an expert on the Wrocław sta-
tion will take place. She will talk about its former 
appearance and the secrets of this area.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

10–24.04 | 20:00 
każdy wtorek / each Tuesday

Kino Surowiec
Surowiec Cinema

Surowiec, ul. Ruska 46a

Kino Surowiec – najbardziej ambitna klubowa 
sala filmowa w mieście. We wtorkowe wieczory 
zobaczyć tam można filmy, na które nie zdąży-
liście do kina lub które ominęły kinową dystry-
bucję. Programerzy stawiają na filmy odważne 
i oryginalne. Raz w miesiącu prezentowane są 
najciekawsze z najnowszych polskich krótkich 
metraży.  

PROGRAM: 
10.04 – „Synekdocha, Nowy Jork”,  
reż. Charlie Kaufman
17.04 – „Musimy porozmawiać o Kevinie”,  
reż. Lynne Ramsay
24.04 – krótkie metraże

Organizatorzy: Surowiec, Fundacja Kultura

surowiec.wro 
kulturafundacja

Wstęp wolny 

Surowiec Cinema – the most ambitious club mov-
ie in town. Every Tuesday evening you may watch 
movies neglected by mainstream distributors 
or the ones that premiered some time ago. Our 
programming is brave and original. Once a month 
we present the most interesting of contemporary 
Polish short films. 

PROGRAMME:
10.04 – Synecdoche, New York, dir. Charlie Kaufman
17.04 – We need to talk about Kevin, reż. Lynne Ramsay
24.04 – short films

Organisers: Surowiec, Foundation Culture  
/ Free entrance

11–25.04 | 17:00 
każda środa / each Wednesday

Akademia Polskiego Filmu  
– pokazy filmów i wykłady
Academy of Polish Film  
– film screenings and lectures

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

Pokazy arcydzieł polskiej kinematografii, poprze-
dzone wykładami filmoznawców, politologów czy 
kulturoznawców. W kwietniu zapraszamy na se-
anse filmów traktujących o rozliczeniu z PRL, kul-
turowym portrecie kobiecości czy obrazujących 
koszty transformacji ustrojowej. W programie 
m.in. „Białe małżeństwo” Magdaleny Łazarkie-
wicz czy „Psy” Władysława Pasikowskiego.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN

Screenings of masterpieces of Polish cinematog-
raphy, preceded by professional lectures. In 
April, we invite you to screenings about the last 
moments of the People’s Republic of Poland, 
a cultural portrait of femininity or showing the 
cost of Polish economical transformation. The 
program includes White marriage by Magdalena 
Łazarkiewicz or Pigs by Władysław Pasikowski.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 20 PLN
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19–22.04 | 16:00–22:00

13. Festiwal AfryKamera
13th AfriCamera Festival

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

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej festi-
wal afrykańskiej kinematografii. Afryka to drugi 
co do wielkości kontynent na Ziemi, najbardziej 
zróżnicowany językowo, kontynent ogromnych 
sprzeczności – najwyższy na świecie wskaźnik 
przyrostu naturalnego, najmłodszy kontynent 
świata, a przy tym mający najniższą średnią 
długość życia i najniższe PKB na 1 mieszkańca. 
Celem AfryKamery jest pozytywnie zakręcić się 
na Afrykę – jej piękno, różnorodność kulturową, 
obyczajowość mieszkańców, muzykę i filmy.

Organizatorzy: Dolnośląskie Centrum Filmowe 
(DCF), Fundacja FilmGramm

www.dcf.wroclaw.pl 
www.afrykamera.pl

Bilety: 15 PLN (normalny), 12 PLN (ulgowy)

AfriCamera Festival is the first festival in Central 
and Eastern Europe, presenting African contri-
bution in the development of cinematography 
worldwide. The aim of AfriCamera is to spin Afri-
ca – its beauty, cultural diversity, customs, music 
and films – in a positive way.

Organisers: Lower Silesian Film Centre,  
FilmGramm Foundation / Tickets: 15 PLN  
(regular), 12 PLN (reduced)
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20–22.04

9. LGBT Film Festival

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

Największe święto kina LGBT (lesbian, gay,  
bisexual, transgender) w kraju. W trakcie festiwa-
lu zapraszamy na pokaz filmów przybliżających 
kwestie związane z prawami człowieka czy kształ-
towaniem tożsamości, ale też ukazujących piękno 
miłości, która nie pyta o płeć człowieka.

Organizatorzy: Kino Nowe Horyzonty,  
Fundacja FilmGramm 

www.kinonh.pl

Bilety: 16 PLN

The biggest celebration of LGBT cinema (lesbian, 
gay, bisexual, transgender) in Poland. New Hori-
zons Cinema invites you to a screening of films 
about issues related to human rights or shaping 
our identity, but also showing the beauty of love 
that does not ask about gender.

Organisers: Kino Nowe Horyzonty, FilmGramm 
Foundation / Tickets: 16 PLN

The film from 1981, awarded a Silver Bear, tells 
a story of Tomek, a thirteen years old boy whose 
father was arrested by the security service. De-
spite that fact, he is sent by the school, together 
with other selected students, to attend a special 
scout training camp. The camp, ran by commu-
nist fanatics, is a place where children are brutally 
indoctrinated.

Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN

19.04 | 18:00

Kino na cenzurowanym:  
„Dreszcze”, reż. Wojciech Marczewski 
– pokaz filmu
Censored Cinema: Shivers,  
dir. Wojciech Marczewski  
– a film screening

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

Nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem na XXXII 
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Ber-
linie Zachodnim, nagrodą FIPRESCI oraz CICAE 
obraz z 1981 roku opowiada historię trzynastolet-
niego Tomka, którego ojca aresztowało UB. Chło-
piec mimo to dołącza do grona wybrańców, którzy 
zostają przez władze szkolne wysłani na specjalny 
obóz harcerski. Obóz, prowadzony przez fanatycz-
nych komunistów, jest miejscem, w którym dzieci 
poddawane są brutalnej indoktrynacji.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia

www.zajezdnia.org

Bilety: 5 PLN
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21.04 | 17:00 

Zamkowy Maraton Filmowy #6 
– Magia i iluzja
Film Marathon in the Castle #6 
– Magic and Illusion

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

W kwietniu kolejne bezpłatne spotkanie fi lmowe 
na Zamku. Tytuły jak zwykle do ostatniej chwili 
pozostaną niespodzianką, ale jak zawsze będzie 
to dobre kino. Zdradzimy tylko, że motywem 
przewodnim w tym miesiącu jest magia i iluzja. 
Na seans obowiązują rezerwacje.

Organizator: Centrum Kultury Zamek 

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 
Rezerwacje: info@zamek.wroclaw.pl

Another fi lm meeting in Zamek, free of charge. 
The titles are, as usual, kept in secret but we can 
expect good fi lms, as always. The only piece of 
information we can share is that the theme of this 
month is magic and illusion. Reservation of seat 
is required.

Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free 
entrance / Reservation: info@zamek.wroclaw.pl

21.04 | 17:00

Grand OFF Festival: Najlepsze 
Niezależne Krótkie Filmy Świata 
The Grand OFF Festival: The Best 
Independent Short Films in the World

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjaty-
wa promująca kino niezależne w Polsce i jedna 
z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. 
Najciekawsze produkcje niezależne z całego 
świata poddawane są preselekcji i typowane 
przez profesjonalną Komisję Nominacyjną do 
nagród w jedenastu kategoriach: najlepsza fabuła, 
najlepsza reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, 
aktorka, aktor, dokument, animacja, scenografi a 
i kostiumy, najlepszy fi lm polski. Kontury Kultury 
od kilku lat prezentują fi lmy z Grand OFF jako 
jedyne miejsce we Wrocławiu.

Organizator: Kontury Kultury 
– Strefa Edukacji Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny 

The Grand OFF Festival is the most important in-
itiative aimed at promoting independent cinema 
in Poland and one of the most important initia-
tives of its kind in the world. The most interesting 
independent productions from all over the world 
undergo a selection and are nominated for awards 
in 11 categories. For several years now, Kontury 
Kultury have been presenting Grand OFF fi lms as 
the only venue in Wrocław.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance
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9, 10.04 | 19:00

„Odzwierciedlenie” – spektakl
Reflection – a performance

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

„Odzwierciedlenie” to spektakl, zrealizowany 
przez Fundację Jubilo, który powstał w ramach 
projektu „Odkluczanie” prowadzonego przez 
fundację od listopada 2014 roku we współpracy 
z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego i przy 
wsparciu Gminy Wrocław na terenie Zakładu 
Karnego nr 1 we Wrocławiu. W długofalowym 
procesie nastawionym na rozwój świadomości 
artystycznej więźniowie są nie tylko odbiorcami 
warsztatów i uczestnikami pokazów, ale przede 
wszystkim aktywnymi współtwórcami projektu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 10 PLN 

Reflection is a theatre performance created as part 
of the project Unlocking, led by Jubilo Foundation 
since November 2014 in the premises of Peni-
tentiary No 1 in Wrocław. The project is financed 
by the Wrocław City Council and realised with 
support from the Grotowski Institute. Project par-
ticipants are inmates from closed and half-open 
departments of the prison.

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

4, 5, 6.04 | 10:30 
7.04 | 11:00 
8.04 | 15:00 
26, 27.04 | 10:00 
28.04 | 15:00 
29.04 | 11:00, 15:00

„Ziemianie” – spektakl dla dzieci 
w wieku 6+
Earthlings – a play for children 6+

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

A co, gdyby Ziemia mogła mówić? Gdyby rośliny, 
drzewa wydawały dźwięki? Gdyby warzywa, 
oprócz witamin, gromadziły historie? Co by nam 
powiedziały? O lasach, które wycinamy pod drogi; 
o łąkach, które zamieniamy w parkingi; o polach, 
które zasypujemy pestycydami? O tym, co będzie, 
kiedy już zjemy wszystkie zwierzęta? I kiedy znik-
ną ostatnie pszczoły? Przyłóż ucho do ziemi i po-
słuchaj. Mówią Ziemianie. „Ziemianie” to bajka 
ekologiczna. To głos, który oddajemy zwierzętom, 
roślinom, naszej planecie.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl 

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

And what if the Earth could speak? If the plants 
and trees made sounds? If the vegetables accu-
mulated not only vitamins, but also stories? What 
would they tell us? About the forests we cut down 
to build the roads, about the meadows we turn 
into car parks, about the fields we fill with pesti-
cides? About what happens when we eat all the 
animals. And when the last bee disappears. Put 
your ear to the ground and listen. The Earthlings 
are speaking. Earthlings is an ecological tale.

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

9, 10, 11.04 | 18:00

„Bagaż” – spektakl
Baggage – a play

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału 
Lalkarskiego AST (Filia we Wrocławiu) w roku 
akademickim 2017/2018, w reżyserii Aleksandra 
Maksymiaka. Spektakl na podstawie “Sanatorium 
pod Klepsydrą”, „Traktatu o manekinach” oraz 
innych utworów Brunona Schulza. Partytura 
„Bagażu” to polifoniczna podróż w czasie, gdzie 
mapą, według której porusza się Józef (główny 
bohater), jest pamięć – ze wszystkimi swoimi 
zaletami i słabościami.

Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im.  
St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w Wrocławiu

www.ast.wroc.pl

Wstęp wolny  
Rezerwacja: www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

Performance based on Sanatorium Under the Sign 
of the Hourglass, Treatise on Mannequins and 
other works by Bruno Schulz. The Baggage score 
is a polyphonic journey in time, where the map 
used by Józef (the main character) is the memory 
– with all its merits and weaknesses.

Organiser: National Academy of Theatre Arts  
in Krakow, Branch in Wrocław / Free entrance / 
Reservation: www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

10, 11.04 | 19:00

„Kocham cię. Ja ciebie też nie”  
– spektakl
I Love You. Neither Do I – a play

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59

Spektakl oparty o biografię Serge’a Gainsbourga, 
francuskiego kompozytora, piosenkarza, aktora, 
scenarzysty i reżysera, skandalisty, jednego 
z głównych prowokatorów przemian społecznych 
lat 60. XX wieku, autora licznych, niezmiernie 
popularnych utworów. Gainsbourg to zmęczony 
burzliwym życiem prowokator. U schyłku kariery 
z dystansem wspomina i opowiada swoją historię, 
aranżując retrospekcje sytuacji, które definiowały 
jego drogę, estetykę i filozofię życia.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–35 PLN

A performance based on the biography of Serge 
Gainsbourg, French composer, singer, actor, 
screenwriter and director, scandalist, one of the 
main provocateurs of social changes in the 1960s, 
the author of numerous, extremely popular songs. 
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10, 11, 12.04 | 19:00

„Silesia, Silentia” – spektakl
Silesia, Silentia – a play

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

Historia i filozofia według… Płaszcza! Uszyte-
go przez żydowskiego Krawca w przededniu 
wybuchu II wojny światowej. Płaszcz zmienia 
właścicieli, uczestnicząc w wojennej tułaczce, 
Holocauście, powrocie na Ziemie Zachodnie, 
Światowym Kongresie Intelektualistów, ważnych 
wydarzeniach historycznych, ale też w zwykłych 
spotkaniach w knajpie czy poszukiwaniach kawy 
na Dworcu Głównym. Wraz z Płaszczem bierzemy 
udział w życiu, sporach i problemach mieszkań-
ców Wrocławia, obserwując przemiany miasta 
i ludzi. Sztuka Lidii Amejko w reżyserii Marka 
Fiedora.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

History and philosophy according to... a Coat! 
Made by a Jewish Tailor on the eve of the out-
break of World War II. The Coat changes owners, 
participating in war wandering, the Holocaust, 
the return to the Western Territories, the World 
Congress of Intellectuals, important historical 
events, but also – in ordinary meetings in a pub or 
searching for coffee at the Main Railway Station.

