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aździernik jest jednym z tych miesięcy, które się albo
kocha, albo nienawidzi. Na pewno uwielbiają go miłośnicy seriali, kiedy to premierowe sezony ich ulubionych produkcji trwają w najlepsze. Zapewniamy, że gdy
tylko powstanie wrocławski film w odcinkach, napiszemy
o nim bez dwóch zdań (na przykład w nowej rubryce poświęconej nowościom wydawniczym i produkcyjnym), ale
na razie nasza uwaga skupiła się na ponad 120-tu innych
kulturalnych wydarzeniach.

4 Kulturalni polecają
Cultural recommendations
MIN t, Piotr Rudzki

Na popularność pokazywania seriali na dużym
ekranie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale do kina w październiku i tak warto wpaść: do Nowych Horyzontów na
American Film Festival lub do Centrum Technologii Audiowizualnych na festiwal filmów abstrakcyjnych Punto y
Raya. Wraz z nowym rokiem akademickim rusza też kolejny „semestr” Polish Cinema for Beginners – zachęcamy do
uczestnictwa w pokazach naszych anglojęzycznych czytelników, ale i Polaków, którzy nie mieli dotąd okazji obejrzeć
klasyków polskiego kina.

8 Kompromis – sztuka wyboru
Compromise – the art of choice
Konferencja „Miasto i Kultura”
City and Culture conference

Na początku miesiąca zobaczyć będzie można również wspaniałe spektakle, a to za sprawą szóstej edycji odbywającego się (nie tylko) w Imparcie Międzynarodowego
Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”. W Capitolu zaś
premiera „Blaszanego bębenka”, którego kampania promocyjna zyskała miano kontrowersyjnej z uwagi na wykorzystane banery na budynku teatru z wiatrakami – dla
niektórych łudząco przypominającymi swastyki. Ale skoro
już o nowościach: w drugiej połowie października oficjalna
inauguracja nowej kulturalnej przestrzeni – OP ENHEIM,
której towarzyszyć będzie wernisaż prac Mirosława Bałki
pod kuratelą Andy Rottenberg.
Last but not least literacka jesień: październik we
Wrocławiu to finał Literackiej Nagrody Europy Środkowej
Angelus, Bruno Schulz. Festiwal i Międzynarodowy Festiwal Opowiadania.
Wrocławski jesienny spleen? Nic z tego! Właśnie trzymacie w rękach „niezbędną” receptę.
Zespół Niezbędnych

O

ctober is one of those months that you either love
or hate. It definitely has something in store for TV
series aficionados, since it’s always high season.
Rest assured, as soon as someone decides to make a TV
series about Wrocław, we will most certainly write about
it – for example in the new section devoted to publishing
and production news – but for now, our attention has focused on more than 120 other cultural events.
We still have to wait for showing film series on the
silver screen to hit its peak of popularity, that’s true, but
you can always go to the Kino Nowe Horyzonty for the
American Film Festival or to the Audiovisual Technology Centre for the Punto y Raya – abstract film festival.
The start of the new academic year also marks the beginning of a new “semester” of Polish Cinema for Beginners – we encourage our English-speaking readers,
as well as Poles who have not yet had the opportunity to
see the classics of Polish cinema to join us there.
At the beginning of the month, you will also be
able to watch great performances, thanks to the sixth
edition of the “Dziecinada” International Festival of
Children’s Theatre, which takes place at Impart... and
in many other places. Capitol offers its visitors the premiere of The Tin Drum, the promotional campaign of
which was dubbed controversial due to the banners
used on the theatre building with fans that, at least for
some, were strikingly reminiscent of swastikas… Since
we’re already on the topic of the news, in the second
half of October, Wrocław will see the official inauguration of the new cultural space – OP ENHEIM, featuring
an opening of Mirosław Bałka’s works under the patronage of Anda Rottenberg.
Last but not least, the literary autumn: October
in Wrocław is the final of the Angelus Central European
Literary Award, the Bruno Schulz. Festival and the International Short Story Festival.
Autumn spleen in Wrocław? No way! After all,
what you’re holding in your hands is a guide to a better
October!
The Guide Team
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PIOTR
RUDZKI
kurator artystyczny Teatru
Polskiego – w podziemiu
/ artistic curator
of the Polish Theatre
– in the underground

Avant Art Festival. I have to admit that this is my favourite

programowym to moje ulubione wrocławskie wydarzenie
– niestety, w związku z tym, że mieszkałam za granicą, omijały mnie jego ostatnie edycje. Jeśli macie podobnie i przegapiliście świetną wrześniową odsłonę AAF we Wrocławiu,
macie jeszcze szansę odrobić tę stratę, odwiedzając w pierwszym tygodniu października stolicę i siostrzaną edycję festiwalu. Eksperymentalne koncerty, performance, teatr, filmy
– w takiej selekcji można odkryć wiele inspiracji.

event in Wrocław in terms of programming – unfortunately,
due to the fact that I lived abroad, I missed its latest editions. If
you’re like me and you’ve missed the great September edition
of the AAF in Wrocław, you have a chance to make up for it by
visiting the capital and the twin edition of the festival in the first
week of October. Experimental concerts, performances, theatre,
films – you can discover so many inspirations among all these
words.

Od czasu „Vulnicura” Björk nie słyszałam tak poruszającej
płyty o miłości jak „Soil” serpentwithfeet. Muzycznie
to połączenie eksperymentalnego r&b z postbarokowymi,
elektronicznymi aranżami. Teksty o rozstaniach i miłości,
o trudach w relacjach międzyludzkich są szalenie przeszywające, proste i poetyckie zarazem. Brooklyńczyk podaje
na tacy swoją wrażliwość, walcząc też o prawo do równości
– serpent wyraża swoje uczucia do mężczyzny, co ujmuje
prostym sformułowaniem: „love is love”. Awangardowa produkcja z nieco teatralnym klimatem to unikat, który warto
poznać bliżej.

Since Björk’s Vulnicura, I haven't heard such a moving album
about love as Soil by serpentwithfeet. Musically, it combines
experimental r&b with post-Baroque electronic arrangements.
The lyrics on break-ups and love, as well as difficulties in interpersonal relationships are extremely moving, simple and poetic
at the same time. The musician from Brooklyn shows the listeners his sensitivity, as he fights for the right to equality – serpent
expresses his feelings towards another man, which he captures
with a simple phrase: love is love. The avant-garde production
with a slightly theatrical atmosphere is definitely a unique proposition, which is worth taking a closer look.

Książka: George Saunders, „Lincoln w bardo”. W buddyzmie tybetańskim „bardo” to stan pomiędzy życiem-śmiercią-nowym życiem. Tytułowy bohater – niepogodzony ze śmiercią
ukochanego syna Williego – przychodzi nocą na cmentarz, aby
jeszcze raz przytulić jego ciało. Oglądamy wydarzenia oczyma
zjaw ludzi tam pochowanych. Piękna powieść łącząca tradycje Wschodu i Zachodu, dotykająca tematu straty i stosunku
do śmierci.

A book: George Saunders, Lincoln in the Bardo. In Tibetan
Buddhism, “bardo” is the state between life, death and a new
life. The eponymous protagonist, who cannot accept the death
of his beloved son Willie, comes to the cemetery at night to hug
his body once again. We watch the unfolding events through
the eyes of the phantoms – people, who were buried there.
It is a truly beautiful novel combining the traditions of the East
and West, touching upon the subject of loss and the attitude
towards death.

Płyta: „Fogg – Pieśniarz Warszawy”, Młynarski-Masecki
Jazz Camerata Varsoviensis. Kto lubi piosenki Fogga, ale
bez przekonania, że tylko on mógł zaśpiewać „Tango milonga”
czy „To ostatnia niedziela”, ten doceni świetne interpretacje
Agaty Kuleszy, Joanny Kulig czy Jana Młynarskiego. Przednia
zabawa.
Spektakle: Teatr Polski – w podziemiu miał w czerwcu dwie
premiery. Czeski monodram Darka Maja „Aleja Narodowa”
(grany w DCF-ie 29 i 30.10) oraz „Postać dnia” w reżyserii
Sebastiana Majewskiego (do zobaczenia w listopadzie). To
wzruszające przedstawienie o bezkompromisowości i potrzebie
ocalenia piękna wbrew wszystkim.

An album: Fogg – Pieśniarz Warszawy, Młynarski–Masecki Jazz Camerata Varsoviensis. Anybody who likes Mieczysław Fogg’s songs, and who is not convinced only he could
sing Tango Milonga or To ostatnia niedziela, will certainly
appreciate the excellent interpretations by Agata Kulesza,
Joanna Kulig and Jan Młynarski. It’s a great fun.
Plays: Polish Theatre – in the underground had two premieres
in June. The Czech monodrama by Darek Maj – Aleja Narodowa (presented in the Lower Silesian Film Centre on the
29 th and 30 th of October) and Postać dnia directed by Sebastian Majewski (to be seen in November). It is a touching
performance about being uncompromising and the need to
save beauty in spite of all.

MIN t fot. Lumikko06, Piotr Rudzki fot. Natalia Kabanow
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kompozytorka,
producentka, wokalistka
/ composer, producer,
singer

Avant Art Festival. Muszę przyznać, że pod względem

HOLLYWOOD
Z GÓRNEJ PÓŁKI

Kadr z filmu White Boy Rick, reż. Yann Demange (mat. organizatora)

Choć brzmi to jak science fiction,
kino amerykańskie to nie tylko
filmy stworzone przez wielkie
wytwórnie według starannie
wykalkulowanych biznesplanów.
O tym, na czym polega amerykańska niezależność, jak pracować dla Hollywood i nie stracić
duszy oraz o Europie (w tym
Polsce) jako nadziei dla niezależności twórczej w Stanach rozmawiamy z Ulą Śniegowską – dyrektor artystyczną American Film
Festival, który po raz dziewiąty
(23–28 października) odbędzie
się w Kinie Nowe Horyzonty.
Repertuar kinowy w Polsce jest przesycony
amerykańskimi filmami. Skąd w takim razie
wziął się pomysł na American Film Festival?
Zacznijmy od czegoś, co amerykanie nazywają breaking news: American Film Festival został wymyślony przez Romana Gutka jeszcze przed Nowymi
Horyzontami. Początkowo to właśnie Ameryka
miała być inspiracją i źródłem, z którego chcieliśmy
wybierać eksperymentalne czy artystyczne filmy do
pokazania widzom w Polsce. Ten pomysł wykiełkował mniej więcej 20 lat temu. Co ciekawe, amerykańskie kino artystyczne było wówczas w znacznie
lepszej kondycji niż dzisiaj. Byliśmy zaskoczeni, ilu
świetnych, rewolucyjnych wręcz reżyserów można
znaleźć w Stanach. Poprzez festiwal Roman chciał
pokazać, że kino USA to nie tylko komercyjna papka, która natychmiast zalała Polskę po 1989 roku.
Tacy twórcy jak Gus Van Sant czy Jim Jarmusch byli
wówczas odkryciem dla polskiej publiczności: oto

w kapitalistycznej Ameryce odnajdziemy osobne,
charakterystyczne głosy. Ostatecznie jednak, wobec
skromnej wówczas oferty festiwalowej, organizatorzy postanowili otworzyć się również na inne kraje
z całego świata.

Skąd zatem powrót do idei American Film
Festival?
Po mniej więcej 10 latach funkcjonowania Nowych
Horyzontów postanowiliśmy powrócić do pierwotnego pomysłu i udowodnić polskim widzom, że za
oceanem nie produkuje się tylko i wyłącznie komercji. Pokazać, że niszowe amerykańskie kino to coś
więcej niż pojedyncze nazwiska, które od czasu do
czasu trafią do repertuaru Nowych Horyzontów. Co
jednak ważne i zarazem smutne, przekonaliśmy się,
że w USA tak naprawdę nie można całkowicie funkcjonować poza systemem wielkich wytwórni i firm
producenckich.

Do dziś pamiętam świetną odpowiedź
Todda Solondza, który kilka lat temu był
gościem AFF. Zapytany o definicję
prawdziwie niezależnego twórcy, powiedział
bez wahania: Steven Spielberg.
Pamiętam to bardzo dobrze – ta rozmowa miała
miejsce na drugiej edycji American Film Festival.
Twórcy pokroju Spielberga mają na tyle znane nazwisko, że są w stanie zdobyć dziesiątki czy setki
milionów dolarów na produkcję filmu. Todd powiedział rzecz brutalnie oczywistą: liczą się pieniądze.
Wydaje mi się jednak, że nie jest to do końca prawda. Po pierwsze: reżyserzy o renomie Spielberga są
o tyle zależni, że muszą spełniać wymagania publiczności. Idą z prądem; nie przekazują nowych,
przełomowych myśli, tylko obserwują masowe gusta
i im schlebiają. Po drugie: mając do dyspozycji tak
ogromne pieniądze, człowiek spoczywa na laurach;
przestaje myśleć w całkiem oryginalny sposób, nie
próbuje już wsadzać kija w mrowisko. To syndrom
Woody’ego Allena: reżyser staje się powtarzalny,
schematyczny. Moim zdaniem wówczas umiera
jako artysta.

Co na to widzowie?
Niestety, publiczność jest w większości leniwa, ale
właśnie dlatego kino amerykańskie odnosi takie
sukcesy – produkuje przewidywalne, a przez to
przyjemne filmy. Nie zapominajmy, że kinematografia USA jest przede wszystkim biznesem. W jakimś
sensie to ograniczenie dla American Film Festival:
w bardzo dużym stopniu twórcy ostatecznie padają
ofiarą tego systemu, a my – jako ich promotorzy –
razem z nimi.

W takim razie – skąd czerpiesz energię
i chęci, aby nadal tworzyć festiwal?
Z pomocą przychodzi Stary Kontynent. Dopóki
w Europie istnieją możliwości na finansowanie
działań niestandardowych – choćby w relatywnie
niewielkim stopniu – dopóty warto udowadniać,
że w Stanach znajdziemy wspaniałe talenty, które
– przynajmniej początkowo – chcą zaprezentować
coś świeżego, innego i tym sposobem napędzać też
twórczość filmową w Europie. To w pewnym sensie
układ naczyń połączonych.

Czy jesteś w stanie podać przykład twórcy,
który przetrwał zderzenie z Hollywood
i zachował swój charakter pisma?
Wydaje mi się, że takim twórcą – wciąż zachowującym swój modus operandi – jest David Lowery, który
potrafi przeplatać filmy hollywoodzkie (np. disenyowski „Mój przyjaciel smok”) filmami artystycznymi
(jak „Ghost Story”). Dzięki zleceniom komercyjnym
zdobywa środki na swoją autorską wypowiedź. Przywołuję go nie bez przypadku: na American Film Festival chcemy prezentować również taką sinusoidę
czy spektrum, które wyraźnie widać właśnie w twórczości Lowery’ego. Choć dla polskiego widza może
to brzmieć paradoksalnie, w Stanach czasem trudno
jest nawet zachować rozpoznawalność swojego nazwiska. Niektóre duże amerykańskie festiwale nie
podają w programie nawet nazwisk reżyserów przy
tytułach filmów. Kogo obchodzi, że jakiś film zrobił
taki czy inny iksiński? Ważne, że są gwiazdy, słynni
aktorzy – to oni napędzają dziś popularność filmu.
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Hollywood często lubi jednak angażować
„znane nazwiska” do współpracy. Żeby nie
szukać daleko – Grek Yorgos Lanthimos,
autor znakomitego „Kła” czy nagrodzonego
w Cannes „Zabicia świętego jelenia”, niedawno wyreżyserował film dla wielkiej wytwórni.
Można jeszcze bliżej: Agnieszka Smoczyńska, której „Córki dancingu” odniosły spory sukces za Oceanem. Z jednej strony – dzięki informacjom o zaangażowaniu Europejczyka w system hollywoodzki
możemy się trochę dowartościować, z drugiej – to
wielka próba charakteru. W Wenecji swoją premierę
miał najnowszy film Lanthimosa – „The Favourite”,
wyprodukowany już przez wielką wytwórnię (nagrodzony Srebrnym Lwem). Lanthimos ma niezwykle
wyraźny styl – zobaczymy, czy Hollywood go nie
przytemperowało.

Czy możemy powiedzieć, że istnieje coś
takiego jak „Hollywood z górnej półki”?
Myślę, że tak. To ciekawe określenie – w jakimś
sensie oddaje fakt, że przecież Hollywood ma wiele odcieni. Mamy komercyjne blockbustery, ale nie
powinniśmy całkowicie potępiać takich produkcji
– wielu dobrych artystów potrafiło wycisnąć z nich
interesujące rzeczy Na AFF skupiamy się jednak na
perełkach, które trudno znaleźć lub zupełnie przechodzą bez echa – choć absolutnie nie powinny.

Wydaje mi się, że wśród filmów, które
w Polsce przeszły bez echa, choć absolutnie
nie powinny, są dzieła Hala Ashby’ego
– bohatera tegorocznej retrospektywy
American Film Festival.

6

Hal Ashby jest jednym z przedstawicieli pięknego,
ale – niestety – krótkotrwałego zjawiska New Hollywood, niezwykle ważnego w rozwoju amerykańskiego kina artystycznego, a tym samym ważnego
dla misji AFF. New Hollywood, to swego rodzaju
„złota dekada” (lata 70. – przyp. red.), kiedy to grupa
reżyserów potrafiła wziąć w garść cały system hollywoodzki i bardzo wyraźnie zaznaczyć swój styl.
Takimi twórcami byli np. Martin Scorsese, Francis
Ford Coppola czy Peter Bogdanovich. To, czym dla
mnie szczególnie wyróżnia się Hal Ashby, to wiara,
że twórca i jego film mogą zmieniać świat. Może to
hippisowska część mojego charakteru, ale uważam,
że takich filmów dzisiaj zdecydowanie nam brakuje.

Rozmawiał: Stanisław Abramik

TOP-OF-THE-LINE
HOLLYWOOD
Although it sounds like something out of science fiction,
American cinema is not only
about films made by big studios
according to carefully calculated
business plans. We talk about
what American independence is
all about, how to work for Hollywood and not lose your soul, and
about Europe (including Poland)
as a hope for creative independence in the United States with
Ula Śniegowska, artistic director
of the American Film Festival,
which will take place for the
9th time (October 23–28) at
the Kino Nowe Horyzonty.

The cinema repertoire in Poland is saturated
with American films. Where did the idea for
the American Film Festival come from?
Let’s start with something that Americans call
“breaking news”: the American Film Festival was
conceived by Roman Gutek even before the New
Horizons film festival. Initially, it was America that
was supposed to be the inspiration and the source
from which we wanted to choose experimental or
artistic films to be shown to the audiences in Poland. This idea came to fruition about 20 years ago.
Interestingly, American art cinema was in a much
better shape than it is today. We were surprised to
see how many great, even revolutionary directors
could be found in the United States. Through the
festival, Roman wanted to show that the US cinema
is more than just the commercial pulp, which flooded Poland immediately after 1989. Artists and creators such as Gus Van Sant and Jim Jarmusch were
something extraordinary for the Polish audience at
the time – that they could find separate, characteristic voices in capitalist America. Ultimately, however,
in the face of the then modest festival offer, the organisers decided to open up to other countries from
all over the world.

Hal Ashby (mat. organizatora)

After about 10 years of running the New Horizons,
we decided to return to the original idea and prove
to the Polish audiences that they can find more than
just commercial production overseas. We wanted to
show that niche American cinema is more than just
individual names that get included in the repertoire
of the New Horizons from time to time. However,
what is important and sad at the same time is that
we have noticed that in the United States, it is not
really possible to operate completely outside the
system of large studios and production companies.

I still remember Todd Solondz’s great response, when he was a guest of the AFF
a few years ago. When he was asked about
the definition of a truly independent artist,
he said without hesitation: Steven Spielberg.
I remember it very well – this conversation took
place during the second edition of the AFF. Creators
like Spielberg have already made a name for themselves and they are able to raise tens or hundreds of
millions of dollars for the production of their films.
Todd said something that was brutally obvious:
money is the name of the game. However, I don’t

Kadr z filmu "Damulka", reż. David Zellner, Nathan Zellner (mat. organizatora)

Then why did you return to the idea of the
American Film Festival?

Kadr z filmu "Mewa", reż. Michael Mayer (mat. organizatora)

believe it to be entirely true. First and foremost, the
directors of Spielberg’s renown are dependent on
meeting the requirements of the audience. They
go with the current; they do not convey new, breakthrough thoughts, but observe mass tastes and cater to them. Secondly, with so much money at your
disposal, you simply give up, you stop trying to go
against the current, stop thinking in a completely
original way. I call it the Woody Allen syndrome
– the director becomes repetitive and schematic.
I believe that this spells their death as an artist.

What about the audiences?
Unfortunately, audiences are mostly lazy, but that’s
why American cinema is so successful – it produces
films that are predictable, and therefore pleasant.
Let us not forget that the US cinema industry is primarily a business. In a sense, this is a constraint for
the American Film Festival – the creators ultimately

fall prey to this system to a very large extent, and we,
as their promoters, fall together with them.

Well, when you put it like that... Where do you
get the energy and willingness to continue
running the festival?
The Old Continent is helping. As long as there are
opportunities in Europe to fund non-standard activities – even to a relatively small extent – it is worth
proving that in the United States we will find great
talents who, at least initially, want to present something fresh, something different, and thus also drive
film making in Europe. In a sense, it is a system of
connected vessels.

Can you give an example of a creator who
survived the collision with Hollywood and
retained their original ways?
It seems to me that David Lowery is such a creator,
who is still maintaining his modus operandi – who
can interweave Hollywood films (such as Disney’s
Pete’s Dragon) with artistic films (such as A Ghost
Story). Thanks to commercial commissions, he
acquires funds for his own creations. It is not an
accident that I’m recalling him right now – at the
AFF we want to present such a sinusoid, a spectrum
of sorts, which is clearly visible in Lowery’s work.
Although this may seem paradoxical to the Polish
viewer, in the United States it is sometimes difficult
to even maintain the recognition of one’s name.
Some of the major American festivals do not even
include the names of directors next to their film titles. Who cares whether the film was made by some
Smith or John Doe? What is really important for
them are stars, famous actors – they are the ones
who drive the popularity of films these days.

Despite that, Hollywood likes to involve
well-known names in the films. We don’t
have to look too far, we can simply recall the
Greek director Yorgos Lanthimos, the author
of the excellent Dogtooth or The Killing
of a Sacred Deer, which won the Cannes
Festival award, who has recently directed
a film for a large studio.
We don’t even have to go that far. Agnieszka
Smoczyńska, whose The Lure achieved quite a success overseas. On the one hand, the news of European creators being involved in Hollywood can make
us feel a bit better about ourselves, but on the other

hand, it is a great test of character. Lanthimos’ latest film – The Favourite, produced by a large studio (awarded with the Silver Lion Award), had its
première in Venice. Lanthimos has a very unique
and visible style – we’ll see if Hollywood managed
to tone it down a bit.

Can we say that there is such a thing as
“top-of-the-line Hollywood”?
I think there is. It is an interesting way to put it – in
a sense it reflects the fact that Hollywood has many
shades. We have commercial blockbusters, but we
should not completely condemn such productions
– many good artists have been able to squeeze interesting things out of them. However, at the AFF,
we focus on the gems that are difficult to find or are
completely disregarded- although they absolutely
should not be.

I believe that among the films that have
gone unnoticed in Poland, but should
absolutely not have, are the works of Hal
Ashby, whose retrospective is featured
at this year’s American Film Festival.
Hal Ashby is one of the representatives of the beautiful but unfortunately short-lived phenomenon of
New Hollywood, extremely important for the development of American art cinema, and therefore
important for the mission of the AFF. New Hollywood is a kind of a golden decade (the 1970s – editor’s note) when a group of directors was able to
grip the whole Hollywood system and clearly mark
their style. The list of these creators included Martin Scorsese, Francis Ford Coppola and Peter Bogdanovich. What I believe distinguishes Hal Ashby
among others is the belief that the creator and their
film can change the world. It may be a hippie part
of my character, but I think that we definitely lack
such films today.

Interview: Stanisław Abramik
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9. AMERICAN FILM FESTIVAL
23–28.10
Kino Nowe Horyzonty
www.americanfilmfestival.pl
AmericanFilmFestival
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Dla praktyków kultury
konieczność godzenia
się na ustępstwa czy
poszukiwanie rozwiązań
dla sytuacji pozornie bez
wyjścia to codzienność.
Definicję kompromisu każdy
animator życia kulturalnego
poznaje na własnej skórze
już w pierwszych dniach
pracy. Teoretycznie słowo to
opisuje równość i wspólny
dla obu stron cel – w praktyce
osiągnięcie go w tak czystej
i sprawiedliwej postaci często
okazuje się niełatwe.

Według pracodawców idealni menedżerowie kultury
to osoby kreatywne i odpowiedzialne, odporne na stres
i dynamicznie zmieniające się warunki pracy. Pasjonaci
kierujący się poczuciem misji, zawsze chętni dać z siebie
więcej niż 100%. A przede wszystkim – ludzie otwarci
i gotowi iść na kompromis. Czy jednak rzeczywiście
mamy na to czas i ochotę? Czy nie jest tak, że część z nas
opiera się przed komercjalizowaniem działań, w które
jest zaangażowana? A jeśli o tym myślimy, to czy nie powinniśmy być wspierani w obszarze naszych kompetencji w sposób, który umożliwi nam i naszym partnerom
współtworzenie procesów kulturalno-artystycznych?
O współtworzeniu piszę w pełni świadomie, podkreślając swój dystans do mechanizmów związanych ze sponsoringiem czy patronatami medialnymi. Oba te formaty
tracą na szczęście zainteresowanie twórców i mecenasów kultury, oddając teren nowym praktykom – tym zorientowanym na wspólne cele i działania długofalowe.
Tym samym pieniądze przestają być jedynym spoiwem
współpracy międzysektorowej, przywracając na pierwszy plan naszą misję w kontekście społecznym.
Postanowiliśmy zapytać biorących udział w drugiej edycji konferencji „Miasto i Kultura” menedżerów kultury,
czym dla nich jest kompromis, jak go intepretują i w jaki
sposób wiąże się on z ich codzienną pracą. Wszystkich
poznać i posłuchać będzie można już 18 i 19 października we Wrocławiu.

Krzysztof Bielaszka

KONFERENCJA „MIASTO I KULTURA”
CITY AND CULTURE CONFERENCE
18–19.10
Barbara, Recepcja
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
StrefaKulturyWrocław

→ s. 70, 73

For practitioners of culture,
the need to accept concessions
or to seek solutions to
situations that seemingly have
no way out is an everyday
reality. Every cultural animator
gets to know the definition
of compromise during the first
days of work. Theoretically, this
word describes equality and
a common goal for both parties;
however, in practice it is often
difficult to achieve it in such
a pure and fair form.
According to employers, ideal managers of culture are
creative and responsible people, able to work under
pressure and in dynamically changing working conditions. Passionate, guided by a sense of mission, always
willing to go the extra mile. And above all, people who
are open and ready to compromise. But do we really
have the time and the will to do that? Isn’t the reality
that some of us are resisting the commercialisation of
the activities in which we are involved? And if we think
about it, should we not be supported in the area of our
competences in a way that will enable us and our partners to co-create cultural and artistic processes?
I am writing about co-creation on purpose, emphasising my distance from the mechanisms connected with
sponsorship or media patronage. Fortunately, both of
these formats keep losing interest of the creators and patrons of culture, leaving the field open to new practices
– those oriented towards common goals and long-term
activities. Thus, money ceases to be the only binder of
inter-sectoral cooperation, bringing back to the fore our
mission in the social context.
We decided to ask the managers of culture participating
in the second edition of the City and Culture conference
what a compromise means for them, how do they understand this term and how it is connected with their everyday work. You will have an opportunity to meet and listen to everyone on the 18th and 19th October in Wrocław.

Krzysztof Bielaszka

Dorota Groyecka fot. Filip Skrońc; Łukasz Adamski fot. Rafał Wyrwich; Michał Piernikowski fot. mat. Łódź Design Festival

KOMPROMIS
– sztuka wyboru
COMPROMISE
		– the art				
		
of choice

Dorota Groyecka
Współzałożycielka i redaktor
naczelna magazynu „Non/fiction”.
Absolwentka dziennikarstwa,
filologii polskiej i kulturoznawstwa.
Autorka książki „Gentryfikacja
Berlina. Od życia na podsłuchu
do kultury caffé latte”. Współpracowała z polskimi i zagranicznymi
tytułami prasowymi i internetowymi, na łamach których pisała
o fotografii, muzyce i mieście.
Co-founder and editor-in-chief of
Non/fiction magazine. Graduate
of journalism, Polish studies and
cultural studies. Author of the book
Gentryfikacja Berlina. Od życia na
podsłuchu do kultury caffé latte. She
cooperated with Polish and foreign
magazines, as well as on-line publications, in which she wrote about
photography, music and the city.

Kompromis. Codzienny taniec – krok do przodu, krok
w bok, krok w tył. A bardziej poważnie: umiejętność
decydowania, z czego możemy zrezygnować, pozostając
w zgodzie z najważniejszymi założeniami projektu i dzięki
temu rozwijanie go. Nie jest jednoznacznie zły, ale kiedy
tworzymy niezależny wycinek kultury, pojawiają się też
sytuacje, w których trzeba działać bezkompromisowo.
Compromise. The everyday dance – one step forward, one
step to the side, one step back... More seriously, it is the
ability to decide what we can give up, while keeping in line
with the project’s core objectives, in order to develop
it further. It is not unambiguously bad, but when we create
an independent section of culture, there are also situations
in which we need to act uncompromisingly.
Łukasz Adamski

Powstawanie wystawy czasowej to jedno z bardziej
absorbujących zadań, jakie stają przed nami w muzeum ze
względu na złożoność, interdyscyplinarność oraz współpracę
z artystami czy projektantami. Pamiętam, gdy
– produkując kolejną wystawę – podjęliśmy decyzję, że jedna
praca wybrana przez kuratorów nie zostanie pokazana
na ekspozycji. Dzieło komentowało w sposób krytyczny
ówczesną rzeczywistość polityczną w Polsce. Zdecydowaliśmy
się na taki krok, aby potencjalne ryzyko „burzy medialnej”
nie odwróciło uwagi od głównego przekazu wystawy.
The creation of a temporary exhibition is one of the most
absorbing tasks we face in a museum due to its complexity,
interdisciplinarity and cooperation with artists and
designers. I remember that, while producing yet another
exhibition, we decided that one of the works chosen by the
curators would not be shown. The work critically commented
on the political reality in Poland at that time. We decided to
take such a step so that the potential risk of a “media storm”
would not distract from the main message of the exhibition.

Przez wiele lat współpracował
z Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, pełniąc funkcję dyrektora
ds. projektowania wystaw. Jego
największym projektem była praca
nad stworzeniem i wprowadzeniem stałej wystawy muzeum.
Obecnie pracuje w Muzeum
Śląskim w Katowicach jako pełnomocnik dyrektora ds. projektów.
For many years, he worked with
the POLIN Museum of the History
of Polish Jews as the exhibition
design director. His biggest project
to date was working on the creation and implementation of the
museum’s permanent exhibition.
Currently he works at the Silesian
Museum in Katowice as the project
director plenipotentiary.

Michał Piernikowski
Dyrektor Łódź Design Festival.
Inicjator i współorganizator wielu
działań związanych z przemysłami
kreatywnymi, m.in. Festiwalu Reklamy Ad Days, Konferencji Przemysły
Kreatywne, Art_Inkubatora czy
Fotofestiwalu. Współzałożyciel Łódź
Art Center, członek zespołu realizującego w Łodzi działania popularyzujące szeroko rozumiany dizajn.
Director of the Łódź Design Festival. Initiator and co-organiser of
many activities related to creative
industries, including the Ad Days
Advertising Festival, Creative Industries Conference, Art_Inkubator
and Fotofestiwal. Co-founder of
the Łódź Art Center, member
of the team carrying out activities
in Łódź that promote design
in a broad sense.

Kompromis to stały element pracy przy organizacji Łódź Design Festival, jest on wpisany
zarówno w charakter, jak i temat wydarzenia. Festiwale to nieustanne balansowanie
pomiędzy interesami różnych grup. Kompromis to również samo serce projektowania;
każdy przedmiot zaprojektowany do produkcji masowej to efekt kompromisu pomiędzy
oczekiwaniami producenta, projektanta i użytkownika. Są oczywiście momenty,
w których nie ma miejsca na kompromisy. Dla mnie granicą jest sytuacja, w której jedna
ze stron próbuje ingerować w treść działań innej. Paradoksalnie takie zakusy zdarzają
się jedynie partnerom merytorycznym – zarówno sponsorzy prywatni, jak i instytucje
współorganizujące festiwal nigdy nie podjęły podobnej próby.
Compromise is a permanent element of working on the organisation of the Łódź Design
Festival, it is inscribed both in the nature and subject of the event. Festivals are acts
of constant balance between the interests of different groups. Compromise is also at the
very heart of design; any object designed for mass production is a compromise between
the expectations of the manufacturer, designer and user. There are, of course, moments
when there is no room for compromise. For me, the hard limit is a situation where one
party tries to interfere in another party’s actions. Paradoxically, such temptations
happen only to the content partners – both private sponsors and institutions coorganising the festival have never made similar attempts.
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NOWE ŻYCIE
DOMU OPPENHEIMÓW
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Niegdyś rezydencja rodziny
Oppenheimów, bank i żydowski
sklep obuwniczy. Dziś
zielona kamienica przy placu
Solnym 4 jest siedzibą Fundacji
OP ENHEIM. Oficjalne otwarcie
nowej instytucji odbędzie się
19 października podczas
wernisażu wystawy prac
Mirosława Bałki, nawiązującej
do przeszłości tego miejsca.
The former Oppenheim family
residence, a bank and a Jewish
shoe shop. Today, the green
townhouse at Salt Square 4
is the seat of the OP ENHEIM
Foundation. The o�icial opening
of the new institution will take
place on 19th of October during
the opening of an exhibition
of works by Mirosław Bałka,
referring to the past of the site.
Julita Żebrowska

„1/1/1/1/1” – WYSTAWA PRAC MIROSŁAWA BAŁKI
1/1/1/1/1 – AN EXHIBITION OF WORKS
BY MIROSŁAW BAŁKA
19.10–31.12
OP ENHEIM
www.openheim.org
openheim

→ s. 37

Historia kamienicy sięga XIII wieku. W osiemnastym stuleciu wraz z ówczesnym nurtem nadano jej
barokowy wygląd, a w roku 1810 została zakupiona
przez Heymanna Oppenheima i stała się rodzinną
rezydencją oraz siedzibą banku. Następnie domem
opiekował się Ferdynand Oppenheim (wnuk Heymanna) – razem z żoną, baronową Julie von Cohn,
prowadzili działalność filantropijną na rzecz gminy
żydowskiej, która po ich śmierci odziedziczyła posiadłość. W kolejnych latach miejsce było ośrodkiem
żydowskiego życia społecznego, przez 40 lat działał
tam również słynny nawet poza granicami miasta
sklep obuwniczy Herz. Podczas wojny mieszkańcy
kamienicy – przede wszystkim ci o żydowskim pochodzeniu – zostali wywiezieni z Wrocławia, jednak w czasie Festung Breslau Dom Oppenheimów
jako jeden z niewielu na Starym Mieście pozostał
w nienaruszonym stanie. W 2013 roku właścicielem
budynku została Fundacja OP ENHEIM, która postanowiła przywrócić jej dawną świetność.
Po trwającej blisko pięć lat renowacji kamienicy swoją działalność OP ENHEIM zainauguruje wystawą,
która jest wynikiem współpracy wybitnej kuratorki i krytyczki sztuki Andy Rottenberg oraz jednego
z czołowych współczesnych rzeźbiarzy, autora instalacji – Mirosława Bałki. Premierowa ekspozycja została zainspirowana dziejami tego miejsca; nie tylko
podkreśla wielokulturowość miasta, ale jest ściśle
związane z trzema narodami, które zamieszkiwały
budynek. Artysta stworzył neonową instalację z napisem „ojczyzna” w czterech językach: polskim, niemieckim, hebrajskim oraz łaciną. – To samo pojęcie
brzmi w każdym języku odmiennie (…): z wyglądu są
to cztery różne wyrazy, które znacząc to samo, znaczą co innego. Różne przecież mogło być myślenie o ojczyźnie kolejnych mieszkańców tej kamienicy. I różne
odcienie tego pojęcia zawarte zostało w językach, którymi się posługiwali – czytamy w komentarzu Andy
Rottenberg.
Dawny Dom Oppenheimów w październiku oficjalnie otwiera swoje podwoje: kultura obecna będzie
tam w przestrzeni wystawienniczej na pierwszym
piętrze oraz na poddaszu z tarasem – kameralnym
miejscu spotkań i intymnych koncertów pod nieprzypadkową nazwą Salon Herz.