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

Gainsbourg is a provocateur tired of a stormy life. 
At the end of his career, he tells his life story, ar-
ranging flashbacks of situations that has defined 
his path, aesthetics and philosophy of life.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 30–35 PLN

11, 12, 13.04 | 10:00
14.04 | 15:00
15.04 | 11:00

„Burza” – spektakl  
dla dzieci w wieku 6+
The Tempest – a play  
for children aged 6+

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

Szekspir dla dzieci? To możliwe! Na odległej 
planecie rozbija się statek kosmiczny, którym 
podróżują Antonio wraz z przyjacielem Alonsem 
i jego synem Ferdynandem. Miejsce zamieszkują: 
księżniczka Miranda i jej ojciec Prosper, zesłani 
tam przed laty przez Antonia. Na skutek intrygi 
Prospera Miranda i Ferdynand zakochują się w so-
bie. Szybkie tempo, humor i zaskakujące zwroty 
akcji sprawiają, że spektakl od początku przykuwa 
uwagę najmłodszych.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl 

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

Shakespeare for kids? It’s possible! A space ship 
crashes on a remote planet, leaving its passengers 
– Antonio, his friend Alonso and his son, Ferdi-
nand – stranded there. The place is inhabited by 
Princess Miranda and her father, Prospero. In the 
course of the plot, Miranda and Ferdinand fall in 
love. Quick pacing, humour and surprising twists 
capture the youngest viewers’ attention from the 
very first minutes.

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

13.04 | 19:00

„Ora et labora – Ucz się od Ścibora” 
– 72. Antykabaret Dobry Wieczór  
we Wrocławiu 
Ora et labora – Learn from Ścibor  
– 72nd Good Evening in Wrocław  
Anti-Cabaret

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Antykabaret skończył 7 lat. Przy okazji okazało się,  
że najbardziej płodnym jego twórcą jest Ścibor Szpak, 
a że 13 kwietnia kończy okrągłe 48 lat (6x8=48), ta 
edycja będzie poświęcona jubilatowi. Nieustannie 
obdarza on swoim absurdalnym humorem, każąc 
patrzeć w stronę, w którą kiedyś patrzyliśmy, ale nie 
widzieliśmy tego samego, co Ścibor. Jego twórczość 
ma ponadto ogromny walor edukacyjny. Bez niego 
nie wiedzielibyśmy, jak dbają o cerę Zombie, ani że 
„Żeromski nie dlatego, że romski”.

Organizatorzy: Fundacja Ośrodek, Gmina  
Wrocław, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Antykabaret

Bilety: 25–35 PLN

Anti-Cabaret is now 7 years old. It also turned out 
that the most prolific artist is Ścibor Szpak, and as 
on the 13th of April he celebrates his 48th birthday, 
we decided to dedicate this meeting to him. He 
gifts us with his absurdist humour all the time, 
making us look at the direction we looked at be-
fore, but never saw the same thing that Ścibor did.

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



54

„P
rz

yj
ac

ió
łk

i z
 W

en
us

”, 
fo

t. 
A

rk
ad

iu
sz

 K
ni

ga
-L

eo
sz

; „
Sł

ow
o 

na
 G

”, 
fo

t. 
To

bi
as

z 
Pa

pu
cz

ys

13.04 | 20:00

„Przyjaciółki z Wenus 3”  
– premiera przedstawienia
Friends from Venus 3  
– a play premiere

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Nowy początek. Co oznacza świeży start dla 
bohaterek tej niezwykle popularnej komedii? 
Zamknięcie rozdziału? Czy coś zupełnie niespo-
dziewanego? W trzeciej części Suzi, Sam i Sisi 
zmierzą się – naturalnie w sposób absurdalnie 
śmieszny – z chaosem, depresją, nadwagą, kurzą 
ślepotą, starzeniem się, samotnością, lękiem, 
lenistwem, brakiem miłości, brakiem wsparcia, 
brakiem czasu, brakiem w ogóle i w szczególe... 
Wszystko zaserwowane na pikantnie, w niemal 
zabójczej relacji z szampanem, kierowcą taksówki 
i kasztanami.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN  
Rezerwacja: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665

In the third instalment of the series, Suzi, Sam 
and Sisi will fight against chaos, depression, ex-
cess weight, night-blindness, ageing, loneliness, 
anxiety, laziness, lack of love, lack of support, lack 
of time and lack of everything in general, in an 
absurd and hilarious way. The whole mix is served 
hot, in a killer combination with champagne, 
a taxi driver and chestnuts.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 25 PLN / Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, 
+48 666 533 665

13, 14, 26, 27, 28, 29.04 | 19:00

Prezentacja spektakli Teatru Grupa 
i Teatru Układ Formalny
Plays performed by Teatr Grupa  
and Teatr Układ Formalny

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

i inne lokalizacje / and other locations

Współpracujące z Instytutem Gotowskiego 
w ramach programu podyplomowej samoformacji 
aktorskiej Teatry Grupa i Układ Formalny zapre-
zentują w kwietniu łącznie sześć spektakli. 

Teatr Grupa:
13.04 – „Dylogia wojny: Utopia”
14.04 – „Dylogia wojny: Jakoś to będzie. O robo-
tach”
Teatr Układ Formalny:
26.04 – „#[+#@!? (słowo na G)” 
27.04 – „Wszyscy=bogowie we krwi”
28.04 – „Kosmetyka Wroga”
29.04 – „Matka Courage krzyczy”

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 20 PLN 

Teatr Grupa and Układ Formalny, which cooper-
ate with the Grotowski Institute in the Postgradu-
ate Actor Self-Formation Programme, will present 
a total of six performances in April: 

Teatr Grupa:
13.04 – War Duology: Utopia
14.04 – Things Will Work Out Somehow: On Robots
Teatr Układ Formalny:
26.04 – #[+#@!? (word beginning with “G”)
27.04 – All=Gods in Blood
28.04 – Kosmetyka Wroga
29.04 – Mother Courage Screams

Organiser: The Grotowski Institute  
/ Tickets: 20 PLN

14.04 | 19:00
15.04 | 18:00

„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, 
akrobacje, teatr cieni, elementy ekwilibrystyki 
cyrkowej i wschodnie sztuki walki. Oś spektaklu 
wyznacza konflikt Prometeusza z Zeusem. Pro-
meteusz jest tutaj przedstawicielem humanizmu, 
świeckości, rozwoju i nauki, Zeus zaś symbolizuje 
dogmatyczną 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: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 30–50 PLN

An acrobatic and dance performance, where 
the story is presented using broadly understood 
movement – dance, acrobatics, theatre of shad-
ows, equilibristic 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: Culture Zone Wrocław  
/ Tickets: 30–50 PLN 

17.04 | 20:00

„Anioły mają ciała” – spektakl
Angels Have Bodies – a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Spektakl jest kolażem scen z najważniejszych  
momentów życia człowieka. To moment zadumy 
nad sensem naszego życia. Czasami wydaje się,  
że są w naszym życiu osoby tak obdarzone nie-
ziemskimi cechami, że wydają się być aniołami, 
które posiadają ciała i zostały zesłane na ziemię, 
by z nami choć przez chwilę dzielić codzienność. 
Ich strata boli najbardziej. 

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 is a collage of scenes from the most 
important moments of human life. Sometimes 
it might seem that there are some people in our 
lives who are gifted with characteristics so ex-
traordinary that they seem to be angels embod-
ied, sent to our Earth to live our mundane lives 
with us. Losing them is the most painful thing. 

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced) / 
Reservation: cia@cia.wroclaw.pl, +48 666 533 665
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18, 19.04 | 20:00

„Butoh Techno”  
– spektakl audiowizualny
Butoh Techno  
– an audio-visual performance

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

„Butoh Techno” to spektakl łączący muzykę 
improwizowaną i techno z wizualizacjami. I tutaj 
od razu pojawia się problem, gdyż mówiąc o bu-
toh, stosujemy taką zbitkę, łącząc wcześniejszy 
termin z tańcem. Butoh ma tyle samo wspólnego 
z tańcem, co muzyka z improwizacją. Wszystko 
zawarte jest w geście – dziejącym się tylko tu 
i teraz. To skok w nieznane, do wnętrza. A rytm 
techno i video są jak lina, której używają nurkowie 
freedivingu, bijąc rekordy głębokości – mówi 
reżyser wydarzenia, Jan Fanfare.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net 

Bilety: 10–30 PLN

Butoh Techno is a show combining improvised 
techno music with visualisations. I Here, we are 
immediately faced with a problem (…) Everything 
is conveyed by gestures, which take place here 
and now. It is a jump into the unknown, inside. 
The rhythm of techno music and video are like 
a rope used by free-diving divers when beating 
the depth records, said director, Jan Fanfare.

Organiser: Creative Arts Center / Tickets: 10–30 PLN

19–22.04

19. Festiwal ewidentnych  
Talentów Aktorskich 2018

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

19. FeTA to przegląd twórczości najzdolniejszych, 
wyselekcjonowanych wykonawców z całej Polski, 
spektakl mistrzowski „Oriana Fallaci. Chwila, 
w której umarłam” w wyk. Ewy Błaszczyk i wysta-
wa Współczesnego Polskiego Plakatu Teatralnego 
ze zbiorów Międzynarodowego Biennale Plakatu 
Teatralnego w Rzeszowie.

19. FeTA to konkurs na najciekawszy monodram 
dla początkujących aktorów od 17–22 roku życia. 
Srebrny Talent zdobywa 1500 PLN. Zgłoszenia 

można przesyłać do 3 kwietnia 2018 na adres: 
anna.borowska@ckagora.pl

Organizator: Centrum Kultury Agora 

www.ckagora.pl

Wstęp wolny (przegląd monodramów i wystawa) 
Bilety: 60–65 PLN (spektakl) 

FeTA is an overview of the work of the most 
talented, selected artists from Poland, a great play 
Oriana Fallaci. The moment that I died starring 
Ewa Błaszczyk and the Contemporary Polish Post-
er exhibition featuring the pieces from the Inter-
national Biennale of Theatre Posters in Rzeszów.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance 
(a review of one-man shows and the exhibition)  
/ Tickets: 60–65 PLN (a play)

 

19, 20.04 | 19:00

„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a music play

Impart, ul. Mazowiecka 17

Do Impartu przy Mazowieckiej publiczność wciąż 
przyciąga muzyczny spektakl pt. „Leningrad” 
(premiera: 7.02.2009 r.), oparty na piosenkach 
legendarnej, rosyjskiej grupy rockowej o tej samej 
nazwie. Bezkompromisowe teksty Siergieja Sznu-
rowa w tłumaczeniu Michała Chludzińskiego, 
znakomita koncepcja i reżyseria Łukasza Czuja, 
doskonałe wykonanie aktorskie i wokalne Mariu-
sza Kiljana i Tomasza Marsa, a także niespożyta 
energia uczestniczących w działaniach scenicz-
nych, grających na żywo muzyków – wszystko to 
współtworzy wybuchowe przedstawienie, które 
publiczność porywa z miejsc.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart 

Bilety: 35–40 PLN 

Impart on Mazowiecka Street still attracts the 
audience with Leningrad – a music play based on 
the songs by the legendary Russian rock group 
with the same name. The uncompromising 
lyrics by Sergei Shnurov translated by Michał 
Chludziński, a great play directed by by Łukasz 
Czuj, masterfully performed by actors and singers 
– Mariusz Kiljan and Tomasz Mars – as well as 
seemingly endless energy of live musicians – all 
of that combines into an amazing play that has 
the audience at the edge of their seats.