After renovation of the building, which took nearly
five years, OP ENHEIM will inaugurate its activities
with an exhibition – the result of cooperation between the outstanding curator and art critic Anda
Rottenberg and one of the leading contemporary
sculptors, the author of the installation, Mirosław
Bałka. The premiere exhibition was inspired by the
history of the place; it not only highlights the multicultural character of the city, but is also closely linked
to the three nations that inhabited the building. The
artist created a neon installation with the sign reading “homeland” in four languages: Polish, German,
Hebrew and Latin. The same notion sounds diﬀerent
in each language [...]: in appearance, they are four
diﬀerent words that mean something diﬀerent, while
having the same meaning. After all, the thinking about
the homeland of successive residents of the townhouse
could have been diﬀerent. The diﬀerent aspects of
the notion were carried in the languages they spoke,
comments Anda Rottenberg.
The former Oppenheim House officially opens
its doors in October, presenting culture
inits exhibition space on the
first floor and in the attic
with a terrace – a cosy
meeting place and
intimate concert hall
under the name
of Salon Herz.

zdjęcie archiwalne mat. organizatora; zdjęcie współczesne fot. Jerzy Wypych

A new life
of the Oppenheim House

The history of the townhouse dates back to the
13th century. In the 18th century, it was given a baroque
appearance, in line with the contemporary trends in
art and architecture, and in 1810 it was purchased by
Heymann Oppenheim, becoming the family residence
and seat of the bank. Afterwards, Ferdinand Oppenheim (Heymann’s grandson) took care of the house
– together with his wife, Baroness Julie von Cohn,
they ran philanthropic activities for the benefit of the
Jewish community, which inherited the property after their death. In the following years the place was the
centre of Jewish social life, for 40 years it also hosted
Herz – the famous shoe store, known even outside the
city. During the war, the residents of the townhouse,
particularly those of Jewish descent, were deported
from Wrocław, but during Festung Breslau, the Oppenheim House was one of the few buildings in the Old
Town to remain intact. In 2013, the OP ENHEIM Foundation became the owner of the building and decided
to restore it to its former glory.

Wielkie gwiazdy
we Wrocławiu:
„Od dawna
chcieliśmy tu
przyjechać”
(TYLKO U NAS)
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4 października startuje
Międzynarodowy Festiwal
Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”,
który przez kilka dni, kilka razy
dziennie i w kilku wrocławskich
lokalizacjach będzie bawił,
wzruszał i edukował.
Ekskluzywnego wywiadu
„Niezbędnikowi” udzielili goście
tegorocznej edycji: Diva (42 l.),
Profesor Eugeniusz (75 l.),
Fotograf (58 l.), Janosik (23 l.)
i Piotruś Pan (redakcji nie
udało się ustalić wieku).

Fotograf: Dla mojego fachu nastały ciężkie czasy
– czasy filtrów i wspomnianego przez panią Instagrama. Każdy myśli, że mając dobry aparat, może
robić dobre zdjęcia, co jest przecież nieprawdą.
Nic więc dziwnego, że zamknąłem się w sobie,
a w to, że czytam w myślach, nikt nie wierzy. Będzie okazja to sprawdzić – czekam na Państwa
w siedzibie Teatru na Bruku.

Fotograf: Też o tym słyszałem – dobrze, że nie
skusiłem się na remont atelier dwadzieścia lat
temu. Tak naprawdę rzadko opuszczam swoją
pracownię, nieswojo się czuję poza nią, więc na
czas pobytu we Wrocławiu będę potrzebował asystenta: proszę przesyłać CV koniecznie ze zdjęciem dobrej jakości.

Pani Divo, może pani kogoś poleci? Koło
pani kręci się mnóstwo osób. Pan Fotograf
zapewne odwdzięczy się profesjonalną sesją
fotograficzną.
Fotograf:
małomówny
introwertyk,
znaki szczególne:
czyta w myślach

Profesorze, od lat pracuje pan nad wynalazkiem swojego życia, jednak w wolnym czasie
występuje pan w autobiograficznym przedstawieniu pt. „Eliksir mądrości”. Dlaczego
dopiero teraz będzie pana można zobaczyć
we wrocławskim Imparcie?

Diva: dark and
beautiful, with
a soft spot for
glitter

Otóż to – wydawać by się mogło, że pan,
panie Fotografie, swoimi zdjęciami na Instagramie zrobi furorę. Tymczasem nie posiada
pan konta, za to opinię małomównego introwertyka już tak. Jak pan to skomentuje?

Co za niepoprawny pesymizm! Podobno
wraca moda na retro…

Photographer:
a shy introvert,
key characteristics:
able to read minds

Diva:
mroczna
i piękna,
ma słabość
do brokatu

który przepływa tak duża rzeka, ponieważ zwiększa to szanse na pojawienie się mojego prześladowcy – Kapitana Haka. Ale Dzwoneczek, która
od niedawna fruwa ze mną jako tour manager,
obiecała kontrolować sytuację. Natomiast bardzo cieszy mnie, że Wendy kliknęła, że jest zainteresowana wydarzeniem. W dzisiejszych czasach
odpowiednia promocja w social mediach jest niezwykle ważna.

Profesor Eugeniusz: Od dawna chciałem przyjechać do Wrocławia, ale trudno zabrać się BlaBlaCarem w trzy osoby i do tego z całym moim
sprzętem. Szczególnie, gdy jednym z moich
współpasażerów jest Albert – Wielofunkcyjny
Robot Kuchenny, a gosposia Zofia ma chorobę
lokomocyjną. Natomiast miasto stu mostów zawsze było dla mnie wielką inspiracją i być może
tutaj uda mi się w końcu wyhodować Sztuczną
Inteligencję. Muszę tylko zająć czymś Zofię, która nieustannie miesza (głównie Albertem) we
wszystkich moich projektach.

A pan, Panie Piotrusiu? Na pańskim fanpage’u o nazwie Zagubieni Chłopcy nie raz
wierne fanki sygnalizowały, że czekają na
wizytę, co lajkowała bardzo duża grupa
znajomych. Dlaczego aż tyle zwlekaliście?
Piotruś Pan: Cóż, trochę mnie martwiło i nadal
martwi, że festiwal odbywa się w mieście, przez

Diva: Ktoś z mojego kabaretu zaczepi Fotografa
po występie. Z tego, co widziałam w programie,
mam występ dzień później, więc zapewne będę
wówczas przygotowywać swój brokatowy kostium.

Pełen podziwu profesjonalizm. A czy to
pani pierwszy występ przed wrocławską
publicznością?
Diva: Owszem, ale bardzo cieszą mnie spektakle
wyjazdowe – nigdy nie przegapię okazji, żeby
zaprezentować po pierwsze: swój makijaż, po
drugie: genialny wokal. Z przyjemnością zabieram swój kabaret w podróż, chociaż ciężko jest
mi robić pierwsze dobre wrażenie, kiedy w jednym kącie siedzi mój lokaj ze złamanym sercem,
a w drugim szalony naukowiec kombinuje coś ze
swoim złośliwym asystentem.

A jak to jest w pana przypadku, panie Janosiku? Żyjąc na co dzień w górach, dobrze odnajduje się pan w festiwalowym środowisku?
Janosik: Propozycja gościnnych występów zawsze jest dla mnie kusząca, bo pozwala na rozwój założonej z kolegami fundacji wspierającej
potrzebujących. A powoli kończą nam się potencjalni darczyńcy, których wybieramy osobiście –
głównie po wspólnej lekturze „Forbesa”. Gramy
w niedzielę – mam tylko nadzieję, że handlową,
bo zamknięte sklepy znacznie utrudniają prawidłowe funkcjonowanie mojej dobroczynnej działalności.

Mam dobre wieści dla pana, nieco gorsze
dla widzów. Występuje pan w niedzielę handlową, ale spektakl „Younak” jest ostatnim
przedstawieniem na tegorocznej Dziecinadzie. Dziękując za poświęcony czas, życzę
wszystkim Państwu pełnych widowni
i miłego pobytu we Wrocławiu.

Professor, you have been working on the
invention of your life for years now, but in your
free time you are playing yourself in The Elixir
of Wisdom, an autobiographical performance
about you and your life. Why did you decide to
only now come to Wrocław’s Impart?

Profesor Eugeniusz: wynalazca,
amator dobrej jakości sprzętu AGD
Professor Eugeniusz: inventor, aficionado
of good quality household appliances

Great stars
in Wrocław:
“We have
always
wanted to
come here”

Professor Eugeniusz: I’ve wanted to come to
Wrocław for a long time, but it’s hard to get three
people and all my equipment in a BlaBlaCar and
go anywhere. Especially when one of my co-passengers is Albert, a multifunctional kitchen
robot, and Zofia, my housekeeper, has motion
sickness. However, the city of a hundred bridges
has always been a great inspiration for me, and
perhaps I will finally be able to breed an Artificial Intelligence here. I just have to do something
with Zofia, who is constantly messing with all my
projects (mainly with Albert).
Piotruś Pan: wieczny
chłopiec, cechuje go
bezzasadny lęk
przed hakami
Peter Pan:
an eternal boy,
characterised
by unjustified
fear of hooks

6. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW
DLA DZIECI „DZIECINADA” / 6TH INTERNATIONAL
CHILDREN’S THEATRE FESTIVAL “DZIECINADA”
4–7.10
Impart i inne lokalizacje
Impart and other locations
www.dziecinada.wroclaw.pl
FestiwalDziecinada

→ s. 55

Wow, talk about being a pessimist!
Some say that retro is the new black...
Photographer: So I’ve heard – I’m glad I wasn’t
tempted to renovate the atelier twenty years ago.
In fact, I rarely leave my studio, I feel uncomfortable outside, so I will need an assistant for the duration of my stay in Wrocław. Please send me your
resumes with a good quality photograph.

Miss Diva, maybe you could recommend
somebody? There are a lot of people around
you. I’m sure that Mr. Photographer will be
glad to return the favour with a professional
photo session.
Diva: Someone from my cabaret will catch the
Photographer after the show. From what I’ve seen
in the programme, my performance is slated for
the next day, so I’m probably going to prepare my
glittery costume.

Now, that’s professionalism. Very admirable.
Is this your first performance in front of
a Wrocław audience?
Diva: Yes, but I really enjoy visiting other cities with my performances. I will never miss the
opportunity to present, first of all, my exquisite
make-up and, secondly, my brilliant voice. I am
happy to take my cabaret on the road, although
it is very difficult to make a good first impression
with my butler with a broken heart sitting in one
corner and a mad scientist doing something mischievous with his malicious assistant in the other.

And how do you feel about all of this,
Mr. Janosik? Can you deal with the festival
environment after living in the mountains
for your whole life?

(EXCLUSIVE)
October 4th will see the beginning
of the International Children’s
Theatre Festival “Dziecinada”
– an event that will entertain,
move and educate for several
days, several times a day and
in several venues in Wrocław.
The guests of this year’s edition
decided to take part in an
exclusive interview with The Guide:
Diva (42), Professor Eugeniusz (75),
Photographer (58), Janosik (23)
and Peter Pan (the editors were
unable to determine the age).

can I read people’s thoughts anyway. If you belong to that group, you will have an opportunity
to see it for yourself – I look forward to seeing you
at Teatr Na Bruku.

And you, Peter? Faithful fans on your Lost Boys
fanpage often signalled that they were waiting
for your visit, which was liked by a very large
group of friends. Why did you wait so long?
Peter Pan: Well, I was a bit worried and, quite
frankly, I still find it quite worrisome that the
festival is taking place in a city with such a large
and wide river flowing right through the middle,
because it increases the chances of Captain Hook,
my arch-nemesis, appearing. However, Tinkerbell, who has recently been flying with me as tour
manager, promised to take care of the situation.
Also, I am very happy that Wendy clicked the “I’m
interested” button for the event. These days, effective promotion in social media is extremely
important.

Well, it would seem that you, Mr. Photographer, would become extremely popular with
your photos on Instagram. Meanwhile, you do
not even have an account – instead, you do
have a reputation for being a silent introvert.
Could you comment on this?
Photographer: Times are tough for people working in this field – these days we have filters and –
as you mentioned – Instagram. Everyone thinks
they can take good pictures with a good camera,
which is simply not true. No wonder that I decided to distance myself, and no one believes that

Janosik: The offer of guest appearances is always
tempting for me, as it allows me to keep growing
the foundation I established with my colleagues
to support the needy. And we are slowly running
out of potential donors, whom we choose personally – mainly by reading Forbes together. We
play on Sunday – I only hope that it’s going to be
a trading Sunday, because closed shops make it
much harder for my charity to function properly.

I have good news for you – but a bit worse
for the audience. You are performing on
a trading Sunday, but Younak will be the last
performance of this year’s “Dziecinada”
Festival. Thank you for your time, I wish you
all full venues and a pleasant stay in Wrocław.

Janosik: miłośnik
gór, posiada nieformalną
fundację wspierającą
potrzebujących
(założoną z kolegami)
Janosik: an ardent mountaineer, CEO of an informal foundation supporting the needy (started
with his friends)
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WSZYSTKIE
ZABAWKI
ŚWIATA All the toys
in the world

fot. Łukasz Giza, na zdjęciu: Maciej Maciejewski, Katarzyna Pietruska, Alicja Kalinowska, Błażej Stencel

„Blaszany bębenek” – musical
według słynnej historii Güntera
Grassa – od października można
będzie oglądać w Teatrze Muzycznym Capitol. Autorem adaptacji
i reżyserem spektaklu jest Wojciech
Kościelniak, bez wątpienia jeden
z najciekawszych twórców teatru
muzycznego w Polsce.
The Tin Drum – a musical based on
the famous story by Günter Grass
– will be presented on the stage
of the Capitol Musical Theatre,
starting in October. The author
of the adaptation and the director
of the performance is Wojciech
Kościelniak, undoubtedly one
of the most interesting music
theatre artists in Poland.
Joanna Kiszkis

„BLASZANY BĘBENEK” – SPEKTAKL MUZYCZNY
THE TIN DRUM – A MUSIC PLAY
6.10 | 18:00 premiera / premiere
Teatr Muzyczny Capitol
/ The Capitol Musical Theatre
www.teatr-capitol.pl
teatrcapitol

→ s. 56

– Ta wybitna, antyfaszystowska powieść nieprzypadkowo trafia na afisz Capitolu właśnie teraz, kiedy w
Polsce i na świecie brunatne apetyty na porządkowanie świata dają o sobie znać – mówi dyrektor teatru, Konrad Imiela. Mocnym skrótem graficznym
całej tej historii jest plakat spektaklu, wiatraczek-zabawka, wpisany w hitlerowską flagę: niewinne
patrzenie dziecka, niewinny początek wielkiego
zła. Plakat to projekt absolwentki wrocławskiej ASP
– Doroty Błażejowskiej – inspirowany elementami
dekoracji, które (podobnie jak kostiumy) zaprojektowała Anna Chadaj.
Spektakl, inaczej niż powieść, rozgrywa się w sklepie z zabawkami Sigismunda Markusa. Jego właściciel zabrał ze sobą wszystkie zabawki świata,
kiedy w Kryształową Noc odebrał sobie życie. Oskar
– chłopiec, który przestał rosnąć ze złości na dorosły świat – siedząc wśród popsutych, uszkodzonych, zakurzonych zabawek, opowiada historię
swojego życia, osadzoną w czasach raczkującego
nazizmu. W roli głównego bohatera wystąpi aktorka animująca tintamareskę – rodzaj lalki, w której
głowa i ręce lalkarza łączą się z tułowiem kukiełki.
Kompozytor ścieżki dźwiękowej do przedstawienia, Mariusz Obijalski (wcześniej odpowiedzialny
w Capitolu za „Liżę twoje serce”), opisuje ją jako
przedwojenne standardy w łobuzerskich aranżacjach. Twórcy mówią, że „Blaszany bębenek” to niezwykle dynamiczny choreograficznie (nad ruchem
scenicznym pracowała Ewelina Adamska-Porczyk),
pełen muzyki spektakl. Wojciech Kościelniak używa nawet określenia „wodewil” – zaznacza jednak,
że hasło to trzeba traktować umownie.
O tym, że adaptacja wielkiej literatury na muzyczną scenę jest możliwa bez uszczerbku dla sensu
i treści, widzowie Capitolu już wiedzą. A ponieważ Wojciech Kościelniak posługuje się teatralną
wyobraźnią po mistrzowsku i od publicystyki woli
ponadczasowe metafory, trzeba spodziewać się dobrego połączenia jakości artystycznej i rozrywki.

It is no coincidence that this outstanding, anti-fascist
novel ends up on Capitol’s stage just now, when the fascists in Poland and around the world rear their heads,
willing to rearrange the world according to their views
and beliefs, says Konrad Imiela, the theatre’s director.
The poster announcing the play – a toy fan, inscribed
in the Nazi flag: the innocent look of a child, the innocent beginning of a great evil, serves as a strong
graphic summary of the whole story. The poster was
designed by Dorota Błażejowska, a graduate of the
Academy of Art and Design in Wrocław, inspired by
elements of set design by Anna Chadaj, who was also
responsible for the costumes.
The performance, unlike the novel, takes place in
Sigismund Markus’ toy store. Its owner took all the
toys of the world with him when he took his life on
Kristallnacht. Oskar, a boy who has stopped growing
out of his anger towards the adult world, sits among
the broken, damaged, dusty toys and tells a story of
his life, set in the midst of the early days of Nazism.
The main character will be played by an actress animating a tintamarresque – a kind of puppet in which
the puppeteer’s head and hands are connected with
the puppet’s torso.
The composer of the play’s soundtrack, Mariusz Obijalski (previously responsible for Capitol’s I lick your
heart), describes it as pre-war standards in rascal
arrangements. The authors say that The Tin Drum is
characterised by extreme choreographical dynamics
(developed by Ewelina Adamska-Porczyk) and filled
with music. Wojciech Kościelniak even dares to use
the term “vaudeville”; however, he points out that this
term must be treated conventionally.
The audience of the Capitol already knows that adaptation of great literature to the music scene is possible without compromising the meaning and content.
Since Wojciech Kościelniak uses his theatrical imagination in a masterful way and since he prefers timeless metaphors from journalism, we can expect a great
combination of artistic quality and entertainment.
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SŁOWA W WIELU
JĘZYKACH
Words in multiple
languages
Podróżowanie literatury między różnymi kulturami
nie jest łatwe – kluczowa jest oczywiście rola tłumacza,
który opowie na nowo książkę w innym języku, ale też
otwartego na nieznaną tradycję czytelnika. A przecież
literatura jest jednym z najlepszych wytrychów do
zrozumienia innego, poznania świata i wzbogacenia samego siebie. Tegoroczna literacka jesień we Wrocławiu
przyniesie sporo do tego okazji – i do słuchania pisarskich głosów w różnych językach europejskich, i do
wejścia w bardzo różnorodne światy literatury polskiej.