Organiser: Culture Zone Wrocław  
/ Tickets: 35–40 PLN
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19.04 | 19:30

„Mayn shtetele – pieśni z getta”  
– spektakl
Mayn Shtetele  
(songs from the ghetto) – a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Bohaterkami spektaklu są żydowskie kobiety, 
żyjące podczas wojny w jednym z gett, tuż przed 
jego likwidacją. Kobiety snują opowieści o dotych-
czasowym życiu, o problemach dnia codziennego, 
marzeniach i planach. Śmiech i poczucie wspól-
noty mieszają się tutaj z cierpieniem, strachem 
i niepewnością jutra, lecz kobiety starają się 
nie utracić siły, ducha walki, nadziei. Żydowski 
humor przeplata się tu ze scenami dramatycz-
nymi. Pieśni towarzyszą trudnym czasom, niosą 
otuchę. Są częścią wspólnego dziedzictwa. Piękne 
melodie i mądre słowa długo zostają w pamięci 
widzów.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

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

The protagonists of the play are Jewish women 
who lived in one of the ghettos during the war just 
before its liquidation. They tell stories about life 
before war, the problems of everyday life, dreams 
and plans. Smiles and a sense of community 
are mixed with suffering, fear and uncertainty 
of tomorrow. Jewish humour intertwines with 
dramatic scenes. The songs accompany difficult 
times and bring comfort.

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

19, 20, 21.04 | 19:00

„Wściekły człowiek.  
Wariacje w obronie gniewu”  
– premiera spektaklu Studia Matejka
Angry Man: Variations in Defence of Anger 
– a play premiere by Studio Matejka

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio na Grobli 
/ The Grotowski Institute, Na Grobli Studio, ul. Na 
Grobli 30/32

Spektakl „Wściekły człowiek. Wariacje w obronie 
gniewu” dotyka źródeł osobistego gniewu, zro-
dzonego w wyniku lęku przed opresją. Czy jest 
to opresja fizyczna, psychiczna czy polityczna, 
gniew narasta i powoduje opór wobec wszystkie-
go, co z nią związane. W chwili, kiedy nie można 
pozostać grzecznym, uprzejmym ani biernym 
w oczekiwaniu na ratunek z zewnątrz, mała iskra 
zapala motor zmiany. Badamy tę iskrę ze wszyst-
kich stron, rozkładamy na czynniki pierwsze, ana-
lizujemy. Czy słuszny cel może zostać osiągnięty 
za pomocą gniewu? Czy może on zrodzić miłość?

Dodatkowy język: angielski, czeski, turecki

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 30 PLN 

Whilst working on the piece The Angry Man: 
Variations in Defence of Anger we delve into the 
sources of personal anger born of oppression. 

Whether physical, mental or political, violence 
provokes resistance and growing anger. We look 
into the moment when anger can no longer be 
held in, when it’s impossible to remain well-be-
haved, polite, passive − waiting to be rescued 
by outside forces. We are looking for that spark 
that starts the engine of change. Can anger serve 
legitimate purposes? Can anger be used in the 
service of love?

Additional language: English, Czech, Turkish  
/ Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 30 PLN 

19, 20, 21.04 | 19:00

„Jak to dobrze, że mamy pod  
dostatkiem” – spektakl
How good that we’ve got enough  
– a play

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

Wizja ogłupionych możliwościami konsumpcyj-
nymi ludzi wykreowana przed laty przez Helmuta 
Kajzara wydaje się niepokojąco świeża i trafna. 
Akcja rozgrywa się w galerii handlowej, gdzie na 
sprzedaż wystawiane jest absolutnie wszystko. 
Od kuchennych drobiazgów po ludzką śmierć… 
Ukryte za maskami postaci – bez płci, bez znaków 
szczególnych – to wcielenie współczesnych lęków 
i niepokojów. A wszechobecna w spektaklu, grana 
na żywo muzyka hipnotyzuje i wciąga widza w wir 
wydarzeń. Sztuka Helmuta Kajzara w reżyserii 
Katarzyny Szyngiery.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

The vision of people stupefied by consumer 
possibilities, created years ago by Helmut Kajzar, 
seems disturbingly fresh and accurate. The story 
takes place in a shopping centre, where absolutely 
everything is for sale. From kitchen trinkets to hu-
man death... The characters hidden behind masks 
– without sex, without distinguishing marks – are 
the incarnation of modern fears and anxieties.

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

19, 20, 21.04 | 19:00

„Umwuka” – pożegnanie z tytułem
Umwuka – farewell to the title

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

Muzyczny spektakl oparty na motywach wstrzą-
sających wydarzeń 1994 roku w Rwandzie, kiedy 
w ciągu trzech miesięcy zamordowano tam 
prawie milion osób, przy całkowitej obojętności 
świata, w milczeniu przyglądającego się rwandyj-
skiej tragedii. Twórcy spektaklu opierają się na 
reportażu Wojciecha Tochmana „Dzisiaj narysu-
jemy śmierć”, opisującym tamte wydarzenia. Jak 
daleko – a może jak blisko – nam do Rwandy? Czy 
możemy pozwolić sobie na komfort obojętności 
wobec tego dramatu?

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 25–30 PLN

A musical performance on the motives of the 
shocking events of 1994 in Rwanda, when almost 
three million people were murdered within just 
three months, while the rest of the world silently 
watched the Rwandan tragedy. The script is based 
on the reportage book by Wojciech Tochman 
Today We’re Going To Draw Death, describing 
those events. How far, or rather – how close it is 
to Rwanda? Can we really afford the comfort of 
indifference?

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

19, 20.04 | 10:00
21.04 | 15:00
22.04 | 11:00
24, 25.04 | 10:00

„Yemaya – Królowa Mórz”  
– spektakl dla dzieci w wieku 6+ 
Yemaya – Queen of the Seas  
– a play for children aged 6+

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

Omar jest wrażliwym i obdarzonym bogatą wy-
obraźnią pięciolatkiem. Lubi rozmawiać z kwia-
tami i przedmiotami, z którymi zwykle się nie 
rozmawia. Pewnego dnia wszystkie domy w jego 
mieście zaczynają się rozpadać, a niebo staje się 
straszne. Omar i jego tata muszą uciekać przez 
ocean. Ale chłopiec nie dopływa na drugi brzeg. 
Zamiast tego trafia do tajemniczego podwodnego 
świata pod opiekę potężnej Yemayi – Królowej 
Mórz.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl 

Bilety: 25 PLN (normalny),  
20 PLN (ulgowy), 18 PLN (grupowy)
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One day, all houses in Omar’s town start to crum-
ble and the sky starts to look horrifying. 5-year old 
Omar and his dad are forced to escape through 
the ocean, but the boy never reaches the shore. 
Instead, he ends up in the mysterious underwater 
world and joins Yemaya – Queen of the Seas.

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

21.04 | 11:00–12:30

Poranek Familijny: „Mały Książę”  
– spektakl  dla dzieci
Family Morning: The Little Prince  
– a play for children

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

„Mały Książę” to ponadczasowa opowieść o życiu, 
miłości i przyjaźni. Czy spacer po niebie pełnym 
gwiazd, spotkania z kolejnymi postaciami, aż 
w końcu dotarcie na Ziemię i spotkanie mądrego 
lisa pozwolą poznać sens więzi między ludźmi 
i pomyśleć nad tym, co w życiu najważniejsze? 
Spektakl „Mały Książę” na podstawie książki 
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego to fantastycz-
na podróż po pięknej i bezkresnej przestrzeni, 
która odbędzie się nie tylko na scenie, ale i w nas 
samych.

Organizatorzy: Wrocławski Klub Formaty,  
Teatr Neon

www.wkformaty.pl

Bilety: 10 PLN 

The Little Prince is a timeless story of life, love 
and friendship. The play, based on the novel by 
Antoine de Saint-Exupéry is a fantastic journey 
through vast and beautiful space, which will 
take place both on the stage, as well as inside 
ourselves.

Organisers: Wrocławski Klub Formaty, Teatr Neon 
/ Tickets: 10 PLN  

21.04 | 12:00, 16:00

„Kajtuś czarodziej”  
– spektakl dla dzieci
Kajtuś the wizard  
– a play for children  

Impart, ul. Mazowiecka 17

Kajtuś to najbardziej niespokojny chłopiec na 
świecie. Nie zgadza się na życie w Biednym Mie-
ście, w którym zadomowiła się mgła, nuda i sza-
rość. Za to świat baśni… To jest to! Zasłyszane od 
babci historie otwierają jego serce na pragnienie 
bycia czarodziejem. Pewnego dnia niespokojny 
chłopiec odkrywa w sobie magiczną moc. „Kajtuś 
czarodziej” to spektakl na motywach zwariowa-
nej powieści o małoletnim czarodzieju – historia 
niegrzeczności, samotności i buntu; poszukiwa-
nia sensu i walki o siebie. Twórcy realizują tym 
samym myśl Korczaka, podejmując niezwykle 
ważny temat wolności i praw dziecka.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 17 PLN (dzieci), 22 PLN (dorośli)

A play based on the crazy novel about a teenage 
wizard – a story of misbehaviour, loneliness, and 
rebellion; a search for the meaning, a fight for 
yourself. This way, the creators follow the ideas of 
Korczak, addressing very important issues such 
as children’s rights and freedom.

Organiser: Culture Zone Wrocław  
/ Tickets: 17 PLN (children), 22 PLN (adults)

23.04 | 19:00–21:00

Poniedziałek z Kalamburem:  
„Foty i anegdoty, czyli 15 lat niepalenia” 
– wieczór artystyczny
Monday with Kalambur:  
Photos and anecdotes, or 15 years 
without smoking – an artistic evening

Art Cafe Kalambur, ul. Kuźnicza 29a

Kolejne spotkanie w gronie twórców i sympa-
tyków Teatru Kalambur z cyklu Poniedziałek 
z Kalamburem. Tym razem jego bohaterem 
będzie związany z teatrem wrocławski plastyk, 
scenograf, autor ilustracji do książek, rysunków 
prasowych, komiksów, programów i plakatów 
teatralnych – Krzysztof Truss, który w latach 
1975–1980 był też aktorem teatrów studenckich: 
Kalamburu i Misterium. Gospodynią wieczoru 
będzie tradycyjnie Halina Litwiniec.

Organizator: Stowarzyszenie Europejskich Więzi

www.sewkalambur.blogspot.com

Wstęp wolny 

Another meeting of artists and fans of the Kal-
ambur Theatre in the “Monday with Kalambur” 
series. This time around, the meeting will be 
dedicated to Krzysztof Truss – visual artist from 
Wrocław associated with theatre, set designer, au-
thor of book illustrations, press drawings, comic 
books, theatre programmes and posters.

Organiser: Stowarzyszenie Europejskich Więzi  
/ Free entrance
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23, 24, 25.04 | 18:00

„Bahamut” – spektakl
Bahamut – a play

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału 
Aktorskiego AST Filia we Wrocławiu w roku 
akademickim 2017/2018, w reżyserii Wojciecha 
Kościelniaka. Spektakl oparty jest na autorskim 
scenariuszu Wojciecha Kościelniaka, inspiro-
wanym powieścią „Duma i uprzedzenie” Jane 
Austen oraz arabską legendą, zgodnie z którą 
Bahamut to mitologiczny stwór przypominający 
ogromną rybę, na której opiera się cała ziemia.

Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im.  
St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w Wrocławiu 

www.ast.wroc.pl

Wstęp wolny  
Rezerwacja: www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

Performance directed by Wojciech Kościelniak. 
The performance is based on the original script 
by Wojciech Kościelniak, inspired by the novel 
Pride and Prejudice by Jane Austen and the 
Arab legend, according to which the Bahamut is 
a mythological creature resembling a huge fish, 
on which the whole earth rests.

Organiser: National Academy of Theatre Arts in 
Krakow, Branch in Wrocław / Free entrance  
/ Reservation: www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

24, 25, 26, 27.04 | 19:00

„Gwiazda” – spektakl
Star – a play

Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław Contem-
porary Theatre, ul. Rzeźnicza 12

Gwiazda to aktor owładnięty obsesją roli, z którą 
całkowicie się utożsamia. Człowiek samotny, 
niespełniony, znajdujący się na skraju rozpaczy. 
Korzystając z technologii dźwięku przestrzen-
nego, reżyser zaproponował widzom „wejście 
w głowę” postaci. Otoczeni dźwiękiem jesteśmy 
nie tylko świadkami działań Gwiazdy, ale też 
słyszymy, dokładnie jego/jej myśli. „Podsłuchiwa-
nie” głosów w głowie bohatera możliwe jest dzięki 
słuchawkom, które każdy widz otrzymuje przed 
wejściem na widownię. Sztuka Helmuta Kajzara 
w reżyserii Krzysztofa Czeczota.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

Star is an actor obsessed with the role with 
which he completely identifies himself. A lonely, 
unfulfilled man, on the verge of despair. Using 
the spatial sound technology, the director offered 
the audience “entering inside the head” of the 
character. “Eavesdropping” the voices in the char-
acter’s head is possible thanks to the headphones 
that each viewer receives before entering the 
auditorium.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)
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13.04 | 20:00

I’m part of: Babski Slam 
– turniej slamu poetyckiego
I’m part of: Women’s slam 
– a poetry slam contest

Impart, ul. Mazowiecka 17

Babski Slam to dedykowany kobietom turniej 
slamu poetyckiego, będący formą otwartego 
pojedynku poetów-performerów, podczas którego 
zarówno ciekawi sceny amatorzy, jak i profesjo-
naliści mają okazję zaprezentować się na jednej 
scenie. Uczestniczki mają trzy minuty na występ, 
a o wygranej decyduje publiczność. Zwyciężczyni 
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. 
Gościem specjalnym będzie Rudka Zydel, zwy-
ciężczyni Pierwszych Ogólnopolskich Mistrzostw 
Slamu, a imprezę poprowadzi Natalia Cyran 
– wrocławska aktorka, z zawodu storytellerka. 
Wydarzenie jest kolejną odsłoną organizowa-
nego przez Strefę Kultury Wrocław cyklu „I’m 
part of” w Imparcie, który promuje najciekawsze 
niezależne działania z czterech pól aktywności 
kulturalnej: teatru, muzyki, tańca i performansu 
oraz stand up-u/slam poetry.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 5 PLN

A poetry slam contest dedicated to women – an 
open competition of poets-performers for ama-
teur and professional poets. The performers have 
three minutes each to present their programme, 
and the winner – decided by the audience – will 
receive a prize of 500 PLN. The event is another 
instalment of the “I’m part of” series organised by 
Culture Zone Wrocław in Impart, which promotes 
the most interesting independent events in the 
four main fi elds of cultural activity: theatre, mu-
sic, dance and performance, as well as stand up 
and slam poetry.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 5 PLN

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

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 

Bookworms, people hungry for art, fans of sus-
penseful novels and local meeting lovers – it’s 
something for you. On the April weekend Fama 
will turn into a setting of a detective story. The 
youngest fans will have a chance to participate in 
a detective workshop and enjoy a fi lm screening, 
while the older ones can take part in art and liter-
ature activities.

Organiser: Municipal Public Library 
/ Free entrance

21.04 | 11:00

Bookowisko – wyprzedaż domowej 
literatury
The Book Market – a sale of home 
literature

Przejście Garncarskie 2

Pretekstem kwietniowej edycji Bookowiska jest 
Światowy Dzień Książki. Ten wyjątkowy kiermasz 
odbędzie się w Przejściu Garncarskim na wrocław-
skim Rynku, tuż przy wejściu do Wrocławskiego 
Domu Literatury i klubu PROZA. Wydarzenie jest 
otwarte dla wszystkich, którzy chcą się podzielić 
książkami bądź szukają nowych pozycji do domo-
wych bibliotek. Jeśli chcesz sprzedawać książki, 
napisz na sekretariat@domliteratury.wroc.pl i za-
rezerwuj bezpłatne miejsce. Dodatkową atrakcją 
będzie fi lm familijny wyświetlany w klubie o 11:00  
w ramach cyklu „Poranki rodzinne”.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

We would like to invite you to the April edition of 
the Book Market to celebrate the World Book Day. 
This unique bazaar will take place in the Przejście 
Garncarskie at the Wrocław Market Square, right 

19.04 | 11:00–18:00
20, 21.04 | 10:00–18:00

9. Targi Książki Regionalnej 
„Silesiana”
9th Regional Book Fair “Silesiana”

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Targi zaprezentują dorobek ok. 30 wydawców 
działających na terenie Dolnego Śląska, chociaż 
znajdą się na nich także silesiana wydane poza 
naszym regionem. Będą książki historyczne, 
publikacje dotyczące atrakcji turystycznych i za-
bytków architektury Dolnego Śląska, przewodniki, 
literatura piękna, książki dla dzieci, publikacje 
kartografi czne oraz druki wydawane przez stowa-
rzyszenia regionalne. Podczas targów odbędą się 
również spotkania autorskie, konkursy i wycieczki 
po Wrocławiu.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

The fair presents the books published by around 
30 publishers from the Lower Silesia, as well as 
silesiana published outside our region including, 
among others, history books, guidebooks, belles 
lettres, children books, cartography, and prints 
published by the regional associations. During the 
fair we will have a chance to participate in meet 
the author sessions, contests and trips around 
Wrocław.

Organiser: Lower Silesian Public Library 
/ Free entrance

20–21.04

Fama na tropie – detektywistyczny 
literacki weekend
Fama on the track – a detective 
fiction weekend 

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

Mole książkowe, głodni artystycznych wra-
żeń, fani powieści z dreszczykiem i miłośnicy 
lokalnych spotkań – to wydarzenie dla Was. 
Kwietniowy weekend zamieni się w Famie w de-
tektywistyczne miejsce akcji. Śledztwo będzie dla 
nas rozrywką! Zagramy w tajemniczą grę miejską 
i rozwikłamy zagadkę biblioteki. Najmłodsi będą 
mogli wziąć udział w detektywistycznych warsz-
tatach, pokazie fi lmowym, a starsi uczestniczyć 
w artystyczno-literackich działaniach. Przybywaj-
cie całymi rodzinami!
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at the entrance to the Wrocław House of Literature 
and the Proza club. If you want to sell books, write 
to sekretariat@domliteratury.wroc.pl and reserve 
a free spot.

Organiser: Wrocław Literature House 
/ Free entrance

23.04 | 19:00 

Literatura pod napięciem: Jarosław 
Mikołajewski – spotkanie
Live literature: Jarosław Mikołajewski 
– a meeting

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

W kwietniu w ramach cyklu „Literatura pod 
napięciem” Wrocławski Dom Literatury zapra-
sza na spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim 
– pisarzem, poetą, tłumaczem, a także autorem 
książek reporterskich i kryminałów dla dzieci. Mi-
kołajewski z języka włoskiego przełożył najwięk-
szych klasyków, w tym Michała Anioła, Petrarkę 
czy Pasoliniego. Przez sześć lat kierował także 
Instytutem Polskim w Rzymie. Rozmowę z tym 
wszechstronnym pisarzem poprowadzi poetka 
i prozaiczka, Agnieszka Wolny-Hamkało.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

In April, as part of the Live literature series, the 
Wrocław Literature House invites you to a meet-
ing with Jarosław Mikołajewski – a writer, poet, 
and translator, as well as an author of reportage 
books and detective stories for children. Mikoła-
jewski translated the greatest classics, including 
Michelangelo, Petrarch and Pasolini from Italian. 
He had also managed the Polish Institute in Rome 
for six years.

Organiser: Wrocław Literature House 
/ Free entrance

24.04 | 18:00–20:00 

„Nowe niemieckie akcenty: 
literatura, migracje, język” 
– spotkanie z Tomerem Gardim
New German Accents: literature, 
migration, language – a meeting with 
Tomer Gardi

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

Izraelski autor, Tomer Gardi, przeczyta fragmenty 
swoich utworów: „Transit” oraz „Muttersprache”. 
Jego teksty to wielojęzyczne, poetyckie opisy życia 
w różnych miejscach i wśród różnych języków. Po 
prezentacji utworów pisarz omówi najnowsze kierun-
ki rozwoju (w postrzeganiu pojęć) wielojęzyczności 
oraz migracji w Niemczech i ich wpływ na literaturę. 

Dodatkowy język: niemiecki

Organizatorzy: Uniwersytet Wrocławski, Konsulat 
Generalny Republiki Federalnej Niemiec, Goethe-
-Institut, Niemiecka Centrala Wymiany Akade-
mickiej (DAAD) 

Wstęp wolny 

The Israeli author, Tomer Gardi, reads excerpts 
from his texts Transit and Muttersprache. The 
texts are highly multilingual, poetical descrip-
tions of life between languages and places. After 
the reading, the author will discuss the latest 
trends of migration and multilingualism in Ger-
man society and literature.

Additional language: German / Organisers: 
University of Wrocław, Consulate General of the 
Federal Republic of Germany, Goethe-Institut, 
German Academic Exchange Service (DAAD) / 
Free entrance

26.04 | 18:00

„Ospa 1963. Alarm dla Wrocławia” 
– spotkanie z autorem
Smallpox 1963. Alert for Wrocław 
– a meeting with author

Klub PROZA, Przejście Garncarskie 2

W rozmowie z autorem, Jerzym Bogdanem Kosem, 
udział weźmie także prof. Andrzej Gładysz (epide-
miolog) oraz red. Beata Maciejewska („Gazeta Wy-
borcza”). Epidemia ospy z 1963 roku bez wątpienia 
była jednym z ważniejszych wydarzeń w historii 
powojennego Wrocławia. Książka „Ospa 1963. Alarm 
dla Wrocławia” jest poszerzonym wznowieniem 
„Epitafi um dla ospy” (1991) – jednej z ważniejszych 
publikacji dotyczących wrocławskiej epidemii. W no-
wym wydaniu książki znajdziemy szereg zaktuali-
zowanych i uzupełnionych o nowe fakty informacje, 
które ujrzały światło dzienne w ostatnich latach.

Organizatorzy: Wydawnictwo Warstwy, 
Wrocławski Dom Literatury

www.wydawnictwowarstwy.pl
www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Participating in the conversation with the author, 
Jerzy Bogdan Kos, will be also prof. Andrzej 
Gładysz and Beata Maciejewska. The smallpox 
epidemic of 1963 was undoubtedly one of the 
most important events in the history of post-
war Wrocław. The book Smallpox 1963. Alert for 
Wrocław is a new extended edition of the Epitaph 
for smallpox (1991) – one of the most important 
publications on the Wrocław epidemic.

Organisers: Publishing House “Warstwy”, 
Wrocław Literature House / Free entrance
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4.04 | 17:00

Haftujemy!: Haftujemy  
z Thinkpink Gang
Let’s embroider!: We are embroide-
ring with the Thinkpink Gang

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Różowy to kolor, który budzi emocje oraz bardzo 
szczególne skojarzenia – dziewczyńskość, infan-
tylność czy erotyzm. Życie dorosłego człowieka 
obciążone jest wieloma obowiązkami i dużą 
dawką odpowiedzialności. Pozwólmy sobie 
zatem na chwilę zapomnienia i słodyczy. Podczas 
warsztatów będziemy haftować różowym kordon-
kiem po różowej tkaninie i odkryjemy wspólnie 
wszystkie odcienie różu. Gościem specjalnym 
spotkania będzie wrocławski kolektyw Thinkpink 
Gang. Obecność dziewczyn z kolektywu to okazja 
do porozmawiania o roli tkaniny oraz rzemiosła 
w świecie sztuki współczesnej. Spotkanie popro-
wadzi Olga Budzan.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny  
Zapisy od 28.03: haftujemy@strefakultury.pl

Pink is a colour that evokes emotions and very 
specific associations – girlishness, infantility and 
eroticism. The life of an adult person is burdened 
with many duties and a large dose of responsibil-
ity. Therefore, let us have a moment of relaxation 
and sweetness. During the workshops, we will 
embroider with a pink floss on a pink fabric and 
discover all shades of pink together. The special 
guest at the meeting will be the Wrocław Think-
pink Gang collective.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance  
/ Registration from 28.03: haftujemy@strefakultury.pl 

 

5–7.04

Wrocławski Festiwal Podróżniczy 
im. Olgierda Budrewicza  
– Równoleżnik Zero
The Olgierd Budrewicz Wrocław 
Travel Festival – Parallel Zero

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławi, Filia nr 1  
/ Municipal Public Library, ul. Sztabowa 98 

oraz inne lokalizacje / and other locations

W trakcie siódmej edycji spotkań z podróżnikami 
kontynentem przewodnim będzie Afryka. Wśród 
celów podróży znajdą się m. in. Maroko, Egipt, 
Rwanda, Uganda i Etiopia przemierzone pieszo, 
rowerem, a nawet Polonezem... Gośćmi specjalny-
mi będą podróżnik Tomasz Michniewicz i Robert 
Gondek, który opowie o zdobywaniu najwyż-
szych afrykańskich szczytów. Na uczestników 
czekają dni wypełnione opowieściami, zdjęciami, 
filmami i muzyką z rozgrzanej słońcem Afryki. 
Obok prelekcji o wyprawach, strojach, obyczajach 
i jedzeniu nie zabraknie też ważkich tematów, ta-
kich jak nauka w afrykańskiej szkole czy problem 
migracyjny.

Dzień rodzinny (sobota) będzie wypełniony 
grami, warsztatami i zabawami familijnymi. Pod 
hasłem „kierunek Afryka” będzie można potropić 
afrykańskie zwierzęta z Ozobotem, zaprojektować 
afrykańską maskę czy wziąć udział w dźwięko-
wym safari i rodzinnej grze miejskiej.

Festiwalowi towarzyszyć będą również wystawy: 
„Afryka Nowaka 2009–2012. Sztafetowa wyprawa 

1–29.04 | 12:30
każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki we WRO
Sunday Matinées at WRO

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7

Cotygodniowe wydarzenia dla dzieci i rodzin, 
gdzie prezentowane są polskie i światowe filmy 
animowane oraz słuchowiska intermedialne na 
bazie ciekawych pozycji literatury dziecięcej. Po 
pokazach odbywają się rodzinne działania twór-
cze przygotowywane w odniesieniu do programu 
Centrum Sztuki WRO. Do galerii warto przyjść 
wcześniej, żeby rozgościć się na rozłożonych pod 
ekranem poduchach i krzesłach.