Katarzyna Janusik

…mogę opisać jedynie to, co należy do mnie,
na przykład historie moich miłości.
Péter Nádas „Pamięć”

Międzynarodowy Festiwal Opowiadania od samego początku sięga do wielu literatur w poszukiwaniu intrygujących głosów prozatorskich. W tym roku
mieliśmy już okazję doświadczyć tego we wrześniu podczas Nocy Opowiadań
Iberyjskich, gdy Księgarnia Hiszpańska wybrzmiewała świetnymi tekstami
czytanymi w oryginale i po polsku. Podczas samego festiwalu w Dolnośląskim Centrum Filmowym (5–7 października) usłyszymy między innymi prozę
dwóch znanych i nagradzanych Irlandczyków: Kevina Barry’ego i Roba Doyle.
Belgijskie teksty przybliży z kolei Thomas Gunzig – najczęściej nagradzany
belgijski pisarz swojego pokolenia. Opowiadania przeczyta także austriacki
pisarz (oraz muzyk i slamer) Elias Hirschl, jak również urodzony na Malcie
Pierre J. Mejlak, znany nie tylko z doskonałych opowiadań dla dorosłych, ale
i z poruszających książek dla dzieci. Oczywiście nie zabraknie znanych nazwisk z Polski: do Wrocławia przyjadą między innymi Wioletta Grzegorzewska, Dorota Masłowska i Magdalena Grzebałkowska, Łukasz Orbitowski oraz
poetka i prozaiczka Justyna Bargielska. Jak zawsze podczas Festiwalu Opowiadania czytania wzbogacone zostaną o premiery książkowe, panele dyskusyjne i pokazy filmowe.
The International Short Story Festival has always reached to various literatures in search for intriguing voices. This year, we could already experience
them in September, during the Iberian Short Story Night, when the Spanish
Bookshop in Wrocław was filled with readings in Spanish and in Polish. During the festival itself (5–7 October), organised this year in the Lower Silesian
Film Centre, we’ll hear, among others, the prose by two popular and critically
acclaimed Irish writers, Kevin Barry and Rob Doyle. Belgian text will be represented by Thomas Gunzig, the most often awarded Belgian writer of his
generation. Short stories will be read by Austrian writer, musician and spoken word poet Elias Hirschl too, as well as by Pierre J. Mejlak, born on Malta,
known not only for his excellent stories for adults, but also moving books
for children. There will be numerous guests from Poland, including Wioletta
Grzegorzewska, Dorota Masłowska, Magdalena Grzebałkowska, Łukasz Orbitowski, and the poet and prose writer Justyna Bargielska. As usually during
the Short Story Festival, readings will be accompanied by book premieres,
debates and film screenings.

14. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, fot. Natalia Kabanow
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Literature’s journeys between various cultures are
not easy – the key, obviously, is a translator who would
retell the book in a different language, but also a reader
willing to enter an unknown literary tradition. But still,
literature is one of the best ways to understand others,
to get to know the world and enrich oneself. This year’s
literary autumn in Wrocław will bring many opportunities for such journeys and also for experiencing
the richness of Polish literary worlds.

Nie wiem, jak to jest, ale niektórzy widzą coś,
czego nie powinno być, a inni nie.
Weronika Gogola „Po trochu”

Październik we Wrocławiu to oczywiście finał Literackiej Nagrody Europy
Środkowej Angelus przyznawanej pisarzom z Europy Środkowej, których
twórczość przyczynia się do pogłębienia dialogu między kulturami. Od 2006
roku Angelusa nie zdobył żaden autor z Polski, ale w tym roku są na to spore
szanse – aż cztery nominacje trafiły do polskich pisarek i pisarzy (Weronika
Gogola, Artur Nowaczewski, Maciej Płaza i Marian Sworzeń). Wśród finalistów
są także: czeski pisarz Antonin Bajaja, Węgier Péter Nádas oraz Lutz Seiler
z Niemiec. W tym roku czytelników czekają aż trzy spotkania wokół nagrody
w ramach Salonów Angelusa: z laureatem Angelusa z roku 2017 Olegiem Pawłowem z Rosji, z finalistami tegorocznej edycji konkursu, jak również z laureatką lub laureatem, których poznamy 13 października. Wielogłosowość kultury
europejskiej wybrzmi więc we Wrocławiu bardzo mocno.
October in Wrocław means the finale of Angelus Central European Literature Award – given to writers from Central Europe whose works deepen intercultural dialogue. Since establishing the Award in 2006, no Polish author
has won it, and the chances this year are quite good – four of the nominated
books are written by authors from Poland (Weronika Gogola, Artur Nowaczewski, Maciej Płaza and Marian Sworzeń). Among the finalists there are also:
Czech writer Antonin Bajaja, Péter Nádas from Hungary and Lutz Seiler from
Germany. What is more, this year the readers will have the opportunity to participate in three meetings related to the Angelus Award: with the 2017 winner,
Russian writer Oleg Pavlov, the nominees in this year’s edition and the winner
of Angelus 2018, who will be announced on 13 October. And thus the polyphony of European culture will be heard in Wrocław very distinctly.

…czasem ogarnia mnie radość albo złość.
Albo smutek. Wtedy siadam i piszę o dzieciństwie.
Antonín Bajaja „Nad piękną i modrą Dřevnicą”

Bardzo różnorodnie zapowiada się także program tegorocznej edycji Bruno
Schulz. Festiwalu (9–14 października). Z Ukrainy przyjedzie Petro Jacenko,
którego „Saga lwowska”, fascynująca opowieść osadzona w przedwojennym
Lwowie, będzie mieć podczas festiwalu premierę. Czytelnicy spotkają się
też z Kristiną Sabaliauskaitė – litewską autorką bestsellerowego cyklu „Silva
Rerum” opowiadającego burzliwą historię polskiej rodziny mieszkającej
na Litwie w czasie wielkich wojen północnych. Wyjątkowy będzie i akcent
muzyczny, czyli projekt „Mickiewicz” – ostre dźwięki grane przez ukraiński
zespół Haydamaky staną się tłem dla recytacji tekstów wieszcza w wykonaniu
Andrzeja Stasiuka.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Bruno Schulz. Festiwalu jest biografia, gatunek święcący triumfy w Polsce w ostatnich latach. O twórczości
wybitnych pisarzy postrzeganej przez pryzmat ich życia – m.in. Grochowiaka,
Bursy, Gombrowicza czy Iwaszkiewicza – rozmawiać będą: finalista tegorocznej edycji nagrody Nike Wojciech Bonowicz, Klementyna Suchanow, Anna
Król, Inga Iwasiów czy Jacek Łukasiewicz. A o Willu Eisnerze, twórcy wciąż
niewystarczająco docenianego w Polsce gatunku powieści graficznej, podyskutują Wojciech Birek, Michał Traczyk i Artur Wabik.
The programme of this year’s edition of Bruno Schulz. Festival (9–14 October)
is very varied as well. From Ukraine, Petro Jacenko will come, whose Lviv
Saga, a fascinating story set in pre-war Lviv, will premiere in Poland during
the festival. Readers will also meet Kristina Sabaliauskaitė, the Lithuanian
author of the bestselling Silva Rerum saga, telling the story of a Polish family living in Lithuania during the Great Northern War. The music part of the
festival will be unique: the Mickiewicz project combines heavy sound of the
Ukrainian band Haydamaky and Andrzej Stasiuk’s performance of texts
by Adam Mickiewicz.
The main theme of this year’s edition of Bruno Schulz. Festival is biography,
a genre which has recently gained huge popularity in Poland. The work of
outstanding authors perceived from the perspective of their life, including
Stanisław Grochowiak, Witold Gombrowicz and Jarosław Iwaszkiewicz, will
be discussed by Wojciech Bonowicz (finalist of the Nike Award this year), Klementyna Suchanow, Anna Król, Inga Iwasiów and Jacek Łukasiewicz, among
others. And the life and work of Will Eisner, the creator of graphic novel, will
be discussed by Wojciech Birek, Michał Traczyk and Artur Wabik.
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Wszystkie cytaty pochodzą z książek nominowanych
do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2018.
All quotes come from books nominated for the
Angelus Central European Literature Award 2018.

14. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL OPOWIADANIA
14TH INTERNATIONAL SHORT STORY FESTIVAL
5–12.10
Dolnośląskie Centrum Filmowe, Muzeum Pana Tadeusza
Lower Silesian Film Centre, Pan Tadeusz Museum
www.opowiadanie.org
opowiadanie

→ s. 63

7. BRUNO SCHULZ. FESTIWAL
7TH BRUNO SCHULZ. FESTIVAL
9–14.10
wiele lokalizacji / many locations
www.brunoschulz.dybook.pl
BrunoSchulz.Festiwal

→ s. 64

LITERACKA NAGRODA EUROPY ŚRODKOWEJ ANGELUS
ANGELUS CENTRAL EUROPEAN LITERATURE AWARD
www.angelus.com.pl
Angelus Literacka Nagroda Europy Środkowej
→ s. 64

Nadja Sieﬀert

Niemcy / Germany
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Zebrał / Collected by: Kuba Żary

Krista Wise
Australia

Kocham polskie kino, ponieważ wykorzystuje ono
zupełnie inny rodzaj opowiadania niż hollywoodzkie
produkcje... W zasadzie inny niż wszystkie filmy, które
dotychczas obejrzałam. Filmem, który wywarł na mnie
największe wrażenie, były „Córki dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej. To niezwykle zaskakująca realizacja,
która wymagała ode mnie sporego zaangażowania, by
dobrze ją zrozumieć. Pamiętam, że po seansie dyskutowałam z wieloma osobami na temat znaczenia filmu.
Podczas tegorocznego festiwalu w Melbourne widziałam nowy film reżyserki – „Fugę”. Dzięki cyklowi Polish
Cinema for Beginners udało mi się poznać wielu ciekawych polskich reżyserów. Tak właściwie podobały mi się
wszystkie pokazy.
I love Polish cinema because it uses a different kind
of storytelling than Hollywood or other films I grew up
watching. I think the film that made the biggest impression on me was The Lure by Agnieszka Smoczyńska.
It was very surprising and unusual and had my mind racing
to understand it. I remember having some good conversations with different people after the screening about what
it meant. I watched her new film, Fugue, at the Melbourne
Film Festival this year. Thanks to Polish Cinema for Beginners I was introduced to a lot of interesting directors and
I enjoyed all of the screenings actually.

11. POLISH CINEMA FOR BEGINNERS
11.10–6.12 | 19:00
co drugi czwartek / every other Thursday
Kino Nowe Horyzonty
www.polishcinema.com.pl
polishcinema
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Kocham polskie kino ze względu na unikatowe klasyki
i różnorodność, która dominuje w nim współcześnie.
Dla mnie osobiście polska kinematografia to okazja do
lepszego zapoznania się z polską kulturą. Pamiętam film
„Danton” Andrzeja Wajdy, który rozgrywa się w czasach
rewolucji francuskiej. Tym, co zafascynowało mnie w nim
najbardziej, to jego drugie dno: był wypełniony przemówieniami pełnymi pasji, przedstawiający ludzi z silnymi
przekonaniami odpierających terror i ucisk. Film ukazał
się w 1983 roku – oglądając go, wyobrażałam sobie, jak
zrozumiałabym go w tamtych czasach.
I love Polish cinema because of its unique classics and its
diversity nowadays. For me, it is an opportunity to get an
insight into Polish culture. I remember Danton by Andrzej
Wajda, which plays during the French Revolution, to be full
of passionate speeches, people convinced of their beliefs
standing up against terror and oppression. What fascinated me was the possible second layer of the movie, which
was released in 1983. While I was watching it I was imagining how I would have understood the movie in those days.

Gianluca Olcese
Włochy / Italy

Kocham polskie kino za to, że doskonale łączy dramat
psychologiczny ze specyficznym, cięższym poczuciem humoru. Podczas PCfB miałem okazję spotkać się
i porozmawiać z reżyserem Krzysztofem Zanussim. Okazją
ku temu był pokaz filmu „Iluminacja”, który stanowi artystyczne połączenie narracji dokumentalnej i filmu fabularnego. Moją uwagę zwróciło szczególnie zobrazowanie
przez reżysera wysiłku badawczego poprzez zdjęcia wspinaczkowe w malowniczych polskich górach. Od czasu, gdy
zobaczyłem swój pierwszy w życiu polski film – „Persona non grata” Zanussiego – zawsze chciałem osobiście
przedyskutować z reżyserem niektóre aspekty jego stylu.
I love Polish cinema because of its mixture of psychological drama and an uneasy sense of humour. During PCfB
series I had the occasion to meet and talk with the director Krzysztof Zanussi. The occasion was offered by the
screening of his film The Illumination, which is structured
as an artistic combination of documentary-style narration
and feature film. One peculiar aspect was the director’s
choice to depict the effort of research with climbing shots
in the picturesque Polish mountains. Since the first Polish
film that I have ever seen was Zanussi’s Persona non grata,
it has been very important to personally discuss some aspects of his cinema.

Jesienne wydanie Polish Cinema
for Beginners – cyklu pokazów
filmowych, który od 2012 roku
przybliża historię polskiego filmu
obcokrajowcom zamieszkałym we
Wrocławiu – będzie prawdziwym
dowodem siły miłości. W nadchodzącym sezonie zobaczyć będzie
można pięć najpiękniejszych polskich historii miłosnych. Program
obejmuje filmy takie jak m.in.:
„Krótki film o miłości” Krzysztofa
Kieślowskiego, „Róża” Wojciecha
Smarzowskiego oraz „Trzeba zabić
tę miłość” Janusza Morgensterna.
W ramach przygotowań do 11. edycji pytamy członków międzynarodowej widowni o to, co sprawiło,
że zakochali się w polskim kinie.
This Autumn, Polish Cinema for
Beginners – a series of screenings,
which since 2012 brings the Polish
film history closer to the foreigners living in Wrocław - will be the
true proof of the power of love.
The upcoming season of the film
review will consist of five of the
most beautiful Polish love stories.
In the programme: A Short Film
About Love by Krzysztof Kieślowski, Wojciech Smarzowski‘s Rose
and To Kill This Love by Janusz
Morgenstern. In preparation for
the project's 11th edition, we ask
the members of its international
audience what made them fall
in love with Polish cinema.

Kadr z filmu „Człowiek z magicznym pudełkiem” (mat. organizatora)

FROM
POLAND
WITH
LOVE

Start fot. Witold Romer (1939)

IZOHELIA

i inne eksperymenty

ISOHELIA

and other
experiments
Witold Romer znany jest jako
naukowiec i miłośnik procesu
fotograficznego, który przez
dziesięciolecia badał na Uniwersytecie we Lwowie, a potem
Politechnice Wrocławskiej. Jego
twórczość jest najlepszym przykładem na to, że innowacyjna
technika może stać się katalizatorem dla artystycznej kreacji.
Witold Romer is known as a scientist and photography aficionado,
who studied the photographic
process at the University of Lviv
and later at the Wrocław University of Technology. His work is the
best example of how innovative
technology can become a catalyst for artistic creation.
– Do wybitnych osiągnięć Romera należy opracowanie w 1931 roku tonorozdzielczej fotograficznej
techniki izohelii. W dużej mierze wiązało się to
z jego pracą w Zakładach Graficznych „Książnica-Atlas”, gdzie opracowywał metodę druku map
hipsometrycznych, których autorem był jego ojciec
(uzyskana jakość druku była tak wysoka, że metoda
ta, zwana kartochromią, uzyskała Grand Prix na
Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Nauki w Paryżu
w 1937 roku) – mówi Adam Sobota, historyk sztuki,
kurator, kustosz zbiorów fotografii w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, specjalizujący się w historii fotografii.
Izohelia to technika czasochłonna i żmudna, lecz
niezwykle efektowna. Wykonanie fotografii tą
metodą polega na pozbawieniu zdjęcia nadmiaru
szczegółów – bogactwo skali szarości zredukowane zostaje do siedmiu, niekiedy nawet sześciu
stopni zaczernienia obrazu. Ostre krawędzie oddzielające pola o różnym odcieniu Witold Romer
nazwał „izoheliami”. Mogłoby się wydawać, że jest
to czysto techniczny proces. Nic bardziej mylnego – finalny efekt to odrealniony, oniryczny obraz,
który – łącząc techniki graficzne i fotograficzne –
wymaga sporej wrażliwości tak od twórcy, jak i wi-

dza. Zdjęcie zatytułowane „Start” do dziś jest jedną
z najbardziej rozpoznawalnych prac powstałych
w tej technice.
Witold Romer na przestrzeni lat zgłębiał metody
autorskiej stylizacji fotografii. Opracowując nowy
sposób tonorozdzielczego otrzymywania pozytywów, był świadomy wartości swojego odkrycia.
W wielu polsko-, angielsko- i niemieckojęzycznych
publikacjach możemy odnaleźć wywody dotyczące nowatorskiej techniki, który wyszły spod pióra
samego Romera. Na początku lat 30. izoheliczne
prace zaczęły pojawiać się na wystawach fotografii
artystycznej. Wywierały one wpływ na twórczość
artystów, popularnych (co jest nie bez znaczenia dla
popularyzacji techniki) w kręgach polskiej bohemy:
filozofię Romera praktykowali szczególnie przedstawiciele lwowskiego środowiska fotograficznego,
m.in. Władysław Bednarczuk, Zbigniew Bieniawski,
Jan Alojzy Neuman, Tadeusz Porębski czy Stanisław Czerny.
– Po drugiej wojnie światowej środowisko fotografii
artystycznej we Wrocławiu organizowało Międzynarodowe Wystawy Izohelii (w latach 1957, 1962, 1968
i 1972), co przyniosło interesujące rozwinięcia tej metody – dodaje Adam Sobota.
W prezentowanym podczas wystawy „Zapomniane
światło prywatnych dni” archiwum rodzinnym Romerów możemy oglądać nie tylko gotowe rezultaty
badań, ale także pozostałości po próbach i eksperymentach oraz kolejne etapy tworzenia poszczególnych technik. O tym, co wydaje się ogromną
wartością z punktu widzenia dokumentacji naukowych dokonań Witolda Romera, usłyszymy więcej
18 października, podczas ostatniego oprowadzania
po wystawie prowadzonego przez Adama Sobotę.

– One of Romer’s outstanding achievements was the
development of isohelia – a photographic technique
based on separation of tones – in 1931. This was largely due to his work in the “Książnica-Atlas” publishing house, where he developed a method for printing
hypsometric maps created by his father. The print
quality that he managed to achieve was so exceptional that the method, called cartochromy, won the
Grand Prix at the International Exhibition of Art
and Science in Paris in 1937 – as says Adam Sobota,
art historian, curator, custodian of photography
collections at the National Museum in Wrocław, who
specialises in the history of photography.
Isohelia is a time-consuming and tedious technique,
which results in quite an astounding effect. Taking
a photograph using this method means depriving
the image of excessive details – the richness of grayscale is reduced to seven, sometimes even six shades

of darkness. Witold Romer referred to the sharp edges separating the elements with different shades as
“isohelias”. It could seem to be a purely technical
process. However, that would be misleading – the
final result is an unreal, oneiric image, which – combining graphic and photographic techniques – requires a great deal of sensitivity from both the artist
and the viewer. The photograph entitled Start remains one of the most recognisable works created in
this technique.
Over the years, Witold Romer has been exploring
the methods of his own stylisation of photographs.
After developing a new way to separate tones on
the developed photographs, he was well-aware of
the value of his discovery. In many Polish, English
and German publications, we can still find interviews about the innovative technique, which were
written by Romer himself. At the beginning of the
1930s, isohelic works began to appear at exhibitions
of artistic photography. They influenced the work
of popular artists (which is not without significance
for the popularisation of the technique) in the circles
of Polish bohemians, Romer’s philosophy was practised especially by representatives of the Lviv photographic community, including Władysław Bednarczuk, Zbigniew Bieniawski, Jan Alojzy Neuman,
Tadeusz Porębski and Stanisław Czerny.
– After World War II, the artistic photography community in Wrocław organised the International
Isohelia Exhibitions (in 1957, 1962, 1968 and 1972),
which brought about some interesting developments
to this method – Adam Sobota adds.
The archive, presented during the Forgotten light of
the private days exhibition enables us to see not only
ready-made results of Romer’s explorations, but also
the remains of trials and experiments, as well as the
subsequent stages of creating particular techniques.
We will hear more about what seems to be the most
valuable in terms of the documentation of Witold
Romer’s scientific achievements on the 18th of October during last guided tour of the exhibition, hosted
by Adam Sobota.
Anna Pazdej
„ZAPOMNIANE ŚWIATŁO PRYWATNYCH DNI”
– WYSTAWA / FORGOTTEN LIGHT
OF THE PRIVATE DAYS – AN EXHIBITION
4.09–21.10
Galeria Dworcowa / Dworcowa Gallery
www.strefakultury.pl/GaleriaDworcowa
StrefaKulturyWrocław
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Dużo podróżujesz. Z Twojego Instagrama kojarzę niedawne Chiny i nagrywanie teledysku w Paryżu. Ale w drodze
jesteś cały czas. To właśnie z wypraw biorą się pomysły
na program Eklektik?
Podróżuję, by obserwować, inspirować i uczyć się, bo to najlepsza szkoła. Z różnych miejsc przywożę instrumenty, na których
gram – w swojej kolekcji mam m.in. wietnamski dan tam, malijskie ngoni czy japoński shamisen. Bardzo lubię też robić zdjęcia,
ale nie potrzebuję do tego profesjonalnego aparatu. Jestem
cichym obserwatorem. Zresztą tak zrodził się pomysł na projekt
„Silent Witness”, mój nowy album z Loupem Barrowem (artysta
występował we Wrocławiu w ramach zapowiedzi tegorocznej
edycji festiwalu – przyp. red.) i Mieko Miyazaki, który zaprezentuję w przyszłym roku.

O wyjątkowości Eklektik Session
oraz o czerpaniu inspiracji z bycia
w drodze rozmawiamy z Radkiem
„Bondem” Bednarzem – dyrektorem
festiwalu i reżyserem corocznego
wielkiego eksperymentu.

Przed nami kolejna edycja Eklektik Session. Festiwali eklektycznych w Polsce nie brakuje. Właściwie każde większe
wydarzenie muzyczne stawia na różnorodność gatunkową.
Czym więc wyróżnia się wrocławski Eklektik Session?
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Eklektik Session to przede wszystkim kreatywna platforma,
a sam festiwal jest pretekstem do spotkania. Nie chcę tworzyć
wydarzenia, które opiera się jedynie na koncertach różnorodnych stylistycznie zespołów. W przypadku ES kluczowa jest
interakcja. Każdego roku odkrywamy też konkretne zagadnienie
w kontekście mocno wrocławskim. W zeszłym roku była to architektura, tym razem hasłem „Manual” nawiązujemy do sztuki, w której niezwykle istotny jest czynnik ludzki. Za przykład
weźmy malarstwo, stąd festiwal zainauguruje spotkanie z profesorem Krzysztofem Skarbkiem i koncert w przestrzeniach Akademii Sztuk Pięknych. Zerkamy też w stronę dawnej Wrocławskiej Wytwórni Filmów Fabularnych (dzisiejsza CeTA), w której
powstało ponad 500 filmów. Dziś obróbka i montaż odbywają
się na niezwykle wydajnych komputerach, ale jeszcze niedawno
kolejne sceny cięto na maszynkach, a układały je ludzkie ręce.
W CeTA pokażemy artystów XJAZZ – jednego z najciekawszych
festiwali w Berlinie – oraz finał Eklektik Orchestry z udziałem
m.in. Nilsa Pettera Molvaera oraz Eivinda Aarseta.

W programie festiwalu znaleźli się m.in. Building
Instrument z Norwegii i Paris Monster z Nowego Jorku.
Jak trafiasz na takie rodzynki? Jeszcze nie gwiazdy, ale
już na dobrej drodze.
Bywam na wielu festiwalach i lubię artystów o wyraźnej tożsamości, którzy mają coś do powiedzenia. Wrażliwość Building Instrument czy energia Paris Monster to efekt ciekawych
założeń, ciężkiej pracy i wielkiej pasji. Myślę, że nie jest wielką
sztuką zaprosić popularnego artystę, jeśli ma się duży budżet.
Ja takiego nie mam, więc muszę bardzo uważać na wydatki, ale
może to i lepiej, bo stawia mnie to w nieco innej pozycji.

Koncert finałowy festiwalu jest zawsze zaskoczeniem
i gwarancją jakości, ale też sporym eksperymentem.
Z gośćmi festiwalu grałeś w Kinie Nowe Horyzonty na
największym dotychczas koncercie live w tej przestrzeni,
w zeszłym roku występowaliście w Operze Wrocławskiej.
Co szykujesz tym razem?
Nigdy nie jestem w stanie przewidzieć rezultatu w stu procentach. I tu wracamy do pierwszego pytania: co nas wyróżnia?
Oczywiście Eklektik Orchestra – takiej orkiestry nie ma żaden
festiwal. Poszczególnymi koncertami budujemy napięcie, dążąc
do tematycznego finału, w którym na jednej scenie goście zagraniczni wchodzą w interakcje z lokalnymi artystami. Wówczas
bardzo często improwizujemy, wskutek czego rodzi się niesamowita energia. Nie każdego stać na taką elastyczność, ale mam
szczęście współpracować z muzykami, którzy bardzo chętnie się
angażują. W tym roku finał odbędzie się w CeTA, w dużym studiu imienia Wojciecha Jerzego Hasa, z jednoczesnym remiksem
wizualnym w studiu Zbyszka Cybulskiego. Publiczność będzie
miała możliwość doświadczenia obydwu przestrzeni.

Co wrocławski James Bond robi,
kiedy nie pracuje nad festiwalem?
Odkrywam nowe miejsca, poznaję
ludzi i ich zwyczaje. W jednym miejscu zatrzymuję się maksymalnie 2–3
dni i ruszam dalej, ale taka mobilność
mi odpowiada. Świat jest fascynującym miejscem, nasze życie może być
niezwykłym doświadczeniem. A nad
festiwalem i kolejnymi projektami
myślę bez przerwy. Tak już mam,
że nie potrzebuję separować swoich
światów. Zawsze lepiej jest łączyć, niż
dzielić.

EKLEKTIK SESSION 2018
5–7.10
wiele lokalizacji / many locations
www.eklektiksession.com
EklektikSession
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We talk about the uniqueness
of Eklektik Session and drawing
inspiration from being on the road
with Radek “Bond” Bednarz, the
festival’s director and the director
of the annual great experiment.
The programme of the festival includes Building Instrument from Norway and Paris Monster from New York.
How do you find such gems? Not quite stars yet, but
artists who are already on the right track.
Another edition of Eklektik Session is approaching.
There are many eclectic festivals in Poland. In reality,
almost every major musical event goes with diverse
genres these days. So what makes Eklektik Session
in Wrocław stand out?
Eklektik Session is primarily a creative platform, and the festival itself is simply an opportunity for a meeting. I never wanted
to create an event that is based only on concerts of stylistically
diverse bands. In the case of ES, interaction is the crucial element. Every year we also discover a specific issue in the strong
Wrocław context. Last year, we focused on architecture, this
time – with the headline “Manual” – we refer to art in which
the human factor is extremely important. Let’s take painting
as an example – the festival will be inaugurated with a meeting
with Professor Krzysztof Skarbek and a concert in the spaces
of the Academy of Art and Design. We will also take a look at
the former Wrocław Feature Films Studio (today’s Audivisual
Technology Center), where over 500 films were made. Today,
processing and editing are carried out using extremely powerful
computers, but until recently, scenes were cut on machines and
put together manually by humans. At the ATC, we will show
artists featured at XJAZZ – one of the most interesting festivals
in Berlin – and Eklektik Orchestra finale with the participation
of Nils Petter Molvaer and Eivind Aarset.

fot. Lukas Hämmerle

You travel a lot. I remember that you’ve recently visited
China, I also seem to recall recording a music video in
Paris. Basically, you’re on the road all the time. Do you
draw the ideas and inspirations for the Eklektik
programme from travels, or...?
I travel to observe, draw inspirations and learn, because travelling is the best teacher of all. I bring the instruments I play from
different places – my collection features Vietnamese dan tam,
Malian ngoni and Japanese shamisen. I also like taking pictures, but I don’t need a professional camera for it. I am a silent
witness. This, in fact, is how the idea for the Silent Witness
project – my new album with Loup Barrow (who performed in
Wrocław as part of the announcement of this year’s edition of
the festival – editor’s note), and Mieko Miyazaki, which I am
going to release next year – was born.

I go to many festivals and I like artists with a clear identity who
have something to say. The sensitivity of Building Instrument
or the energy of Paris Monster are the results of interesting
assumptions, hard work and great passion. In my opinion,
inviting a popular artist is hardly a feat, if you have a large budget at your disposal. I don’t have one, so I have to be very careful
about my spending, but maybe it’s for the better – it puts me in
a slightly different position.

The final concert of the festival is always a surprise and
a guarantee of quality, but also a big experiment.
You played with the festival’s guests at the Kino Nowe
Horyzonty in the biggest live concert in this space
to date, last year you performed at the Wrocław Opera.
What are you preparing for this year?
I’m never able to fully predict and anticipate the end result. And
this is where we go back to your first question: what makes us
stand out? Obviously, the Eklektik Orchestra – there is no other
festival in the world with such an orchestra. We build up the
tension with individual concerts, going for a thematic finale
in which international guests interact with local artists on one
stage. During those concerts, we often have to improvise, which
in turn results in incredible energy. Not everyone can afford
such flexibility, but I’m lucky to work with musicians who are
very eager to get involved. This year the finale will take place at
the ATC, in a large studio named after Wojciech Jerzy Has, with
a simultaneous visual remix in the Zbyszek Cybulski studio. The
audience will have an opportunity to experience both spaces.

What does James Bond from Wrocław do when he is not
working on the festival?
I discover new places, get to know people and their customs.
I stay in one place for a maximum of 2–3 days and go farther,
but this mobility suits me. The world is a fascinating place, our
life can be an extraordinary experience. And I’m thinking about
the festival and other projects all the time. This is how I am,
I don’t feel the need to separate my worlds. It is always better to
combine than to divide.
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Punto y Raya Festival – wydarzenie,
które japońska prasa określiła najbardziej abstrakcyjnym festiwalem
świata – odbywa się już od 11 lat
w najbardziej renomowanych instytucjach kultury w Europie. W tym
roku zawita do Polski, do Wrocławia.
Przez cztery październikowe dni
w Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA, byłej Wytwórni Filmów
Fabularnych, odbywać się będą
darmowe pokazy filmów abstrakcyjnych, warsztaty i wykłady oraz live
acty artystów audiowizualnych.
Punto y Raya Festival, the event that
the Japanese press has described as
the most abstract festival in the world,
has been taking place for 11 years at
the most renowned cultural institutions
in Europe. This year it will come to
Poland – more specifically, to Wrocław.
During the four October days, the
Audiovisual Technology Center (CeTA)
– the former Feature Films Studio – will
host free screenings of abstract films,
workshops and lectures, as well as live
acts by audio-visual artists.

„Abstrakcja od linijki”, fot. mat. organizatora

Arleta Staszak
PUNTO Y RAYA FESTIVAL 2018
25–28.10
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA
/ Audiovisual Technology Center
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion
Barbara
Recepcja / Reception
www.puntoyrayafestival.com
puntoyrayafestival
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Punto y Raya Festival (PyR) to unikatowe w skali
światowej wydarzenie w całości dedykowane filmowi
abstrakcyjnemu, który łączy w sobie sztuki wizualne,
nowe media, muzykę, dźwięk i sztukę eksperymentalną. Nazwa „Punto y Raya” oznacza dosłownie „kropka
i kreska”. Te podstawowe elementy wszystkich systemów komunikacji są głównym motywem prezentowanych na festiwalu filmów i wyrazem artystycznej
ekspresji twórców uczestniczących w wydarzeniu.
Idea PyR to powrót do podstaw, do twórczości pionierów kina i refleksji nad esencją czystej formy, koloru
i ruchu jako kontry wobec imitacji rzeczywistości generowanej przez grafikę komputerową.

Punto y Raya Festival (PyR) is a unique event on
a global scale, dedicated entirely to abstract film,
combining visual arts, new media, music, sound and
experimental art. The name “Punto y Raya” literally means “a dot and a dash.” These basic elements
of all communication systems are the main motif
of the films presented at the festival and the mean
of artistic expression of the artists participating in
the event. The idea of PyR is to return to the basics,
to the work of the pioneers of cinema and to the reflection on the essence of pure form, colour and movement as a counterpoint to the imitation of reality
generated by computer graphics.

Głównym punktem programu jest międzynarodowy
konkurs filmów krótkometrażowych, na który zgłoszono niemal 760 prac, z 56 krajów z całego świata.
Ostatecznie do konkursu zakwalifikowanych zostało
106 filmów, wykonanych w różnorodnych technikach
i stylach, oryginalnych i kreatywnych, pomimo ściśle
określonych przez organizatorów wytycznych, pozwalających na wykorzystanie tylko w pełni abstrakcyjnych obrazów czy wykluczających jakiekolwiek
dialogi i teksty w warstwie dźwiękowej. Wszystkie
prace łączy zaskakujący, niepowtarzalny sposób fascynacji, odkrywania i zabawy czystą formą, ruchem
i strukturą, a także nierozerwalna relacja między obrazem i dźwiękiem.

The main point of the programme is an international
short film competition with over 760 works submitted by artists from 56 countries around the world.
In the end, 106 films, made in various techniques
and styles, were selected for the competition. All
of them are original and creative, despite the strict
guidelines defined by the organisers, allowing for
the use of only fully abstract images and excluding
any dialogues and text in the sound layer. What all
the works have in common is the surprising, unique
fascination, discovery and playing with pure form,
movement and structure, as well as an inseparable
relationship between image and sound.

W programie przewidziane są sekcje poświęcone polskim i brytyjskim twórcom, retrospektywy artystów,
w tym pionierów animacji komputerowej Vibeke Sorensen i Johna Osborne’a oraz eksperymentalnego
twórcy filmowego Thorstena Fleischa. Festiwalowi
towarzyszyć będą pokazy dla dzieci, warsztaty z programowania czy animacji poklatkowej oraz instalacje
multimedialne (m.in. wrocławskiej IP Group).

The program includes sections devoted to Polish and
British artists, retrospectives of artists, including the
pioneers of computer animation – Vibeke Sorensen
and John Osborne, as well as experimental filmmaker Thorsten Fleisch. The festival will be accompanied by presentations for children, workshops on
programming and stop-motion animation, as well as
multimedia installations (including one by IP Group
from Wrocław).
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2.

ak często opowiadasz o własnych potrzebach? Czego głęboko pragniesz? A jak często
zastanawiasz się, czego pragną ludzie wokół
ciebie, czego się boją albo do czego aspirują?

J

ow often do you talk about your own
needs? What do you deeply desire? And
how often do you wonder what people
around you want, what they are afraid of or aspire to?

W trakcie dwóch edycji projektu „Co mogę dla
Ciebie zrobić?” (San Sebastián, 2016; Wrocław,
2017), badającego potrzeby, pragnienia, lęki, aspiracje i nadzieje Basków oraz Polaków, rozmawiałam
z ponad 150 osobami w wieku od 13 do 89 lat. Prawie
każdy z tych wywiadów opartych na metodologii
design thinking okazywał się podróżą w nieznane;
oswajaniem siebie nawzajem, aby rozmówca chociaż na chwilę, na jedno zdanie, dopuścił mnie do
swojej intymnej przestrzeni. Bo to właśnie w niej
ukryte są ziarno i korzeń – często wspólne dla całej
społeczności.

During two editions of the What can I do for you?
project (San Sebastián, 2016; Wrocław, 2017), examining needs, desires, fears, aspirations and hopes
of the Basques and Poles, I talked to more than 150
people aged 13 to 89. Almost each of these design
thinking interviews turned out to be a journey into
the unknown; getting used to each other so that
the person I was talking to would allow me to enter
their personal, intimate space for at least for a moment, for just one sentence. Because it is there that
the seed and root are hidden – often common to the
whole community.