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

Weekly events for kids and families where Polish 
and foreign animated films, as well as intermedia 
radio, plays based on interesting children’s liter-
ature are presented. After the shows, prepared in 
relation to the programme of the WRO Art Centre, 
creative activities for families are organised.

Organiser: WRO Media Art Center Foundation  
/ Free entrance 

3–30.04 

Teatr Komuny Paryskiej
The Komuny Paryskiej Theatre

Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej 
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45

Pracownia Komuny Paryskiej 45, jedna z sieci 
lokalizacji Strefy Kultury Wrocław, jest prze-
strzenią stworzoną z myślą o mieszkańcach 
Wrocławia, szczególnie Przedmieścia Oławskiego. 
Grupa Novy Ruch Teatr, która wygrała konkurs na 
prowadzenie tego miejsca, stworzy z mieszkańca-
mi Teatr Komuny Paryskiej. Wspólnie przygotują 
spektakl na bazie historii miejskich, niuansów 
życia osiedlowego, sytuacji bycia sąsiadem, 
czyli tego wszystkiego, co pobudza kreatywność 
i buduje tożsamość grupy w obszarze lokalnym. 
W ramach przygotowań mieszkańcy będą mogli 
wziąć udział w szeregu otwartych zajęć: 

– poniedziałki: zajęcia ruchowe (16:00–18:00)
– wtorki: zajęcia muzyczne (17:00–19:00)
– środy: zajęcia teatralne (16:00–19:00).

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Pracownia

Wstęp wolny 

The Komuny Paryskiej 45 Workshop – one of lo-
cations run by Culture Zone Wrocław – is a space 
created for the residents of Wrocław, especially 
the Przedmieście Oławskie. The Novy Ruch Teatr 
group, which won the competition to animate this 
place, will create the Komuny Paryskiej Theatre 
with the residents. Together, they will prepare 
a performance based on urban stories, nuances 
of the housing estate life, the situation of being 
a neighbour – that is everything that stimulates 
creativity and builds the identity of the group in 
a local area. As part of the preparations, the resi-
dents will be able to participate in a series of open 
classes in the Workshop  – the group will conduct 
movement, vocal and stage design workshops.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance  

4–25.04 | 17:00–20:00
każda środa / each Wednesday

„Rodzina z Grabiszyńskiej”  
– warsztaty plastyczne
A family from Grabiszyńska  
– a painting workshops

Kawiarnia Sąsiedzka, ul. Grabiszyńska 56

Kontynuacja osiedlowego projektu „Portrety 
z Grabiszyńskiej” z 2017 roku. Tym razem uczest-
nicy podejmą się namalowania realistycznego 
portretu, używając technik kopiarskich i profe-
sjonalnych akcesoriów malarskich. Wszystkie 
potrzebne materiały i rekwizyty zapewnia 
kawiarnia, ale można przynieść ze sobą czarno-
-białe wydruki portretów mieszkańców Wrocła-
wia, pamiętając, że zdjęcie twarzy musi być jak 
największe. Wydarzenie jest otwarte dla całych 
rodzin.

Organizator: Kawiarnia Sąsiedzka

Firlejkawiarnia 

Wstęp wolny 

A continuation of the Portraits from Grabiszyńska 
project from 2017. This time, participants will 
take up a challenge of painting a realistic portrait 
using the copying techniques and professional 
painting accessories. The event is open for whole 
families. 

Organiser: Kawiarnia Sąsiedzka / Free entrance
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śladami Kazimierza Nowaka” oraz pokonkur-
sowa wystawa prac stworzonych w ramach ro-
dzinnego konkursu plastycznego „Sen o Afryce” 
w Afrykarium. 

Trzy dni festiwalowego szaleństwa zwieńczy 
koncert zespołu Foliba.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna  
we Wrocławiu 

www.rownoleznikzero.pl

Wstęp wolny  
Obowiązują zapisy na warsztaty dla dzieci 

Wrocław Public Library: Mediateka and Touristic 
Library invite you on a journey through Africa. 
We will be visiting this hot continent together 
with our friends, who have paved the way already. 
Accompany us on a journey to lands of pyramids, 
diamonds and sun-heated sand.

The travel destinations include Morocco, Egypt, 
Rwanda, Uganda, and Ethiopia… countries which 
were crossed on foot, by bike or even by a Polon-
ez… The special guests are Tomasz Michniewicz 
and Robert Gondek who will talk about climbing 
the highest African mountains. The festival days 
will be full of stories, pictures, films and music 
from sunny Africa.

The family day (Saturday) will be full of work-
shops and family games. Under the slogan 
“Direction Africa” you will have a chance to track 
African animals with Ozobot, design an African 
mask or participate in a sound safari and a family 
location-based game.

Three crazy festival days will finish with  
a concert of the Foliba band.

Organiser: Municipal Public Library /  
Free entrance / Registration for workshops  
for children is required

5.04 | 18:00

Akademia Miejska:  
„Jak miast nadzoruje i kontroluje 
swoich mieszkańców?” – spotkanie
City Academy: How does a city  
oversee and control its inhabitants?  
– a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Nowoczesne technologie powstałe z myślą 
o obserwacji życia codziennego, gromadzeniu 
i przetwarzaniu danych oraz wspierająca je infra-
struktura w coraz większym stopniu kolonizują 
przestrzeń publiczną miast. Zjawisku temu towa-
rzyszą prace nad coraz bardziej zaawansowanymi 
procesami obliczeniowymi i bazami danych. 
Wszystko to odbywa się bez większych kontrower-
sji. Czy mieszkańcy miast pogodzili się z utratą 
prywatności i wierzą w to, że technologia jest 
neutralna, a postęp nieunikniony? Czy ów moni-
toring rzeczywiście przyczyni się do powstania 
inteligentnego i bezpiecznego miasta? Spotkanie 
prowadzi dr Rafał Nahirny.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

Modern technologies, created for the purpose of 
observing everyday life, collecting and processing 
data, as well as their supporting infrastructure, 
are increasingly colonising the public space of 
cities. Did urban dwellers give up on their privacy 
and believe that the technology is neutral and 
the progress – unavoidable? Will this monitoring 
really contribute to the creation of an intelligent 
and safe city?

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
 
 
 

5.04 | 19:00–20:30

Biblioteczne spotkania  
z psychoanalizą: „Wokół rozwoju 
tożsamości w życiu jednostki”  
– prelekcja
Psychoanalysis in a Library:  
Identity development in an individual’s 
life – a lecture

Dolnośląska Biblioteka Publiczna / Lower Silesian 
Public Library, Rynek 58

Wykład psychoterapeutki Urszuli Wach będzie 
poświęcony zagadnieniu tożsamości w rozu-
mieniu myśli psychoanalitycznej. Jest próbą przy-
bliżenia problemów wokół poczucia tożsamości 
w życiu człowieka oraz tego, w jaki sposób wpływa 
ona na jego rozwój i możliwości. Przedstawiony 
zostanie również wpływ wczesnych doświadczeń 
dziecka na kształtowanie się jego tożsamości.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

A lecture by a psychotherapist Urszula Wach will 
focus on the idea of an identity as understood 
by psychoanalysis. It’s an attempt to explain the 
problems related to the sense of identity in the 
human’s life and the way it affects our develop-
ment and potential. The influence of childhood 
experiences on the development of their identity 
will be presented as well.

Organiser: Lower Silesian Public Library  
/ Free entrance 

5–26.04 | 18:00–20:00
każdy czwartek / each Thursday

Warsztaty kolażu
Collage workshops

Kawiarnia Sąsiedzka, ul. Grabiszyńska 56

Kolaż to technika artystyczna powstała w staro-
żytnych Chinach, polegająca na formowaniu kom-
pozycji z różnych materiałów (wycinek z gazet, 
fotografii czy tkanin), które później są naklejane 
na papier i łączone. Czwartkowe spotkania to 
dobra okazja, aby spotkać się ze swoimi sąsiadami 
i wspólnie stworzyć kolorowe obrazy. Kawiarnia 
zapewnia wszystkie materiały, podczas warszta-
tów będzie także serwowana kawa i herbata. 

Organizator: Kawiarnia Sąsiedzka

Firlejkawiarnia 

Wstęp wolny 

Thursday meetings are a great opportunity to 
meet your neighbours and together create col-
ourful art using the Chinese collage technique. 

The coffee shop provides all the materials and 
accessories. Tea and coffee will be served during 
the workshop.

Organiser: Kawiarnia Sąsiedzka / Free entrance

7, 21.04 | 11:00–11:45,  
13:00–14:30

Tektura i papier  
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper  
– family workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Zapraszamy na cykliczne spotkania rodzinne, 
adresowane do dzieci w grupach wiekowych 4–6 
(11:00–11:45) i 6–10 lat (13:00–14:30) oraz ich 
opiekunów. W sobotnie popołudnia będziemy 
inspirować się sztuką oraz działać wielkoforma-
towo, konstruując z papieru i tektury. Jeśli lubisz 
malować, budować, eksperymentować, wza-
jemnie się inspirować, kooperować oraz współ-
tworzyć – zapraszamy do działań z rozmachem.  
Prowadzi: Katarzyna Bury. 

7.04 – „Moc papieru” – odwiedzimy pracownie arty-
stów i stworzymy własne papierowe dzieło. 
21.04 – „Architektura wiosny” – zaprojektujemy 
tekturowe ogrody: posadzimy kwiaty, trawy i zioła.

Organizatorzy: Tekturowo, Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

tekturowo

Wstęp wolny  
Zapisy od 1.04 i 14.04: tekturowo@gmail.com

On Saturday afternoons we will get inspired by 
art and work with large format, making structures 
from paper and cardboard. If you like to paint, 
build, experiment, inspire each other, cooperate 
and co-create – we would like to invite you to 
participate in our large-scale activities!  

7.04 – The power of paper – we will visit artists’ 
studios and create our own paper masterpiece. 
21.04 – The architecture of spring – we will design 
cardboard gardens: plant flowers, grasses and 
herbs.

Organisers: Tekturowo, Culture Zone Wrocław  
/ Free entrance / Registration from 1.04 and 14.04: 
tekturowo@gmail.com  
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7.04 | 13:00–14:30

Taniec z Afryki przy muzyce  
bębnów na żywo – warsztaty
African dance with live drum  
music – workshops

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Taniec afrykański jest niezwykle energiczną 
i żywiołową formą ekspresji, wyraża radość życia 
i afirmację świata. Wyzwala w nas radość, spon-
taniczność, pozwala odprężyć się i wyrazić siebie. 
Dzięki niemu zbliżamy się do naszej prawdziwej 
natury, do naturalnej potrzeby kontaktu z Ziemią. 
Zapraszamy osoby zupełnie początkujące oraz 
takie, które miały już styczność z tańcem afrykań-
skim lub innym. Prowadzenie: Aneta Szlacheta 
oraz zaproszeni muzycy.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 50 PLN  
Zapisy: taniec.afro@gmail.com

African dance is a truly energetic and vibrant 
form of expression, showing the joy of life and 
affirmation of the world. It unleashes our happi-
ness and spontaneity, while allowing us to relax 
and express ourselves. We would like to invite 
beginners and people who already have some 
experience with African dance or other forms of 
dancing. Host: Aneta Szlacheta and the invited 
musicians.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 50 PLN  
/ Registration: taniec.afro@gmail.com 

8.04 | 11:00

Wolno w muzeum: „Wolność słowa” 
– warsztaty dla dorosłych
Allowed in a museum: Freedom  
of speech – workshops for adults

Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,  
ul. Wystawowa 1

Drugie zajęcia z cyklu „Wolno w muzeum” 
poświęcone zostaną językowi. Prelegentka przy-
bliży sylwetki lokalnych artystów, którzy z wol-
nością mieli sporo wspólnego, a słowo stanowiło 
ważny aspekt ich twórczości. Podczas warszta-
tów refleksji zostanie poddane między innymi 
pojęcie „granicy wypowiedzi” – wolność. Tym 
razem będzie również okazja do pracy twórczej 
w iście swobodnym stylu dada. Prowadzenie: 
Monika Krysztofińska.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.pawilonczterechkopul.pl

Cena: 3 PLN (z biletem na wystawę stałą)  
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.art.pl, 71 712 71 81

The second classes in the “Allowed in a museum” 
series will be devoted to language. The speaker 
will bring closer the profiles of local artists who 
had a lot in common with the freedom, while 
the word was an important aspect of their work. 
During the workshops, we will mediate on the 
concept of the “limit of expression” – freedom. 
This time, there will also be an opportunity for 
creative work in a truly free Dada style. Host: 
Monika Krysztofińska.

Organiser: National Museum in Wrocław  
/ Price: 3 PLN (with permanent exhibition ticket)  
/ Registration: edukacja.pawilon@mnwr.art.pl,  
71 712 71 81

11, 14.04 | 13:00

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

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

Kwietniowe zajęcia odbędą się na wystawie 
Huberta Humki „Death Landscapes”. Spotkanie 
będzie okazją do przyjrzenia się wartościom sym-
bolicznym krajobrazu. W pierwszej części zajęć 
seniorzy zapoznają się z pracami Rineke Dijkstry 
i Laury Paweli z kolekcji MWW, które dotykają 
tej tematyki. W części warsztatowej uczestnicy 
przywołają własne opowieści związane z ważnymi 
dla nich miejscami. 

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

April classes will take place at Hubert Humka’s 
Death Landscapes exhibition. The meeting will be 
an opportunity to take a closer look at symbolic 
values of a landscape. During the first part of the 
classes, seniors will get acquainted with the works 
by Rineke Dijkstra and Laura Pawela from the col-
lection of the Wrocław Contemporary Museum, 
which touch upon this subject.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance 

11, 25.04 | 17:00–18:00

Studio FAMA  
– warsztaty radiowe dla dzieci
FAMA Studio  
– a radio workshops for children

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

Zapraszamy do Famowego studia, gdzie będzie 
można popróbować swoich sił w roli radiow-
ca. Chcesz dowiedzieć się, jak przeprowadzić 
wywiad, jak pracować z mikrofonem i jak „robić 
radio”? Łukasz Śmigiel – dziennikarz Radia 
Wrocław Kultura, pisarz i wykładowca oraz 
wydawca – wprowadzi nas w tajniki radiowej 
wiedzy. Dowiemy się, jak słuchać muzyki, w jaki 
sposób o niej opowiadać i jak komunikować się 
ze słuchaczem. Efektem spotkań będzie autorski 
program radiowy dostępny w wersji mp3. Wiek 
uczestników: 8–12 lat.

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

www.fama.wroc.pl

Cena: 20 PLN 
Zapisy: www.fama.wroc.pl

We encourage you to visit the FAMA studio where 
you can try yourself as a radio journalist. Would 
you like to find out how to conduct an interview, 
how to work with a microphone and how to “make 
the radio”? We will find out how to listen to music, 
how to talk about it and how to communicate 
with the listeners. The result of the meetings 
will be a radio programme produced in an mp3 
format. For children aged 8 to 12.

Organiser: Municipal Public Library / Price: 20 PLN 
/ Registration: www.fama.wroc.pl

11.04 | 18:00

Wykłady na SYGNAŁY: „Czarno na 
białym. Achromatyczna historia 
sztuki” – spotkanie
Lectures with the SIGNALS on: Black 
on white: An achromatic history of art 
– a meeting

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7

Trzeci i ostatni z serii wykładów towarzyszących 
wystawie „SYGNAŁY – Interaktywny Plac Zabaw” 
przygotowała Dagmara Domagała, absolwentka 
wrocławskiego kulturoznawstwa, zajmująca się 
badaniem, opracowaniem i upowszechnieniem 
zbiorów analogowych i cyfrowych gromadzonych 
w Archiwum WRO. Zapraszamy do przyjrzenia się 
historii koloru i zbadania tropów czarnych, białych 
i czarno-białych realizacji artystycznych. Dlaczego 
artyści decydowali się na odrzucenie wielobarw-
nych palet? Czym była rewolucja suprematyczna? 
I co wspólnego z tym wszystkim ma Coco Chanel?

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

The third and last of the series of lectures accom-
panying the exhibition SIGNALS – Interactive 
Playground was prepared by Dagmara Domagała, 
a graduate of the Wrocław cultural studies, art 
critic, art mediator and art guide. We’ll take a look 
at the history of colour in art, and explore the 
tropes of black, b/w and white artistic realisa-
tions. Why did the artists decide to turn the multi-
colored palettes down? What was the suprematist 
revolution? And what does Coco Chanel have to 
do with all this?

Organiser: WRO Media Art Center Foundation  
/ Free entrance 

12.04 | 17:00–18:00

Biblioteka pod gwiazdami:  
„O poszukiwaniu życia na Marsie”  
– prelekcja
Library under the stars:  
Looking for life on Mars – a lecture

Dolnośląska Biblioteka Publiczna  
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Dr Urszula Bąk-Stęślicka z Instytutu Astronomicz-
nego UWr opowie o najnowszych doniesieniach 
z Czerwonej Planety, przedstawi stan dzisiejszej 
wiedzy o Marsie, prowadzonych tam aktualnie 
i planowanych w najbliższej przyszłości bada-
niach oraz będzie starała się odpowiedzieć na 
intrygujące pytania: czy na Marsie były rzeki? Czy 
dziś jest tam woda? Czy mogło powstać życie?

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

Dr Urszula Bąk-Stęślicka from the Institute of 
Astronomy of the University of Wrocław will talk 
about the recent discoveries on the Red Planet, 
the current state of our knowledge of Mars, the re-
search carried out at the moment and planned for 
the future, as well as try to answer the questions 
that intrigue us.

Organiser: Lower Silesian Public Library  
/ Free entrance
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19.04 | 17:00

Akademia Miejskiego Ogrodnika: 
„Chwasty w mieście” – spotkanie
City Gardener Academy:  
Weeds in the city – a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Nie masz „ręki” do kwiatów? Nie wiesz jaką 
roślinę kupić do swojego mieszkania lub posadzić 
na działce? Coś zaatakowało twojego ulubionego 
zielonego towarzysza? Na te i wiele innych pytań 
poznasz odpowiedzi podczas Akademii Miejskie-
go Ogrodnika. Podczas zajęć poznasz podstawowe 
zagadnienia z zakresu doboru roślin, chorób 
i szkodników roślin ozdobnych, projektowania 
przydomowych rabat czy wykonywania kompo-
zycji florystycznych. Podczas spotkania “Chwasty 
w mieście” uczestnicy dowiedzą się, z jakich 
chwastów występujących w mieście można 
stworzyć domowe przetwory. Wykład połączony 
będzie z pokazem. Prowadzi: Filip Marek.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny  
Zapisy od 5.04: sadzimy@strefakultury.pl

You don’t have a “green thumb”? You don’t know 
which plant to buy for your apartment or to plant 
in your allotment garden? Did something attack 
your favourite floral companion? During the course 
you will learn the basics concerning the selection 
of plants, diseases and pests of ornamental plants, 
designing home flowerbeds or making floristic 
compositions. During the meeting Weeds in the 
city, participants will learn what weeds in the city 
can create home made products from. The lecture 
will be accompanied by a demonstration.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
 / Registration from 5.04: sadzimy@strefakultury.pl

 

19.04 | 18:30

Kultury Świata: „Podróżowanie 
to szukanie baśni, czyli rowerem 
z Patagonii na Alaskę” – spotkanie 
z Piotrem Strzeżyszem
Cultures of the World: Travelling 
means looking for a fairy tale or from 
Patagonia to Alaska by bike  
– a meeting with Piotr Strzeżysz 

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Bohaterem kolejnego spotkania cyklu będzie po-
dróżnik Piotr Strzeżysz, autor książek „Powidoki”, 
„Campa w sakwach” i „Makaron w sakwach”. Od lat 
realizuje marzenie zwiedzenia świata na rowerze, 
łącząc pasję podróżowania z fotografią i pisaniem. 
W bardzo osobistej odsłonie, uciekając od sche-
matów znanych z przewodników turystycznych, 
opowie o podróży po Peru, Kolumbii, Gwatemali 
i USA. Będzie dużo o kolumbijskiej kawie, o kar-
nawale, a przede wszystkim o nieprawdopodobnej 
gościnności mieszkańców Środkowej Ameryki.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl 
www.onthebike.pl 

Wstęp wolny 

Piotr Strzeżysz – a traveller and a writer 
(Powidoki, Campa w sakwach and Makaron 
w sakwach), for years has been combining his 
dream to travel the world by bike with his passion 

14.04 | 10:00–15:00

Warsztaty artetearpii 
Art therapy workshops

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Warsztaty arteterapii poprowadzą: wybitna artyst-
ka-malarka, dyplomowana arteterapeutka – Tatia-
na Myalkovska oraz Katarzyna Kulpa – wrocław-
ska artystka, od wielu lat związana z Konturami. 
Tatiana Myalkovska to Ukrainka, dla której 
Europa nie ma granic. Angażuje się w mnóstwo 
akcji społecznych, pracuje z ludźmi z zespołem 
stresu pourazowego oraz osobami w kryzysie. 
Założycielka Galerii Piateria w Łucku na Ukrainie. 
Pracuje własną metodą arteterapii. Liczba miejsc 
ograniczona, obowiązują zapisy.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny  
Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy 

The workshop will be run by Tatiana Myalkovska 
– a prominent artist and painter, a certified art 
therapist, and Katarzyna Kulpa – an artist from 
Wrocław. Tatiana Myalkovska is from Ukraine, 
she gets engaged in social actions, works with 
people suffering from posttraumatic stress disor-
der and those who go through a crisis. A founder 
of Galeria Piateria in Łuck.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance / Number of seats is 
limited, registration is required 

17.04 | 18:00–21:00

Warsztaty tańca butoh  
z Mushimaru Fujieda
Butoh dance workshops with  
Mushimaru Fujieda

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

Warsztaty to wyjątkowa okazja do spotkania 
z inspirującym nauczycielem japońskiego tańca 
butoh – Mushimaru Fujieda, który określa swój 
styl mianem „Natural Physical Poetry”. Pod 
kierunkiem Fujiedy uczestnicy będą wspólnie 
pracowali nad pogłębianiem świadomości ciała, 
jego energii, relacji między ruchem i oddechem. 
Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych 
tańcem i teatrem, które pragną rozwijać swoje 
umiejętności ruchowe i poznawać nowe obszary 
swojej wrażliwości.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net 

Cena: 70 PLN 
Zapisy: info@opt-art.net

A workshop with an inspiring teacher of Japanese 
art of butoh dance – Mushimaru Fujieda, who de-
scribes his style as “Natural Physical Poetry.” Under 
Fujieda’s direction, the participants will work on 
deepening the awareness of their bodies, their ener-
gy and relationship between breath and movement.

Organiser: Creative Arts Center / Price: 70 PLN  
/ Registration: info@opt-art.net

for photography and writing. He will talk about 
travelling across Peru, Colombia, Guatemala and 
USA in a very personal way, without following the 
schemes we know from the guide books.

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Free entrance

21.04 | 11:00

„Halo, mówi się”  
– warsztaty rodzinne
Hallo, it is said – family workshops

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu 
/ The Post and Telecommunication Museum in 
Wrocław, ul. Krasińskiego 1

Jeśli chcesz wiedzieć: czy można zobaczyć falę 
głosową? Co łączy wynalazcę telefonu z decy-
belem? Czy telefonistki podsłuchiwały łączone 
przez siebie rozmowy? Koniecznie przyjdź na ro-
dzinne warsztaty „Halo, mówi się”. Podczas zajęć 
znajdziesz odpowiedzi nie tylko na wspomniane 
wyżej pytania. Dowiesz się także, jak działa tele-
fon, poznasz dzieje wynalazku, który zrewolucjo-
nizował świat i… zbudujesz centralę telefoniczną.

Organizator: Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu 

www.muzeum.wroclaw.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: +48 71 343 67 65

If you want to know: can you see the voice wave? 
What is connection between the inventor of the 
phone and Decibels? Did the telephonists eaves-
drop on the conversations they had connected? 
Be sure to come to family courses on the subject: 
Hallo, it is said. During the workshop you will 
find answers not only to the questions mentioned 
above. You will also learn how does the phone 
work, learn the history of the invention that has 
revolutionized the world and... you will build 
a telephone exchange.

Organiser: The Post and Telecommunication  
Museum in Wrocław / Free entrance /  
Registration: +48 71 343 67 65 
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21.04 | 15:00

„Architektura i tożsamość. Wro-
cławski trop na żydowskim cmen-
tarzu” – wykład dr Amalii Reisenthel 
Architecture and identity.  
Wrocław’s trail on the Jewish cemetery  
– lecture by Dr. Amalia Reisenthel

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,  
ul. Traugutta 111/113

Wykład poświęcony będzie architektonicznym 
wyrazom procesów transformacji, jakim podległa 
społeczność żydowska w Prusach/Cesarstwie Nie-
mieckim w okresie swojej emancypacji w XIX wie-
ku. Analizując zabudowę żydowskiego cmentarza 
przy dzisiejszej ul. Ślężnej, Amalia Reisenthel 
przedstawi, w jaki sposób nowo powstały odłam 
judaizmu liberalnego, odcinając się od ortodoksji 
swoich przodków, poszukuje adekwatnych form 
architektonicznych dla zaprezentowania swojego 
miejsca w społeczeństwie.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.muzeumetnograficzne.pl

Wstęp wolny 

The lecture will be devoted to the architectural 
expressions of the transformation processes that 
the Jewish community in Prussia/the German 
Empire was subjected to during the period of 
their emancipation in the 19th  century. Analys-
ing the layout of the Jewish cemetery at today’s 
Ślężna Street, Amalia Reisenthel will show how 
the newly formed faction of liberal Judaism, 
while separating itself from the orthodoxy of its 
ancestors, looks for adequate architectural forms 
to show its place in society.