Kiedy pracowałam nad aplikacją na rezydencję
w San Sebastián, mieszkałam w Hiszpanii, jednak
na północy – w Kraju Basków – nie byłam nigdy.
Zdjęcia w internecie sugerowały, że to kraina idealna: piękne krajobrazy, ocean, najlepsze na świecie
restauracje, znany festiwal filmowy, plaże i promenady, po których spaceruje Herzog. Z drugiej strony
powszechnie znana jest przeszłość Basków – ludzi
pogrążonych w dramatycznym konflikcie. Co ja
mogłabym dla nich zrobić? Podjęłam decyzję, że
tam pojadę i ich o to zapytam.

When I was working on my application for the
residence in San Sebastián, I lived in Spain, but I
never visited the Basque Country in the north. The
photographs I saw on the Internet suggested that it
was an ideal place, with beautiful landscapes, the
ocean, the best restaurants in the world, a famous
film festival, beaches and promenades, where one
can meet Herzog. On the other hand, the past of the
Basques – people embroiled in dramatic conflict – is
also well known. What could I do for them? I decided
I would go there and ask them.

Tak narodził się projekt, który w praktyce stał
się narzędziem łączącym sztukę, design i socjologię, a służącym do odkrywania potrzeb określonych
grup społecznych. Rozpoczął się eksperyment,
któremu również się poddałam. Nie wiedziałam,
o czym opowiedzą mi mieszkańcy San Sebastián
czy wrocławskiego Szczepina ani co w odpowiedzi
będę mogła dla nich stworzyć jako artystka. Zrozumiałam jednak, jak potrzebne jest to działanie, bo
być może jego najważniejszym efektem jest uświadomienie ludziom, że nie są osamotnieni w swoich
lękach; że mają podobne pragnienia i potrzeby. Baskowie chcieliby darzyć się większym zaufaniem,
wrocławianom z kolei brakuje poczucia wspólnoty
i możliwości wspólnego kreowania zmian, na przykład w swoim otoczeniu.

This is how the project was born, and in practice,
it has become a tool that links art, design and sociology together, and serves to discover the needs of
specific social groups. The experiment started and I
also took part in it. I didn’t know what the residents
of San Sebastián or Szczepin in Wrocław would tell
me or what I would be able to create as an artist for
them in response. However, I understood the importance of this action, because its perhaps the most
important effect was to make people aware that they
were not alone in their fears; that they had similar
desires and needs. The Basques would like to have
more trust, while the residents of Wrocław lack the
sense of community and the ability to make change
together, for example in their surroundings.

Trzecią edycję projektu będę realizować jesienią
tego roku na zaproszenie Muzeum Współczesnego
Wrocław – tym razem skierowana będzie do Ukraińców
mieszkających w naszym mieście. Wernisaż wystawy
podsumowującej poprzednie edycje oraz inauguracja
tegorocznej odbędzie się 11 października w MWW.

H

Co mogę
dla ciebie
zrobić?

The third edition of the project will be carried
out in autumn of this year at the invitation of the
Wrocław Contemporary Museum – this time it will
be addressed to Ukrainians living in our city. The
opening of the exhibition summing up the previous
editions and the inauguration of this year’s edition
will take place on the 11th of October at the museum.

What can I
do for you?
Gabriela „Gabukow” Kowalska
artystka interdyscyplinarna, projektantka, działaczka,
animatorka i kuratorka. Wnikliwa obserwatorka przestrzeni miejskiej i natury, a także relacji i interakcji
międzyludzkich. Projekt „Co mogę dla Ciebie zrobić?”
w San Sebastián (2016) i Wrocławiu (2017) realizowała
w ramach programu AIR Wro, prowadzonego przez
Strefę Kultury Wrocław. Organizatorem tegorocznej
edycji jest Muzeum Współczesne Wrocław.
interdisciplinary artist, designer, activist, animator
and curator. An inquisitive observer of urban space
and nature, as well as human relations and interactions.
The project What can I do for you? in San Sebastián
(2016) and Wrocław (2017) was carried out as part
of the AIR Wro programme run by the Culture
Zone Wrocław. This year’s edition is organised by
the Wrocław Contemporary Museum.
gabukow.design

gabukow

„CO MOŻEMY DLA SIEBIE ZROBIĆ?”
– WARSZTATY
WHAT CAN WE DO FOR EACH OTHER?
– WORKSHOPS
11.10 | 18:00
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum
www.muzeumwspolczesne.pl
MuzeumWspolczesne

AIR WRO
www.strefakultury.pl/airwro
airwro
airwro@strefakultury.pl

→ s. 69

1. Szczepin, Wrocław, fot. Krzysztof Orłowski; 2. Donostia San Sebastian, fot. Gabukow
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Z WYSOKA

widok jest piękny
Od jakiego zdjęcia
rozpoczęła się wasza
przygoda ze spoglądaniem na Dolny Śląsk
z lotu ptaka?

Już od roku na Wrocław
i okolicę patrzą z zupełnie
niecodziennej perspektywy
– z lotu ptaka. Przeglądając
ich zdjęcia, można odnieść
wrażenie, że nawet dobrze
znane krajobrazy Dolnego
Śląska widzimy po raz
pierwszy. O podniebnych
sesjach, o kształtach
i kolorach, które zobaczyć
można tylko z góry oraz
o tym, w jaki sposób
nieretuszowane zdjęcia
mogą pomóc środowisku
rozmawiamy z Katarzyną
Makowską i Tycjanem
Trzpiołą, twórcami projektu
Wysoki Śląsk.

fot. Wysoki Śląsk

Katarzyna Makowska: Dużo
podróżujemy po Dolnym
Śląsku, każdą wolną chwilę
wykorzystujemy na organizowanie wypadów w miejsca, do których z Wrocławia dotrzeć można w ciągu
dwóch czy trzech godzin.
Podczas tych wycieczek zawsze robiliśmy zdjęcia, a od
jakiegoś czas w plecaku woziliśmy ze sobą też drona.
Ostatniej jesieni byliśmy
w Międzygórzu – fotografie,
które zrobiliśmy z powietrza tej okolicy, totalnie nas
oczarowały. Spontanicznie
postanowiliśmy podzie lić się nimi na Facebooku,
szybko przyszła nam do głowy i nazwa dla projektu,
bo „Wysoki Śląsk” to oczywiście Dolny Śląsk widziany z wysoka.

Tycjan Trzpioła: Pierwszy wrocławski kadr powstał
przypadkiem, kiedy – wracając ze zlecenia z dronem w plecaku – zauważyłem, jak pięknie w promieniach zachodzącego słońca wyglądają fasady
budynków przy ulicy Kazimierza Wielkiego i pobliskie mosty na Odrze. Postanowiłem wykorzystać moment. Na tych zdjęciach widać to, na co nie
zwracamy uwagi albo czego wręcz nie możemy zauważyć, patrząc na miasto z poziomu ulicy. A Wrocław widziany z góry jest absolutnie magiczny.

Czym różni się Wrocław
i Dolny Śląsk oglądamy
z wysoka od tego, który
znamy na co dzień?
KM: Przede wszystkim z góry
zauważyć można niezwykłą
geometrię, która wpisana jest
nie tylko w architekturę, ale
i w naturę. O ile można spodziewać się, że projektując budynki
architekci kierują się sztywnymi wytycznymi i że na zdjęciu
lotniczym będzie to wyglądać
ciekawie, to to, że w naturze
tak wiele elementów (ukształtowanie terenu, bieg rzek czy
to, jak rosną drzewa) układa się
w geometryczne kształty, było
dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Druga kwestia to kolorystyka: z poziomu ziemi nie
zauważamy choćby głębokiej
zieleni lasu.

Nie zauważamy też pewnie trudności, jakie
musicie pokonać, żeby te kształty i kolory
uwiecznić. Co jest największym wyzwaniem
technicznym w waszej pracy?
TT: Najgroźniejszym wrogiem dla tego rodzaju fotografii jest pogoda. Nawet kiedy świeci słońce, muszę sprawdzać, czy nie ma zbyt silnego wiatru albo
czy pogoda niedługo się nie popsuje i zacznie padać
deszcz lub śnieg. Upewniam się też, czy będzie można latać bezpiecznie, bo jednak trzeba pamiętać, że
mamy do czynienia z urządzeniem, które w każdej
chwili może zawieść. Trzeba mieć oczy dookoła
głowy, by mieć pewność, że sprzęt działa i nie sta-

nowimy zagrożenia dla innych. Nawet na największym pustkowiu może znaleźć się jeden zabłąkany
człowiek i przez chwilę naszej nieuwagi może stać
się mu krzywda.
KM: Kiedy robisz zdjęcia na ziemi, trzymając aparat
w ręku, to naciskasz spust migawki i gotowe. Natomiast gdy fotografujesz przy pomocy drona, to aparat
znajduje się kilkaset metrów od ciebie, niejednokrotnie poza zasięgiem twojego wzroku i musisz dzielić
uwagę między obsługę urządzeń, którymi sterujesz
całą operacją a wybór najlepszych ujęć. Połączenie
aspektów artystycznego i technicznego całego przedsięwzięcia na mnie jako laiku, który drona obsługiwać
nie potrafi, robi ogromne wrażenie. Tycjan ma też niesamowitą wyobraźnię i wyczucie miejsc – bo trzeba
dodać, że dopóki nie wzniesiemy się nad ziemię i nie
zobaczymy podglądu na ekranie telefonu, tak naprawdę nie wiemy, co zobaczymy na zdjęciu.

Które z dolnośląskich miejsc okazało się
największym zaskoczeniem? Takim, po którym
niewiele sobie obiecywaliście, a efekty
przekroczyły wasze najśmielsze oczekiwania.
KM: Naszym największym zaskoczeniem było chyba zdjęcie pola niedaleko Kątów Wrocławskich, dokąd pojechaliśmy sfotografować żniwa – liczyliśmy
na to, że w kadrze pojawi się traktor, może kawałek
pola będzie już skoszony, a kawałek obok w kontraście do niego nie… I nagle gdzieś pośrodku łanu zobaczyliśmy zagajnik w kształcie trójkąta. Wciąż jest
on dla nas zagadką – czy była to wizja artystyczna
rolnika, czy może przy okazji karczowania te drzewa trzeba było zostawić, bo są siedliskiem jakiegoś
rzadkiego gatunku zwierząt?
TT: Po publikacji takich zdjęć jak to, o którym mówiła Kasia, dostajemy dużo pytań dotyczących ilości
czasu poświęcanego przez nas na fotomontaż. Otóż
żadne z naszych zdjęć nie jest modyfikowane przy
użyciu Photoshopa – oprócz korekcji barw i jasności na naszym profilu pojawiają się w one w takiej
formie, w jakiej zostały uchwycone przez aparat.
Fajnym przykładem jest tu fotografia zapory na Jeziorze Bystrzyckim, na której zobaczyć można było
górę pływających na wodzie śmieci. Opublikowaliśmy ją z apelem, by zadbać o to piękne miejsce,
w którym jeszcze kilka miesięcy wcześniej było czysto, a kiedy tylko zaczął się sezon plażowy, pokryło
się ono warstwą odpadów. Znajomi, którzy mieszkają w okolicy, powiadomili nas potem, że po dwóch
tygodniach od naszej publikacji śmieci zniknęły.
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To świetne uczucie, że naszym projektem jesteśmy
w stanie zrobić coś dla środowiska, chociaż trochę
naprawić świat.

Przez ostatni rok zwiedziliście z dronem wiele
zakątków Dolnego Śląska – które będzie
następne? Czy macie jakieś niezrealizowane
jeszcze plenerowe marzenia?
KM: Uwielbiam zdjęcia wody – takie, na których
udaje się uchwycić jej dynamizm i paletę kolorystyczną. Marzy mi się cykl prezentujący kąpieliska
wrocławskie albo zbiorniki wodne Dolnego Śląska,
podczas którego dalibyśmy sobie trochę czasu, żeby
pojeździć i poszukać najciekawszych miejsc. Odkryciem był dla nas na przykład kamieniołom niedaleko Świdnicy: weszliśmy między skalne ściany,
a przed nami roztoczył się cudowny widok lazurowej wody pośrodku niczego.
TT: Ja od pewnego czasu pracuję nad tym, by sfotografować wrocławskie lotnisko. Z prawnego punktu widzenia to karkołomny proces – przygotowania
formalne do zrobienia podobnego ujęcia lotniska
w Katowicach zajęły jego autorowi około trzech lat.
Geometria tego typu obiektów jest jednak niesamowita i dla mnie niezwykle magnetyczna. Lotnicze
zdjęcie portu lotniczego – byłoby w tym połączeniu
coś niesamowitego, prawda?

Rozmawiał: Kuba Żary
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It looks pretty
FROM UP HIGH
What photograph started
your adventure with looking at Lower Silesia from
a bird’s eye view?
Katarzyna Makowska: We
travel a lot across Lower
Silesia. In fact we use every
free moment to organise
trips to places that can be
reached from Wrocław within two or three hours. We
always took photos during
such trips, and for quite
some time, we’ve been also
taking a drone with us. Last
autumn we were in Międzygórze – the photographs we
took from above in this area
were totally enchanting. We
spontaneously decided to
share them with others on
Facebook, and the name for
the project quickly jumped
into our minds – High Silesia is of course Lower Silesia
seen from high above.

For a year now they have
been looking at Wrocław
and the area surrounding
the city from a completely
diﬀerent perspective
– a bird’s eye view. Eyeing
the well-known landscapes
of Lower Silesia in their
photos, you can get the
impression that you see
them for the very first
time. We talk to Katarzyna
Makowska and Tycjan
Trzpioła, the creators of the
High Silesia (Wysoki Śląsk)
project, about the first skyhigh photoshoots, shapes
and colours that can only
be seen from above and
how un-retouched pictures
can help the environment.

Tycjan Trzpioła: The first
shot in Wrocław was taken purely by accident,
when I was coming home from one of my jobs with
a drone in my backpack, I noticed how beautiful
the façades of buildings on Kazimierza Wielkiego
Street and the nearby bridges over the Odra River
looked in the rays of setting sun. I decided to capture the moment. These photographs show things
we usually do not notice or things that we cannot

notice when looking at the city
from street level. And when seen
from above, Wrocław is absolutely magical.

What is the diﬀerence between Wrocław and Lower
Silesia seen from above
compared to the city and the
region as seen every day?
KM: First of all, from above you can
see an unusual geometry, which
can be observed not only in architecture, but also in nature. While
you might expect that that architects need to follow strict guidelines when designing buildings
and that it will look interesting in
an aerial photograph, the fact that
so many elements in nature (topography, river beds or the way that
trees grow) are arranged in geometric shapes was quite a surprise
to me. Colours are another thing.
From the ground level, you simply
cannot notice things like the deep
greenery of the forest.

We also do not notice any di�iculties you
have to overcome in order to capture these
shapes and colours. What is the greatest
technical challenge in your work?
TT: The weather. It’s the most dangerous enemy
for this kind of photography. Even on a sunny
day, I have to check if the wind isn’t too strong

fot. Wysoki Śląsk

or if the weather is not going to go bad quickly
– it can always start raining or snowing. I also make
sure we will be able to fly safely, because we must
remember at all times that we are using a piece of
equipment that can fail at any time. We need to be
constantly aware to make sure that our equipment
is working fine and that we aren’t putting others
in danger. Even in the wilderness, we can stumble
upon somebody wandering around, and a moment
of inattention or neglect can leave that person seriously hurt or injured.
KM: When you take pictures on the ground while
holding the camera in your hand, you press the
shutter button and you’re golden. On the other
hand, when you’re using a drone, the camera is
a few hundred metres away from you, often out of
sight, and you need to share your attention between
controlling the equipment and the entire operation,
as well as selecting the best shots. Combining the
artistic and technical aspects of the whole project
makes a great impression on me as a layperson,
who cannot handle the drone. Tycjan has incredible imagination and a certain propensity for finding the best spots – you have to remember that
before we fly up and see the preview on the phone
screen, we do not really know what we will see in
the photograph.

Which place in Lower Silesian turned out
to be the most surprising? Was there
any place that you considered to be
not-so-promising, but the results
exceeded your wildest expectations?
KM: Our greatest surprise was probably the photo
of a field near Kąty Wrocławskie, where we went to
photograph the harvest – we hoped that a tractor
would appear in the frame, maybe a part of the field
would already be barren, with another part still
overgrown, since that would make for an amazing
contrast... And suddenly, somewhere in the middle
of the field we saw a grove shaped like a triangle. To
this day, we’re still puzzled by it – we don’t know
whether it was an artistic vision of a farmer or did
someone leave these trees while others were cut
down, because they were the habitat of some rare
species?
TT: After the publication of photos like the ones
Kasia discussed, we get a lot of questions about the
amount of time we spend on editing work. In reality, none of our photos are edited using Photoshop
– other than colour and brightness correction, the
photos published to our profile appear exactly in
the same way as they were originally taken. A per-

fect example of this is the photograph of a dam on
Bystrzyckie Lake, where you could see a horrifying
mountain of trash floating on the water. We published it with an appeal to take care of this beautiful
place, which used to be clean a few months beforehand but as soon as beach season began, became
covered with a layer of trash. Friends who live in
the area later told us that two weeks after we published that photo, the trash had disappeared. It is
a great feeling that we are able to do something for
the environment with our project, that we are able
to make the world a little better.

Over the last year, you have visited many
parts of Lower Silesia with your drone
– where are you going to go in the future?
Do you have any plans and dreams that you
want to make reality?
KM: I absolutely love photographs of water, particularly those that capture its dynamism and colour
palette. I dream of a series of photographs presenting bathing beaches in Wrocław or water reservoirs
in Lower Silesia, during which we would give ourselves some time to drive around and search for the
most interesting places. For example, we discovered a quarry near Świdnica: we went between the
rock walls and suddenly, we saw a wonderful view
of the azure water in the middle of nothing.
TT: I have been working on photographing the
Wrocław airport for some time now. From a legal
standpoint, this is a daunting process – formal
preparations to taking a similar photograph of the
Katowice airport took its author about three years.
However, the geometry of such places is amazing
and I consider it to be extremely magnetic. An aerial photo of an airport – it would be incredible,
wouldn’t it?

Interview: Kuba Żary

WYSOKI ŚLĄSK / HIGH SILESIA
projektwysokislask
wysokislask
wysokislask@gmail.com
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Brzydki
Wrocław

UGLY
WROCŁAW

Witajcie w kolejnej papierowej odsłonie
Brzydkiego Wrocławia! Cieszę się,
że na Facebooku jest nas coraz więcej:
chodzimy, szukamy, wypatrujemy.
Kochamy to miasto, dlatego chcemy
je lepiej poznać. Również od tej
pozornie brzydkiej strony.
Welcome in this month’s print edition
of Ugly Wrocław! I am glad that there
are more and more of us on Facebook,
walking, searching and looking for
new things. We love this city and we
want to get to know it better... Even
from this seemingly ugly side.