Organiser: National Museum in Wrocław  
/ Free entrance

 

21.04 | 17:00

Kuchnia dla opornych:  
„Mobilna fotografia kulinarna”  
– warsztaty kulinarne
Cooking for dummies:  
Mobile culinary photography  
– culinary workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Zapraszamy na cykl spotkań wokół tematyki 
jedzenia i gotowania. Cukierniczka, barista, foto-
grafki kulinarne, rolniczka pomogą nam odkryć 
smaki ukryte w otaczającym nas świecie, wiążą 
się z wieloma codziennymi czynnościami, czego 
często nie zauważamy. O tym, jak świadomiej 
rozwijać zmysły, gdzie szukać wiedzy i działać 
w swojej domowej kuchni bardziej profesjonalnie 
uczestnicy dowiedzą się na spotkaniach złożo-
nych z części teoretycznej i praktycznej. Podczas 
spotkania „Mobilna fotografia kulinarna” pozna-
my zagadnienie stylizacji potraw na potrzeby 
zdjęć wykonywanych smartfonem. Gość, Monika 
Szeffler, pokaże nam, jak komponować jedzenie 
do zdjęć oraz jakie narzędzia i aplikacje wykorzy-
stać na naszych telefonach.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny  
Zapisy od 7.04: gotujemy@strefakultury.pl

A confectioner, a barista, culinary photographers, 
a farmer will help us discover the flavours hidden 

in the world around us; they are part of many 
everyday activities, which we often do not notice. 
The participants will learn during the meetings 
consisting of theoretical and practical parts about 
how to consciously develop the senses, where 
to look for knowledge and how to operate more 
professionally in their home kitchen. During the 
meeting Mobile culinary photography, we will 
learn about the styling of dishes for the needs of 
photos taken with a smartphone. Guest, Monika 
Szeffler, will show us how to compose food for 
photos and what tools and applications we should 
use on our phones.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance  
/ Registration from 7.04: gotujemy@strefakultury.pl

 

21.04 | 17:00

Ethnos – kultury świata:  
Dzień Portugalski
Ethnos – cultures of the world:  
The Portugal Day

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Spotkania, prezentacje i koncert wypełnią Dzień 
Portugalski w Światowidzie. Ciekawostki opowie 
Janusz Stanisław Andrasz – autor przewodników 
i bloger, który na łamach Luzomanii popularyzuje 
portugalską historię, kulturę, kuchnię i wina. Będzie 
też okazja spróbowania portugalskich przysmaków. 
Artystyczną część programu zapewni Portugalczyk 
i wrocławianin – João de Sousa, którego muzycz-
ne projekty wynikają z fascynacji różnorodnymi 
gatunkami muzyki, nie tylko rodzimym fado, ale też 
jazzem, world music i muzyką alternatywną.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 10 PLN

The Portugal Day in Światowid will feature 
meetings, presentations and a concert. Janusz 
Stanisław Andrasz – a guidebook writer and 
a blogger – will share some interesting facts, 
while João de Sousa, a Portuguese and a citizen 
of Wrocław, will be responsible for the artistic pro-
gramme. We will also have a chance to try some 
Portuguese delicacies.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 10 PLN

24.04 | 18:00

WroFoto:  
„Prawa autorskie w fotoreportażu” 
– spotkanie z Joanną Lassotą
WroFoto: Copyrights in photojournalism 
– a meeting with Joanna Lassota

Barbara, ul. Świdnicka 8b

WroFoto to otwarty cykl spotkań z fotografami nie 
tylko dla fotografów. Celem jest poznanie wybit-
nych twórców, możliwość porozmawiania z nimi 
o zdjęciach i poszerzania swoich fotograficznych 
horyzontów. Tym razem jednak nie będziemy 
oglądać zdjęć, skupimy się na zagadnieniu klu-
czowym dla każdego fotoreportera – prawie au-
torskim do zdjęć. Gościem najbliższego spotkania 
będzie Joanna Lassota – prawniczka, specjalistka 
w temacie praw autorskich w dziedzinie kultury. 
Współorganizator: Marcin Jędrzejczak.

Organizatorzy: WroFoto, Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

wrofoto

Wstęp wolny 

WroFoto is an open series of meetings with 
photographers – not only for photographers. The 
goal is to get to know outstanding artists, to talk 
to them about photos and to broaden one’s photo-
graphic horizons. This time, however, we will not 
look at the photos; we will focus on the key issue 
for any photojournalist – the copyright to photos. 
The guest of the next meeting will be Joanna 
Lassota – a lawyer and a specialist in the subject 
of copyrights in the field of culture.

Organisers: WroFoto, Culture Zone Wrocław  
/ Free entrance   

27.04 | 18:00–21:00
28, 29.04 | 11:00–14:00

„Podstawy pisania scenariusza”  
– warsztaty
Screenwriting 101 – workshops

Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21

Obejrzymy i przeanalizujemy film „Ósmy – obcy 
pasażer Nostromo”. Odtworzymy budowę drama-
turgiczną. Poznamy modelową strukturę scena-
riusza (paradygmat). Przećwiczymy rozbiory in-
nych filmów. Zainicjujemy pracę nad projektami 
własnymi. Zajęcia poprowadzi Joanna Czarnecka 
– reżyserka i scenarzystka, absolwentka praskiej 
szkoły filmowej FAMU i seminarium „The Art of 
Film Storytelling” (Bobette Buster, USC).

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 80 PLN  
Zapisy: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38

We are going to watch and analyse Alien, recreate 
its dramatic construction, learn about the model 
structure of a screenplay (paradigm), try our hand 
at deconstructing other films and start working 
on our own projects. The workshop will be led by 
Joanna Czarnecka – director and screenwriter.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 80 PLN  
/ Registration: info@kolumny.art.pl, tel. 71 322 95 38

Ku
ch

ni
a 

dl
a 

op
or

ny
ch

, f
ot

. M
ar

ci
n 

Ję
dr

ze
jc

za
k



67

ed
uc

at
io

n 
+ 

an
im

at
io

n

28.04 | 12:00

Finał Dolnośląskiego Konkursu 
Plastycznego „Ekologia w komiksie”
Final of the Lower Silesia Art Contest 
Ecology in Comics 

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 44 / Municipal 
Public Library, ul. Powstańców Śląskich 210

Okazja do obejrzenia najlepszych prac kon-
kursowych. W programie również ceremonia 
wręczenia nagród i dyplomów. Konkurs ma na 
celu zwiększenie świadomości dzieci i młodzie-
ży z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz 
uwrażliwienie na tematy takie jak: działania 
człowieka zagrażające środowisku, ekologia 
i ochrona przyrody. Propaguje komiks jako 
formę artystycznego wyrazu oraz zachęca do 
konfrontacji różnych wizji i pomysłów młodych 
twórców.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

www.mdk-krzyki.pl

Wstęp wolny 

An exhibition presenting the best works submit-
ted into the contest. The programme includes an 
award ceremony and handing out diplomas. The 
purpose of the contest is to promote ecological 
and environmental awareness among children 
and teenagers. At the same time, it promotes 
comic books as a form of an artistic expression 
and encourages young artists to confront diff er-
ent visions and ideas.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Free entrance

28.04 | 11:00

5. Mikroagora
5th Microagora

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Pierwsza w tym roku, kwietniowa Mikroagora będzie 
świetną okazją do poznania dwunastu projektów 
organizowanych we Wrocławiu przez lokalnych 
liderów i liderki w ramach 16. edycji Mikrograntów. 
Spotkamy się z inicjatorami oddolnych inicjatyw, 
usłyszymy o tym gdzie, z kim i jak będą swoje pomy-
sły w 2018 roku organizować. Zapraszamy nie tylko 
osoby, które realizują lub realizowały Mikrogranty, 
ale również miejskie media, inicjatywy, instytucje 
czy organizacje oraz wszystkich zainteresowanych 
lokalnymi aktywnościami mieszkańców Wrocławia. 
5. Mikroagora to też świetna okazja, żeby dołączyć 
do prezentowanych projektów czy zaoferować swoją 
pomoc w ich organizacji.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

We will meet the initiators of bottom-up initiatives; 
we will hear where, with whom and how they will 
organise their ideas in 2018. We would like to invite 
not only the persons who implement or carry out 
Microgrants but also the city media, initiatives, 
institutions or organisations, as well as all those 
interested in local activities of the Wrocław resi-
dents. 5th Microagora is also a great opportunity 
to join the presented projects or off er your help in 
organising them.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance  

28.04 | 13:30

„Szklana Wenus, czyli 
manierystyczne cuda ze szkła” – 
wykład Elżbiety Gajewskiej-Prorok
The Glass Venus, or Mannerist 
miracles made of glass – a lecture by 
Elżbieta Gajewska-Prorok

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National 
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5

Przedmiotem wykładu będą niezwykłe naczy-
nia w formie lwów i smoków, naczynia z lodową 
powierzchnią, oprawione w złocone srebro, a także 
szkła z fi ligranem z hut weneckich, katalońskich, 
niderlandzkich i czeskich. Przedstawione zostaną 
również przestrzenne obrazy ze szkła oraz unikal-
na szklana biżuteria z huty książęcej w Innsbrucku.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.art.pl

Wstęp wolny 

The subject of the lecture will be unusual vessels 
in the form of lions and dragons, vessels with an 
ice surface, bound in silver-gilt, as well as glasses 
with fi ligree from Venetian, Catalan, Dutch and 
Czech glassworks. Three-dimensional glass paint-
ings and unique glass jewellery from the prince’s 
glassworks in Innsbruck will also be presented.

Organiser: National Museum in Wrocław 
/ Free entrance
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13.04 | 11:00 , 14.04 | 19:00,  
15.04 | 18:00 

«Прометей» – акробатично-танцю-
вальна вистава
Impart, ul. 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.  

Квитки: 30–50 PLN 

13.04 | 18:30
Домініка Бялостоцька:  
Латиноамериканське звучання - 
Концерт з циклу Światowid Klasycznie
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Випускниця Музичної академії у Вроцлаві вдо-
сконалила вміння гри на гітарі під час навчання 
у видатних музичних діячів. Вона записала два 
сольних альбоми – з аргентинською та кубин-
ською музикою. У програмі концерту твори 
латиноамериканських та іспанських компози-
торів (А. Лауро, Е. Віла Лобос, Ф. Таррега, Дж. 
Кардосо, Х. Морель, Р. Діенс). 

Квитки: 8 PLN

 

14.04 | 10:00–15:00
Заняття з арт-терапії 
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a 

Заняття проводитимуть: відома художни-
ця-мисткиня, сертифікований арт-терапевт 
- Тетяна Мялковська та Катажина Кульпа - вро-
цлавська художниця. Тетяна Мялковська - це 
українка, яка долучається до великої кількості 
соціальних заходів, працює з людьми з пост-
травматичним стресовим розладом та людьми, 
що переживають кризу. Засновниця арт-студії 
«П’ятерня» у Луцьку. Вона працює за власною 
методикою арт-терапії. 

Вхід вільний Обов’язковий попередній 
запис.

тецтва вроцлавського середовища. У розумінні 
організаторів цих презентацій вони повинні 
продемонструвати постійну присутність та 
різноманітність пластичного мистецтва в місті, 
яке було Європейською столицею культури в 
2016 році. 

Вхід вільний 

 

9, 10.04 | 19:00 
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru 
Laboratorium, Rynek Ratusz 27 

«Відображення» – спектакль 
Спектакль, що виник у рамках проекту 
«Odkluczanie» у співпраці з Інститутом ім.  Є. 
Гротковського на базі пенітенціарого закладу 
№ 1 у Вроцлаві. У довгостроковому процесі, орі-
єнтованому на розвиток художньої обізнаності, 
ув’язнені є активними співавторами проекту. 

Квитки: 10 PLN 

 

9.04 | 19:00–21:00
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64A

Magiel Filmowy:  
«Обличчя» Малгожата Шумовська  
– показ фільму та зустріч 
Відзначений «Срібним медведем» в Берліні 
фільм Малгожати Шумовської - це безкомпро-
місне зображення польської провінції, а пере-
дусім польської ментальності. Глядачі зможуть 
побачити його в товаристві виконавиць голов-
них ролей  (Агнєшки Подсядлік та Малгожати 
Горол) і приєднатися до розмови з гостями, а 
найкращі питання будуть нагороджені.

Квитки на фільм: 20 PLN 
Magiel Filmowy: вхід вільний 

 

10–29.04 | 20:00 
кожного вівторка

Кінотеатр Surowiec 
Surowiec, ul. Ruska 46a

Щовівторка ввечері у самому претензійному 
клубному кінозалі міста можна побачити філь-
ми, які вам не вдалося відвідати в кінотеатрі або 
які не були випущені в прокат. Організатори 
показів роблять ставку на сміливі та оригіналь-
ні фільми. 

Програма:  
10.04 – «Синекдоха, Нью-Йорк» реж.  Чарлі Кауфман 
17.04 «Щось не так з Кевіном» реж. Лінн Ремсі 
24.04 - показ короткометражних фільмів 

Вхід вільний

1–29.04 | 12:30  
кожної неділі

Недільні ранки у WRO 
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7  
Щотижневі заходи для дітей і сімей, де транслю-
ються польські і світові анімаційні фільми та 
інтермедійні вистави, що базуються на цікавих 
творах дитячої літератури. Після вистав відбу-
ваються сімейні творчі заходи, підготовлені на 
базі програми Centrum Sztuki WRO. 

Вхід вільний 

5.04 | 19:30 
19.04 | 19:00 
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

10. Polish Cinema for Beginners:  
«Мої дочки – корови» та «Причастя»
10-ий сезон Polish Cinema for Beginners, наз-
ваний «Family Matters», представляє кіно-пор-
трети польського сімейного життя. У фільмі 
«Мої дочки – корови» розповідається про двох 
сестер: акторку, що страждає від браку щастя, 
та заклопотану буденним життям Касю. (5.04). 
«Причастя» – це тепла, але водночас сувора 
розповідь про передчасне дорослішання, один 
з найвідоміших польських фільмів останніх 
років. (19.04). Гостями проекту будуть режисер-
ки фільмів.

Квитки: 16 PLN

 

8.03–27.04
«А ми після ESK... Експресія, Струк-
тура, Колір» – виставки
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5 
Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32 
вт.–нд. 10:00–15:00

Виставки «А ми після ЕСК» задумані як кура-
торська презентація митців пластичного мис-
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19–22.04 | 16:00–22:00
13-ий Фестиваль AfryKamera
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

Перший у Центрально-Східній Європі  фес-
тиваль африканської кінематографії. Мета 
AfryKamery полягає в позитивному відображен-
ні Африки - її краси, культурного різноманіття, 
звичаїв мешканців, музики та фільмів.  

Квитки: 15 PLN (звичайний),  
12 PLN (пільговий) 
 

19, 20.04 | 19:00
«Ленінград» – музичний спектакль
Impart, ul. Mazowiecka 17

Музичний спектакль, створений на основі 
легендарних пісень з репертуару російської 
рок-групи з такою ж назвою. Безкомпроміс-
ні тексти, досконала концепція та режисура, 
відмінне акторське та вокальне виконання, а 
також невичерпна енергія живої музики - все 
це створює вибухову атмосферу, що підриває 
глядачів з місць уже протягом 9 років. 

Квитки: 35-40 PLN  
 

21.04 | 12:00, 16:00
Кайтусь-чарівник – дитяча вистава
Impart, ul. Mazowiecka 17

Кайтусь - це найнеспокійніший у світі хлопець. 
Історії, почуті від бабусі, відкривають у його 
серці бажання бути чарівником. Одного дня 
Кайтусь знаходить у собі магічну силу. Вистава 
створена за мотивами божевільного роману про 
юного чарівника - історії невихованості, самот-
ності та бунту у пошуку смислу. Автори підійма-
ють у ній важливу тему прав і свобод дитини.

Квитки: 17 PLN (дитячий),  
22 PLN (дорослий)

21.04 | 17:00
Фестиваль Grand OFF: Найкращі 
незалежні короткі фільми світу 
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Фестиваль Grand OFF є найважливішою ініці-
ативою промоції незалежного кіно в Польщі та 
одним з найважливіших заходів такого типу у 
світі. Найцікавіші незалежні твори з усього сві-
ту відібрані для нагород в одинадцяти категорі-
ях: кращий сюжет, кращий режисер, сценарій, 
зйомки, монтаж, актриса, актор, документаль-
ний, анімаційний, сценографія та костюми, 
найкращий польський фільм. 

Вхід вільний 

21.04 | 11:00
Bookowisko  
– розпродаж домашньої літератури
Przejście Garncarskie 2

Причиною проведення цього Bookowiska є Всес-
вітній день книг. Ярмарок відбудеться в Przejście 
Garncarskie, на Вроцлавському Ринку біля Вро-
цлавського будинку літератури та клубу PROZA. 
Ця подія відкрита для всіх, хто хоче поділитися 
книжками або знайти новинки для домашньої 
бібліотеки. Додатковою родзинкою є перегляд 
сімейного фільму, який відбуватиметься в клубі 
об 11:00 в рамках циклу «Сімейні ранки». 

Вхід вільний

21.04 I 22:00
Silent Disco
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Уже добре відоме «Silent Disco» цього разу в 
спортивній версії! На трьох пультах діджеї 
допоможуть розширити ваше розуміння поняття 
фізичної культури. Вони запропонують хіти, 
пов’язані з найбільшими спортивними подіями, а 
ви зможете відпочивати під музику для тренувань 
у тренажерному залі, вдома та під відкритим 
небом. Візьміть з собою напульсники та пов’язки і 
змінний одяг, адже темп цього вимагатиме! 

Квитки: 10 PLN

22.02–1.07
Музей Князів Любомирських  
Не/забута історія
вт.- сб. 10:00–18:00 
нд. 10:00–16:00 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37

Музей Князів Любомирських до початку другої 
світової війни діяв у Львові як частина Наці-
онального закладу ім. Оссолінських. Значна 
частина колекції на даний час знаходиться  у 
Львівській Національній галереї мистецтв, 
звідки приїде у Вроцлав. На виставці можна 
буде побачити портрети, жанрові та історичні 
картини польських і європейських художників.

Вхід вільний

 

23.03–30.09 
Далі, Ворхол - Універсальний геній  
- виставка
Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego,  
pl. Wolności 7a 
вт.–пт. 10:00–17:00  
сб.–нд. 10:00-18:00

На виставці представлені оригінальні роботи 
обох художників. Деякі з них буде вперше по-

казано широкій аудиторії.  Ми познайомимося 
з двома видатними постатями ХХ століття як 
особистостями, що інтенсивно працювали у 
різних галузях мистецтва, ретельно створюючи 
навколо себе індивідуальний образ та власну 
реальність. 

Квитки: 40 PLN (звичайний),  
30 PLN  (пільговий), 18 PLN (груповий)

 

23.04 | 20:00–23:00
Йошо Штефан – концерт
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Концерт одного з найвидатніших сучасних 
гітаристів, якого часто називають «найшвид-
шим гітаристом світу», який представляє стиль 
циганського джазу або циганського свінгу. Для 
тих, хто готується побачити  гітарний рекорд 
Гіннеса, це буде чудова нагода захоплюватися 
його неперевершеною технікою. Спеціальним 
гостем концерту буде вроцлавський віртуоз гри 
на класичній гітарі  - Кшиштоф Пелех. 

Квитки: 35-60 PLN 

 

25.04 | 19:00
Філармонія оркестр – концерт
Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

Цього разу у Національному форумі музики 
виступить відомий британський Філармонія 
оркестр. Оркестром, який був заснований у 
1945 році, диригуватиме його перший диригент, 
який також виконує функцію мистецького 
консультанта Еса-Пекка Салонен. У виконанні 
музикантів можна буде почути два знамениті 
симфонічні твори Людвіга ван Бетховена та 
Густава Малера.

Квитки: 70–330 PLN

 

 26–30.04 

54. Джаз над Одрою
Impart, Klub Autograf - ul. Mazowiecka 17,  
plac  Społeczny

Організований понад 50 років тому «Джаз над 
Одрою» – це чудова музична суміш, в якій, ок-
рім відомих польських та світових виконавців, 
на сцені з’являються також майбутні джазові 
зірки і відбувається престижний конкурс 
«Джазова індивідуальність». Це також гучне 
святкування Всесвітнього дня польського джазу 
та джаз-джеми, що тривають до світанку. 

Квитки: 20–150 PLN
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G dyby Kochanowski przeniósł się z Czarno-
lasu do współczesnego Wrocławia, zapewne 
to nie drzewo lipy w jego poezji zachęcało-

by do odpoczynku, lecz daszek nad wejściem do su-
permarketu, na parterze korporacyjnego gmachu.

Miasto padło ofiarą horror vacui i manii 
wielkości. Narzekamy na smog, zaś drzew ubywa 
w postępie geometrycznym – zastępują je kolejne 
biurowce, parkingi lub sklepy. Chcemy wieść prym 
wśród polskich miast i ostatnio dominujemy – ale 
w niechlubnych – rankingach zanieczyszczenia 
powietrza oraz liczby galerii handlowych. A nad 
miastem góruje wieżowiec, pasujący do okolicy jak 
sielski wiatrak, który ktoś wyimaginował sobie na 
stołecznym rondzie Wiatraczna.

Wizytówką miasta jest główna droga z lotni-
ska, ulica Strzegomska. Kiedyś spokojna, otoczona 
szpalerem drzew szosa wiejska. Wychodzi z pełne-
go kontrastów osiedla Muchobór. Sąsiadują tu ze 
sobą strzeżone osiedla, podstarzałe bloki z wielkiej 
płyty i rudery, gdzie jeszcze korzysta się z ustępu 
w podwórzu. Jadąc z Muchoboru do centrum, ko-
rzystamy z odcinka szerokiej, nowej (a zapadniętej) 
jezdni, by za wiaduktem kolejowym utknąć wśród 
„parków” przemysłowych, w wąskim gardle jed-
nopasmówki. W dalszej drodze można napotkać 
resztki starych magazynów i baraków przed wciąż 
zagubionym Świebodzkim.

Pozostając w okolicach Strzegomskiej, za 
Magnolią na przykład, zaciekawiło mnie jedno zja-
wisko: jak wigwamy ustawiono tam pniaki drzew. 
Czyżby pomnik ku czci eksministra środowiska? 
Nie, tabliczka informuje, iż to siedlisko kozioroga 
dębosza! Miłe zaskoczenie. Tuż obok, na skwerze 
przy Bolkowskiej, też się dzieje. Grunt, na którym 
po wojnie zlikwidowano cmentarz, jest szykowany 
pod biurowce. Widać jeszcze zarys mogił. Zaś na 
tyłach IBM leżą wciąż potłuczone płyty z zatartymi 
napisami szwabachą. 

Aż trzy duże wrocławskie parki (Zachod-
ni, Andersa i Grabiszyński) to dawne cmentarze. 
W tym ostatnim są teraz planowane zmiany, któ-
rym mieszkańcy nie są zbyt chętni. Zmiany są 
naturalną koleją rzeczy, wiadomo... Niech to będą 
zmiany i rozważne, i romantyczne.

I f Kochanowski could travel in time from his 
Czarnolas to the present-day Wrocław, he 
would not write his iconic poem about the lin-

den tree inviting the traveller for a rest. I presume 
that instead he would write about a canopy over the 
supermarket door.

The city fell prey to horror vacui and megalo-
mania. We complain about smog, while the city is 
getting rid of its trees at an astounding pace – their 
place is taken by new office buildings, car parks and 
stores. We wanted to top the rankings of Polish cit-
ies and we succeeded! It’s just a shame that we are 
leading in air pollution and the number of shop-
ping malls, though, while the skyline is dominated 
by a skyscraper fitting its surroundings like a rural 
windmill.

The main route from the airport – Strzegoms-
ka Street – is supposed to be the showcase of the city. 
It used to be a country lane, with rows of trees along 
the way. It starts in the Muchobór neighbourhood, 
filled with contrasts... Newly constructed walled es-
tates, ageing communist-era blocks of flats and di-
lapidated buildings with privies in the backyards lo-
cated almost right next to each other. Then, there is 
a stretch of a new – and already sunken – wide road-
way... That is, until you pass the railway overpass, 
because then you get stuck in a single-lane road sur-
rounded by industrial “parks”.

Staying in the general vicinity of Strzegoms-
ka Street, I was recently surprised by a strange phe-
nomenon, which can be observed for example near 
the Magnolia Shopping Centre: somebody set up 
tree stumps there, like wigwams. Could it be a mon-
ument to our ex-minister of environment? A board 
informed me that it is a habitat for great capricorn 
beetle. A surprise, to be sure, but a welcome one! 
Things are also happening nearby, in a square on 
Bolkowska Street. The plot, where a cemetery was 
liquidated after the war, is being prepared for the 
construction of new office buildings, you can still 
see the outlines of old graves there. In the back-
yard of the IBM building, you can still find broken 
tombstones with hardly legible inscriptions in 
Schwabacher. 

Three of the largest parks in Wrocław (Zach-
odni, Andersa and Grabiszyński) are former ceme-
teries. In the latter, we are going to see some chang-
es, although the local residents aren’t really keen to 
see them. Of course, things change and life does not 
stop for anybody. Let us hope that whatever they do, 
they have some sense and sensibility.

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.

  Gościu, siądź   
     pod mym Silver 
Tower Center...

Traveller, come!  
     Enter under  
my Silver  
       Tower  
Center...
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