Zastanawialiście się, czym może być
„prężenie firan”? Właśnie taka usługa
reklamowana jest na tym szyldzie, które
musi sobie liczyć całkiem sporo lat. Było
obciąganie guzików, było pranie bielizn,
jest i prężenie firan. Lokalizacja owego
antyku podana na nim samym.

Today, I would like to take you for a walk around
the so-called Triangle. Quite recently, on the 8th of
September, the district had its o�icial feast day, and
to celebrate it, the last Guide featured a photo walk
through the Przedmieście Oławskie district. I saw,
I read and I thought: I want more! And so, I got on
my bike, packed my camera and... Here’s what I saw.

Have you ever wondered what “curtain
stretching” could possibly mean? This service is advertised on this sign, which must
be quite old, as it stands. We had button
covering, we had linen washing, now we
have curtain stretching. The location of this
antiquity can be found directly on the sign.
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Czy też macie wrażenie, że na tym
zdjęciu jest wszystko? Co za klimat!
Zajrzyjcie na jedno z podwórek przy
ul. Aleksandra Hercena. Ten przemiły
zakącik sąsiaduje z wyrytą w ulicznym
betonie deklaracją „Pet Shop Boys”.
Trójkąt jak się patrzy.
Lata 60.? Tak to przynajmniej wygląda.
Ale nie, to współczesność. Ba, rok
obecny. Ten samochód, to podwórko
i budynek znajdziecie między
ul. Kniaziewicza i Komuny Paryskiej.
Jest tam jeszcze jedna perełka...

The 1960s? That’s what it looks like. But no,
it is the present day. More, this photo was
taken this year. You can find this car, this
backyard and this building between Kniaziewicza and Komuny Paryskiej Streets.
You can also find another gem there...

...a mianowicie przedwojenny Dom
Opieki "Daheim", którego projektantem był malarz i architekt Matthias
Grünewald. Warto mu się przyjrzeć,
a zwłaszcza urokliwym, klasycznym
okiennicom. Do 2014 roku funkcjonował tu Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, dziś budynek
popada niestety w ruinę. Trójkąt jak
się patrzy?

...namely, the pre-war “Daheim” Care
House, designed by the painter and architect Matthias Grünewald. It is worth taking
a closer look, especially at the charming,
classic window frames. Until 2014 the
building was occupied by the Lower
Silesian Teacher Training Centre, today
the it is unfortunately falling into disrepair.
The Triangle that we all know...?

Do zobaczenia na kolejnym spacerze!
See you on the future trips!
Krzysiek Stęplowski
BrzydkiWrocław

Do you also have the impression that this
picture has everything? What an atmosphere! Take a look at one of the backyards
on Aleksandra Hercena Street. This beautiful
corner is right next to the “Pet Shop Boys”
declaration engraved in the street concrete.
Now, that’s the Triangle I know!

fot. Krzysiek Stęplowski

Dziś zapraszam na spacer po tak zwanym Trójkącie.
Całkiem niedawno, 8 września, ta dzielnica miała
swój oficjalny „dzień”, z której to okazji we wrześniowym numerze „Niezbędnika” publikowany był
fotospacer po Przedmieściu Oławskim. Zobaczyłem,
przeczytałem i pomyślałem: chcę więcej! Wsiadłem
na rower, spakowałem aparat i oto, co zobaczyłem.

SZYFR OTTENDORFA

Zadanie polega na rozszyfrowaniu hasła
– każda litera została zastąpiona ciągiem cyfr,
który oznacza jej pozycję w tekście.
Szyfr należy czytać następująco:
•

pierwsza liczba oznacza numer strony

•

druga liczba oznacza numer linijki
w leadzie* na tej stronie

•

trzecia liczba oznacza wyraz
w tej linijce leadu

•

czwarta liczba oznacza numer
litery w wyrazie.

* Leadem jest pierwszy graficznie wyodrębniony
fragment tekstu następujący po tytule, który
wprowadza czytelnika w zagadnienie artykułu.

Z poprawnie rozwiązanym hasłem, który jest
cytatem z „Księgi dżungli”, zapraszamy do
infopunktu w Barbarze (ul. Świdnicka 8b).
Na 3 osoby będą czekać nagrody: podwójne
zaproszenie na spektakl pt. „Księga dżungli”
w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”.
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HASŁO:

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.strefakultury.pl/niezbednik-pazdziernik-konkurs

1

2

3

4

5

23

24

25

26

27

6

28

7

29

30

8

9

31

32

10

33

11

34

12

13

35

14

15

16

17

18

19

20

21

22

36

37

38

39

40

41

42

43

44

29

ZAGADKA DENDROLOGICZNA
W miejsca oznaczone literami od a. do i. wpisz nazwy drzew,
z których pochodzą przedstawione na rysunkach liście,
a z ponumerowanych szarych pól odczytaj hasło – tytuł ballady
Johanna Wolfganga von Goethego.
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HASŁO:

1.

2.

Ó

3.

4.

5.

6.

7.

h.

d.

Galeria Neon / Neon Gallery
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Centre
Vivid Gallery
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
Lower Silesian Public Library
Kawiarnia Sąsiedzka
Klubokawiarnia Mleczarnia
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
Centrum Kultury Agora
Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław Contemporary Museum
Centrum Kultury Zamek
OP ENHEIM
Galeria Miejska we Wrocławiu
The City Gallery in Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław Contemporary Museum
galeria Dizajn BWA Wrocław
Dizajn Gallery
Vertigo Jazz Club & Restaurant

Wystawa retrospektywna prac Zbigniewa Horbowego
A retrospective exhibition of works by Zbigniew Horbowy

„Flux" – instalacja interaktywna Pawła Janickiego
Flux – an interactive installation by Paweł Janicki

„Eklektik Portraits" – wystawa
Eklektik Portraits – an exhibition

„Tadeusz Różewicz w Karkonoszach" – wernisaż wystawy
Tadeusz Różewicz in the Karkonosze... – an exhibition's opening

„Którędy droga? Rodzinna ekogrywalizacja" – wystawa
Which way? A family ecogame – a post-project exhibition

Bryły Platona: ”Kobiece formy" – wystawa
Platon’s Solid: Feminine forms – an exhibition

Mikrokoncerty na Nadodrzu: wystawa podsumowująca
Micro-Concerts in Nadodrze: a summary exhibition

„Artefaktorium" – wystawa
Artefactorium – an exhibition

„Ucieleśnione" – wystawa
The Incarnated – an exhibition

„WF, czyli wyszło fatalnie” – wystawa
IWTW, or It Went Terribly Wrong – an exhibition

„1/1/1/1/1” – wystawa prac Mirosława Bałki
1/1/1/1/1 – an exhibition of works by Mirosław Bałka

„Woda. Żywioł – Symbol – Materia” – wystawa
Water. Element – Symbol – Matter – an exhibition

„I wody stały się piołunem" – spotkanie z Ellą Littwitz i oprowadzanie
And waters became wormwood – an artist talk with Ella Littwitz and tour

„Aż nuda się uda" – przestrzeń dedykowana nudzeniu się
A space dedicated to boredom

Waglewski & Łęczycki – koncert \ Waglewski & Łęczycki – a concert
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35

35
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37

37

37

38

38

38

40

Vertigo Jazz Club & Restaurant
Kino Nowe Horyzonty
Macondo
Ośrodek Działań Twórczych Światowid
Centrum Kultury Agora
Scena Kamienica
Wrocławski Klub Formaty
Vertigo Jazz Club & Restaurant
Impart
Opera Wrocławska
Wrocław Opera

Let's Play – koncerty / Let's Play – concerts

Great Vertigo Party Night with: Vertigo Band – koncert
Great Vertigo Party Night with: Vertigo Band – a concert

Transmisje z The Metropolitan Opera
Broadcasts from The Metropolitan Opera

Aeroplan #68: SKlation Trio – koncert
Aeroplan #68: SKlation Trio – a concert

Jazz w Światowidzie: Tomasz Pruchnicki Kwartet – koncert
Jazz in Światowid: Tomasz Pruchnicki Kwartet – a concert

„Osiecka po męsku” – koncert Marcina Jarnuszkiewicza
Osiecka by a man – a concert by Marcin Jarnuszkiewicz

„Gala Trzech Tenorów" – koncert
The Three Tenors Gala – a concert

Jazz Time: Auguścik / Jagodziński / Pisarczyk – koncert
Jazz Time: Auguścik / Jagodziński / Pisarczyk – a concert

„Music of Buena Vista” – koncert The Cuban Latin Jazz
Music of Buena Vista – a concert by The Cuban Latin Jazz

„Byle nie o miłości" – Nula Stankiewicz śpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej
Not about love – Nula Stankiewicz sings Agnieszka Osiecka’s songs

„I Capuleti e i Montecchi” – opera
I Capuleti e i Montecchi – an opera

40

40

41

41

41

41

42

42

42

42

42

Narodowe Forum Muzyki
National Forum of Music

„Arvo Pärt – symfonie” – koncert
Arvo Pärt – The Symphonies – a concert

40

Hala Stulecia / Centennial Hall

wiele lokalizacji / many locations

Eklektik Session 2018

40

37

36

MIEJSCE / LOCATION:
Galeria Dworcowa
Dworcowa Gallery

WYDARZENIE / EVENT:

„Zapomniane światło prywatnych dni" – wystawa
Forgotten light of the private days – an exhibition
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Impart

Opera Wrocławska
Wrocław Opera
Impart
Narodowe Forum Muzyki
National Forum of Music
Scena Kamienica
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Impart
Opera Wrocławska / Wrocław Opera
IP Studio
Scena Kamienica
Impart
Sala koncertowa Radia Wrocław
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
Kino Nowe Horyzonty
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
Centrum Historii Zajezdnia
Depot History Centre
Barbara
Kino Nowe Horyzonty
Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław Contemporary Museum

wiele lokalizacji / many locations
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
Galeria Entropia / Entropia Gallery
Teatr Muzyczny Capitol
Capitol Musical Theater
Galeria Entropia / Entropia Gallery
Wrocławski Teatr Lalek
Wrocław Puppet Theater
Impart i inne lokalizacje
Impart and other locations

Przed premierą: Marika Klarman – koncert
Before premiere: Marika Klarman – a concert

„Pieśni Żydów Sefardyjskich” – koncert

„Orfeusz i Eurydyka” – opera
Orpheus and Eurydice – an opera

I'm part of: Squid – koncert rejestrowany
I'm part of: Squid – a recorded concert

SFJAZZ Collective plays Miles Davis & Antônio Carlos Jobim – koncert
SFJAZZ Collective plays Miles Davis & Antônio Carlos Jobim – a concert

Czwartek z operetką: „W soczystym wina gronie” – koncert
Thursday with Operetta: W soczystym wina gronie – a concert

Mazutti – koncert
Mazutti – a concert

Game Music Festival

„Malinowa…” – koncert Stanisławy Celińskiej
Malinowa... – a concert by Stanisława Celińska

Before Ambientalny 2018

Balety w Imparcie: TANGO

„Giselle” – balet
Giselle – a ballet

Evorevo – koncert
Evorevo – a concert

„Flamenco Puro” – koncert
Flamenco Puro – a concert

Przemek Paśko i zespół Co To – koncert
Przemek Paśko and Co To band – a concert

Patrycja Markowska – koncert
Patrycja Markowska – a concert

„Blaszany bębenek” – pokaz filmu
The Tin Drum – a film screening

Bergman100 – przegląd filmowy / Bergman100 – a film review

FKS – Filmowy Klub Seniorów / Senior Film Club

Kino na cenzurowanym: „Przyjęcie na dziesięć...” – pokaz filmu
Censored Cinema: A party for ten people ... – a film screening

Kinematograf Wrocławski: „Kto wierzy w bociany?” – pokaz filmu
Wrocław Cinematograph: Who Believes...? – a film screening

11. Polish Cinema for Beginners

Podróż plejady artystów współczesnych: pokaz filmu i spotkanie
Trips of Galaxy of Contemporary Artists: a film screening with meeting

9. American Film Festival

Punto y Raya Festival 2018

Magiel filmowy: „Kamerdyner” – pokaz filmu i spotkanie
Film Mangle: The Butler – a film screening and meeting

17. Międzynarodowy Dzień Animacji
17th International Animation Day

„Garbus” – spektakl
The Hunchback – a play

„Dyslokacja" – performance
Dyslocation – performance

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

6. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”
6th International Children’s Theatre Festival „Dziecinada”
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Kino Nowe Horyzonty

Wrocławski Klub Formaty

Impart

Narodowe Forum Muzyki
National Forum of Music

Scena Kamienica

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Przepych – koncert
Przepych – a concert

MIEJSCE / LOCATION:
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Instytut im. Jerzego Grotowskiego
The Grotowski Institute
Centrum Inicjatyw Artystycznych
Teatr Akademii Sztuk Teatralnych
Scena na Świebodzkim
Świebodzki Train Station Stage
Impart
Impart
Teatr Muzyczny Capitol
Capitol Musical Theatre
Sala koncertowa Radia Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych
Wrocławski Teatr Lalek
Wrocław Puppet Theater

Art Cafe Kalambur
Centrum Sztuki WRO
WRO Art Centre
Wrocławski Teatr Lalek
Wrocław Puppet Theater
Teatr Akademii Sztuk Teatralnych
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
The Grotowski Institute
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
The Grotowski Institute
Vivid Gallery
podwórko Ruska 46
Ruska 46 backyard
Panato Cafe
Klub Proza
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
Klub Proza
wiele lokalizacji / many locations

„Moskwin. Zew" – spektakl
Moskvin. The Call – a play

„Nikt (nie) spotyka nikogo” – spektakl
No One Meets (Not) Anyone – a play

„Didi – epizody Edith Piaf” – spektakl taneczny
Didi – the episodes of Edith Piaf – a dance play

„Jutro zawsze będzie jutro” – spektakl muzyczny
Tomorrow will always be tomorrow – a music play

„Café Panique” – spektakl
Café Panique – a play

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

„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a music play

„Novecento” – monodram
Novecento – a monodrama

„Przybora na 102” – spektakl muzyczny
Przybora na 102 – a music play

„Serwus Fryderyk!...” – komedia muzyczna
Hello there Fryderyk!... – musical comedy

„Dżungla” – spektakl dla dzieci w wieku 0,5–3 lat
The Jungle – a play for children aged 0.5–3

„O tym, co rękę na bęben podnosi” – spektakl dla dzieci
Who raises hand over the drum – a play for children

„…Bo my sztamy wciąż trzymamy” – spektakl
…Because we still stick together – a play

„We Won't Close Our Umbrellas” – performance Brigitty Bödenauer
We Won't Close Our Umbrellas – performance by Brigitta Bödenauer

Kazio Sponge Talk Show: „Memento mori” – serial kabaretowy
Kazio Sponge Talk Show: Memento mori – a cabaret series

„Wścieklica” – spektakl
Wścieklica – a play

„Ostatnia taśma” – spektakl
Krapp’s Last Tape – a play

Jaroslav Rudiš „Aleja Narodowa” – monodram
Jaroslav Rudiš The National Avenue – a monodrama

„Camille” – spektakl
Camille – a play

„Gdzie kończy się architektura...?’ – wystawa prac Oskara Zięty
Where does architecture...? – an exhibition of works by Oskar Zięta

Nacisk – Festiwal Druku
Nacisk – Print Festival

„Przez Wrocław tropem Richarda Konwiarza” – wystawa
Following Richard Konwiarz's... – an exhibition

Salon Silesiusa: spotkanie z Tomaszem Bąkiem i Aldoną Kopkiewicz
Silesius Poetry Salon: a meeting with Tomasz Bąk and Aldona Kopkiewicz

14. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania
14th International Short Story Festival

„Saga lwowska” Petro Jacenki – premiera książki Wydawnictwa Warstwy
Lviv Saga by Petro Yatsenko – a new release by Warswy Publishing

7. Bruno Schulz. Festiwal
7th Bruno Schulz. Festival
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Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus
Angelus Central European Literature Award

Klub Pod Kolumnami

„Kontrabasista” – spektakl
The Bassist – a play

56

Barbara, Klub Proza

Teatr Muzyczny Capitol
Capitol Musical Theatre

Wrocławski Teatr Lalek
Wrocław Puppet Theater

Kino Nowe Horyzonty

Transmisje z The National Theatre
Transmissions from The National Theatre

56

56

Teatr Muzyczny Capitol
Capitol Musical Theatre

MIEJSCE / LOCATION:

„Blaszany bębenek" – spektakl muzyczny
The Tin Drum – a music play
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Muzeum Pana Tadeusza
Pan Tadeusz Museum
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
The Grotowski Institute
Muzeum Pana Tadeusza
Pan Tadeusz Museum
galeria Awangarda BWA Wrocław
Awangarda Gallery
Klub Proza
Galeria Dworcowa / Dworcowa Gallery
Klub Pod Kolumnami
Barbara
Centrum Kultury Agora
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 15
Municipal Public Library (branch no. 15)
Vivid Gallery
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 22
Municipal Public Library (branch no. 22)
Muzeum Pana Tadeusza
Pan Tadeusz Museum
Centrum Sztuki WRO
WRO Art Centre
Barbara
Muzeum Współczesne Wrocław
Wrocław Contemporary Museum
Centrum Historii Zajezdnia
Depot History Centre
Barbara
Centrum Kultury Zamek
Barbara
Barbara
Barbara i inne lokalizacje
Barbara and other locations

Festiwal Tradycji Literackich: spotkanie z Billem Johnstonem
Literary Traditions Festival: a meeting with Bill Johnston

„Krótka historia teatru w Europie” – spotkanie
A Short History of the Theatre in Europe – a conversation about book

„Tłumacz między innymi…” Jerzego Jarniewicza – spotkanie autorskie
Translator, among others… by Jerzy Jarniewicz – a meeting with author

„Berlińska depresja. Dziennik” – spotkanie autorskie
Berlin Depression. A journal – a meeting with author

Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze: Dorota Masłowska
Three Quarters. Conversations on Literature: Dorota Masłowska

Wydarzenia towarzyszące wystawie „Zapomniane światło...”
Accompanying programme of the exhibition Forgotten light...

Pracownia filmowa w Klubie Pod Kolumnami
Film studio at the Klub Pod Kolumnami

Haftujemy!: „Róbmy wystawę ...” – warsztaty hafciarskie
Let’s embroider!: Let's have an exhibition... – workshops

Warsztaty kreatywnego pisania Loesje
Loesje creative writing workshops

„To nie lipa, czyli nie ma Lipy bez lipy” – cykl warsztatów
To nie lipa, czyli nie ma Lipy bez lipy – workshops series

„Kolory dźwięku” – warsztaty
Colours of sound – workshops

Nowy Dwór Pany – sąsiedzki przewodnik: warsztaty
Nowy Dwór Rocks – a neighbourhood guide: workshops

„Posążek boga ironii’ – warsztaty teatralne dla seniorów
The statue of the god of irony – theatre workshops for seniors

Niedzielne Poranki we WRO
Sunday Matinées at WRO

Akademia Miejskiego Ogrodnika: „Prędzej mi kaktus wyrośnie”
City Gardener Academy: Growing cacti

„Co możemy dla siebie zrobić?” – warsztaty
What can we do for each other? – workshops

„Reglamentacja” – gra miejska
Rationing – an urban game

Tektura i papier: „Projektanci wnętrz” – warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: Interior designers – family workshops

Zamkowe Granie #2 – popołudnie z planszówkami
Playing at the Castle #2 – afternoon with board games

„Mobilna fotografia kulinarna w praktyce” – warsztaty kulinarne
Mobile culinary photography in practice – culinary workshops

Akademia Mikrograntów
The Microgrants Academy

Konferencja „Miasto i Kultura”
City and Culture conference
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Zakład Narodowy im. Ossolińskich
National Ossoliński Institute
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki
Barbara
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 29
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 58
Recepcja / Reception
Barbara
Centrum Kultury Zamek
Centrum Kultury Agora

Z ossolińskiej kolekcji: „Rodzina Bernigerothów...” – wykład
From the Ossolineum Collection: Bernigeroth family... – a lecture

RodzinoGranie na drugie śniadanie
Family Music for brunch

7. Mikroagora
7th Microagora

„Reguła Meyera” – mobilna gra miejska
The Meyer’s Rule – urban mobile game

Lekcje Sztuki – wykłady
Art Lessons – lectures
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4.09–21.10
21.10 | 18:00 finisaż / closing
„Zapomniane światło prywatnych dni”
– wystawa
Forgotten light of the private days
– an exhibition
Galeria Dworcowa / Dworcowa Gallery,
ul. Piłsudskiego 105
wt.–czw. / Tue.–Thu. 15:00–20:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 11:00–20:00
Od września przestrzenie Galerii Dworcowej
wypełniają zdjęcia z fotograficznego archiwum
rodziny Romerów. Unikatowy zbiór zawiera zdję-

cia i filmy wybitnego fotografa polskiego Witolda
Romera, a także fotografie rodziny i przyjaciół
nieznanego autorstwa. Wystawa prezentuje aż
9 wątków tematycznych. Osią wystawy jest oryginalna skrzynia z archiwalnymi fotografiami, która
przez lata leżała ukryta w zakamarkach domu
rodzinnego Barbary Romer.

19.09–12.10

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
TIFF Center

Galeria Neon / Neon Gallery, ul. Traugutta 19/21

www.strefakultury.pl/GaleriaDworcowa
Bilety: 5 PLN
Wstęp wolny: dla osób z niepełnosprawnościami oraz bezrobotnych
Since September, the spaces of the Dworcowa
Gallery has been filled with photographs from
the archive of the Romer family. The unique
collection includes photographs and films made
by the outstanding Polish photographer Witold
Romer, as well as photographs of family and
friends by unknown authors. The exhibition is
centred around the original box with archive
photographs, which for years has been lying
hidden in the nooks and crannies of the family
home of Barbara Romer.
Organisers: Culture Zone Wrocław, TIFF Center
/ Tickets: 5 PLN / Free entrance: for people with
disabilities and the unemployed

Wystawa retrospektywna prac
Zbigniewa Horbowego
A retrospective exhibition of works
by Zbigniew Horbowy
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–17:00
Na wystawie prezentowanych będzie ponad
180 prac z lat 1960–1993, pochodzących z depozytu Ośrodka Dokumentacji Sztuki Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Koncepcja wystawy zakłada ukazanie twórczości i sylwetki
wybitnego artysty i projektanta w kontekście
procesu tworzenia. Cząstkę tajemnicy i zjawiskowości towarzyszącej powstawaniu tych
dzieł przedstawiać będą zdjęcia z festiwalu
Ecoglass z 2013 roku, których uczestnikiem był
prof. Zbigniew Horbowy.
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
www.asp.wroc.pl
Wstęp wolny
The exhibition will feature over 180 works created
in 1960–1993, provided by the deposit of the Centre for Art Documentation of the Academy
of Art and Design in Wrocław. The concept of the
exhibition is to show the work and the figure of an
outstanding artist and designer in the context of
the creation process.
Organiser: The Eugeniusz Geppert Academy
of Art and Design in Wrocław / Free entrance

„Zapomniane światło prywatnych dni” – wystawa, fot. Jerzy Wypych
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Organizatorzy: Vivid Gallery, Eklektik Session
www.vividgallery.pl,
www.eklektiksession.com
Wstęp wolny
Eklektik Portraits is an exhibition of photographs
by Grzegorz Gołębiowski. A series of improvised
portraits of musicians during the subsequent
editions of the Eklektik Session festival. The photographs from this series emphasise the unique
atmosphere of Wrocław’s eclectic spaces, as well
as the unique relationships established between
the artists.
Organisers: Vivid Gallery, Eklektik Session
/ Free entrance

1–31.10
„Flux” – instalacja interaktywna
Pawła Janickiego
Flux – an interactive installation
by Paweł Janicki

„Flux” – instalacja interaktywna Pawła Janickiego, mat. organizatora; „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach” – wystawa, fot. Z. Kulik

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

5–25.10
5.10 | 17:30 wernisaż / opening
„Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”
– wernisaż wystawy
Tadeusz Różewicz in the Karkonosze
Mountains – an exhibition’s opening
Dolnośląska Biblioteka Publiczna
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58

wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–18:00
niedz. / Sun. 12:00–15:00

pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 10:00–15:00

„Flux” nawiązuje do literatury/filmu grozy, do
problemów typowych dla kosmicznego pesymizmu, ale też ironii Fluxusu czy Duchampa.
Jest również hiperobiektem. Mroczna ekologia
i czarny humor o wodzie, bez której nie będziemy
istnieć i która przyjmuje wiele naszych ludzkich
brudów. „Flux” kryje wiele znaczeń – mycie rąk,
zasoby, zanikanie i ucieczka od pompy artworldu, integracja z istniejącą infrastrukturą, ale też
pasożytowanie na niej.

Wystawa ukazuje Tadeusza Różewicza na tle malowniczych krajobrazów, podczas wycieczek oraz
w czasie spotkań i rozmów z bliskimi i przyjaciółmi. Autor fotografii – Zbigniew Kulik – mówi, że
inicjatywa wykonania fotografii pochodziła albo
od niego, albo od samego poety, który zauroczony
danym miejscem lub obiektem chciał mieć po
nim pamiątkę. Przybierał wtedy pozę godną ponadczasowego utrwalenia. Wystawę przygotowało
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu.

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów

Organizatorzy: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu,
Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
Flux refers to the horror literature/film, to the
issues typical of cosmic pessimism, but also to
the irony of Fluxus and Duchamp. It is also a hyperobject. Dark ecology and dark humour about
water, without which we cannot survive, and
which absorbs much of our collective dirt.
Organiser: WRO Media Art Center Foundation
/ Free entrance

4–20.10
„Eklektik Portraits” – wystawa
Eklektik Portraits – an exhibition
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–16:00
„Eklektik Portraits” to wystawa fotografii Grzegorza Gołębiowskiego. Seria improwizowanych
portretów muzyków w trakcie kolejnych odsłon
festiwalu Eklektik Session. Zdjęcia z tej serii
podkreślają wyjątkową atmosferę eklektycznych przestrzeni Wrocławia, a także unikatowe
relacje nawiązane pomiędzy artystami. Wystawa

www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny

The exhibition shows Tadeusz Różewicz against the
background of picturesque landscapes, during trips,
meetings and conversations with his friends and loved
ones. Zbigniew Kulik, author of the photographs, says
that the initiative of taking them came either from him
or from the poet himself, who, enchanted by the place
or object, wanted to have souvenirs. At these times, he
would strike a pose worthy of being immortalised.

visual arts

dokumentuje kilka lat współpracy Grzegorza
z muzykami Eklektik Session. 6.10 o godz. 11:00
odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Gołębiowskim, autorem serii.

Organisers: Lower Silesian Public Library,
Museum for Sport and Tourism / Free entrance

10–31.10
10.10 | 17:00 wernisaż / opening
„Którędy droga? Rodzinna
pieszo-rowerowa ekogrywalizacja”
– wystawa poprojektowa
Which way? A family pedestrian and
bicycle ecogame – a post-project
exhibition
Kawiarnia Sąsiedzka, ul. Grabiszyńska 56
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–18:00
Wrześniowa, stworzona wspólnie z mieszkańcami
Grabiszyna-Grabiszynka, pieszo-rowerowa gra
miejska już za nami. Zostały wskazówki, rozwiązane zadania i zdjęcia, którymi inicjatorka projektu
– Sylwia Świerczyńska – chce się podzielić w czasie
wystawy w Kawiarni Sąsiedzkiej w ODA Firlej.
Zapraszamy do odwiedzin i rozmów – w trakcie
wernisażu i w dni powszednie. To dobra okazja,
żeby podpytać, jak stworzyć własny lokalny projekt
i podzielić się swoimi doświadczeniami. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Sylwia
Świerczyńska
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Firlejkawiarnia
Wstęp wolny
The September pedestrian and bicycle urban game,
which was brought to life together with the residents of Grabiszyn-Grabiszynek, is a history. The
only things that are left are the hints, solved tasks
and photographs, which the project’s initiator, Sylwia Świerczyńska, wants to share with others during
an exhibition at Kawiarnia Sąsiedzka café in Firlej.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Sylwia
Świerczyńska / Free entrance
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12–27.10
12.10 | 18:00 wernisaż / opening

Bryły Platona: „Kobiece formy”
– wystawa prac Mileny Brudkowskiej

Mikrokoncerty na Nadodrzu:
wystawa podsumowująca
Micro-Concerts in Nadodrze:
a summary exhibition

REKLAMA

Platon’s Solid: Feminine forms
– an exhibition of works
by Milena Brudkowska
Klubokawiarnia Mleczarnia, ul. Włodkowica 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00
„Kobiece formy” to tytuł i temat przewodni
wystawy Mileny Brudkowskiej – uczestniczki
III edycji Brył Platona. Artystka tworzy unikatowe portrety dam i dziewczyn, wzbogacając
je o atrybuty, które podkreślają ich kobiecość.
Tym razem kompozycje wzbogacają motywy
florystyczne misternie wplecione w tonda oraz
cieplejsze, bardziej złożone tony. Charakter
prezentowanych prac podkreśla relację, w jaką
wchodzi artystka z portretowanymi.
Organizatorzy: Galeria Sztuki Platon,
Klubokawiarnia Mleczarnia
www.galeriaplaton.pl
Wstęp wolny
Feminine forms are the main theme of an exhibition by Milena Brudkowska, who participated
in the third edition of Plato’s Shapes. The artist
creates unique portraits of women and girls,
enriching them with attributes that emphasise
their femininity. This time, the compositions are
enriched with floral motifs intricately woven into
tondi and warmer, more complex tones.
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Organisers: Galeria Sztuki Platon,
Klubokawiarnia Mleczarnia / Free entrance

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–17:00
Przez kilka miesięcy w mieszkaniach i podwórkach
na Nadodrzu pojawiała się muzyka na żywo. Mieszkańcy osiedla zapraszali swoich sąsiadów na wspólne
spędzenie czasu z takimi artystami jak: Francis Tuan,
Nado Squad, Wojciech Mach & Friends czy Joao de
Sousa. W ramach Muzycznej Nocy Nadodrza zagrali
też dla mieszkańców Pola Chobot & Adam Baran.
Wystawa podsumowująca będzie okazją do obejrzenia zdjęć z realizacji projektu oraz wymiany wrażeń
z udziału w poszczególnych koncertach. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Adrian Siegle
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
lokietka5
Wstęp wolny
For several months, live music appeared in Nadodrze’s apartments and courtyards. Residents of
the estate invited their neighbours to spend time
together with such artists as: Francis Tuan, Nado
Squad, Wojciech Mach & Friends or Joao de Sousa. As part of the Music Night of Nadodrze, Pola
Chobot & Adam Baran was participants of this
project too. The summary exhibition will be an
opportunity to see photos from the all Micro-Concerts and exchange impressions from participation in individual concerts. The project is carried
out in cooperation with Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Adrian Siegle
/ Free entrance

Bryły Platona: „Kobiece formy” – wystawa prac Mileny Brudkowskiej, mat. organizatora

sztuki wizualne

11.10–11.11
11.10 | 18:00 wernisaż / opening

visual arts

12.10–5.11
12.10 | 18:00 wernisaż / opening
„Artefaktorium” – wystawa
Artefactorium – an exhibition
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 8:00–20:00
„Artefaktorium” to kolekcja obiektów sztuki
trójki artystów: Sylwii Lis-Persony, Anity Sadlej
Stelmach i Miłosza Horodyńskiego. Prezentuje
ona prace, dla których wspólnym mianownikiem
jest papier. Ręcznie czerpana materia jest nośnikiem zarówno trwałości, jak i ulotności pamięci.
Z jednej strony bowiem papier nie pozwala zapomnieć, z drugiej – delikatny i kruchy łatwo ulega
degradacji. Destrukcja w pracach artystów staje
się symbolem przemiany czegoś powszechnego,
jak przedmiot codziennego użytku, w unikat –
artefakt, nabierający znaczenia kulturowego.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
Artefactorium is a collection of art objects, revolving around unique paper. The manually made
material serves both as a medium of the durability, as well as the fleeting nature of memory.
On the one hand, paper does not allow us to
forget, but on the other, it easily succumbs to
degradation due to its delicate and brittle nature.
Organiser: Agora Cultural Center / Free entrance

12.10–25.11
„WF, czyli wyszło fatalnie”
– wystawa
IWTW, or It Went Terribly Wrong
– an exhibition
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–18:00

12.10–12.11
„Ucieleśnione” – wystawa
The Incarnated – an exhibition
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum,
pl. Strzegomski 2a
pon. / Mon. 10:00–18:00
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00
Wystawa „Ucieleśnione” to kolejna odsłona
kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych. Kluczem do selekcji zebranych
na niej prac było ciało. Traktowane przez twórców
jako medium i metafora stało się ono zarówno
punktem wyjścia dla artystycznych przeobrażeń,
jak i pretekstem do inicjowania polemiki osnutej
wokół zagadnień związanych z jego istnieniem
(w sztuce i realnym świecie), postrzeganiem
i doświadczaniem.

Gosia Kulik o wystawie: Przestrzeń galerii
Tymczasem będę starała się wykorzystać w ten
sposób, aby jej architektura odzwierciedlała skupiska moich fantazji. Moją intencją jest stworzyć
coś w rodzaju mapy własnego umysłu. Zacznę od
sytuacji z pechowym strojem na WF, by poprowadzić wszystkich chętnych przez gąszcz natrętnych
słów i obrazów, które czają się w mojej głowie.
Organizator: Centrum Kultury Zamek

„WF – czyli wyszło fatalnie” – wystawa, mat. organizatora

www.muzeumwspolczesne.pl,
www.zacheta.wroclaw.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy),
czwartki: wstęp wolny
The exhibition entitled The Incarnated is another
presentation of the collection of works of the Lower Silesian Society for the Encouragement
of Fine Arts. The key for the choice of these works
was the body.
Additional language: English / Organisers:
Wrocław Contemporary Museum, The Zachęta
Lower Silesian Society for the Encouragement
of Fine Arts / Tickets: 10 PLN (regular),
5 PLN (reduced), Thursdays: free entrance

PROGRAM INAUGURACJI:
19.10
18:30 – wernisaż wystawy i prezentacja
programu artystycznego OP ENHEIM
20.10
11:00 – spotkanie autorskie: Mirosław Bałka,
Anda Rottenberg
13:00 – wykład kulturoznawcy Piotra Fereńskiego
15:00 – koncert w wykonaniu artystki
dźwiękowej Jasmine Guffond
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja OP ENHEIM
www.openheim.org

www.zamek.wroclaw.pl

Bilety: 5 PLN (normalny), 3 PLN (ulgowy),
2 PLN (grupowy)

Wstęp wolny
Gosia Kulik summed the exhibition as follows:
I will try to use the space of the Tymczasem Gallery
in such a way that its architecture reflects the
clusters of my fantasies.
Organiser: Centrum Kultury Zamek
/ Free entrance

Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Muzeum Współczesne
Wrocław, Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych

tego rzeźbiarza i twórcy instalacji Mirosława Bałki, zainaugurowany zostanie program artystyczny
OP ENHEIM – nowej instytucji kultury zlokalizowanej w sercu Wrocławia.

Wstęp wolny (20.10)
The 1/1/1/1/1 exhibition, which is the result
of cooperation between one of the most renowned
Polish art curators – Anda Rottenberg, and
Mirosław Bałka, an outstanding sculptor and
creator of the installation, will inaugurate the
artistic programme of OP ENHEIM – a new cultural institution located in the heart of Wrocław.

19.10–31.12
19.10 | 18:30 wernisaż / opening

PROGRAMME INAUGURATION:

„1/1/1/1/1” – wystawa prac
Mirosława Bałki w ramach
inauguracji programu OP ENHEIM
1/1/1/1/1 – an exhibition of works by
Mirosław Bałka as part of the OP ENHEIM
programme inauguration

18:30 – an exhibition’s opening
and presentation of artistic programme

OP ENHEIM, pl. Solny 4
śr. / Wed. 13:00–18:00
czw. / Thu. 13:00–19:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 12:00–19:00
Wystawą „1/1/1/1/1”, która jest wynikiem współpracy jednej z najbardziej utytułowanych polskich
kuratorek sztuki Andy Rottenberg oraz znakomi-

19.10

20.10
11:00 – an author’s meetings: Mirosław Bałka,
Anda Rottenberg
13:00 – a lecture by Piotr Fereński, culture expert
15:00 – a concert by Jasmine Guffond,
sound artist
Additional language: English / Organiser:
OP ENHEIM Foundation / Tickets: 5 PLN
(regular), 3 PLN (reduced), 2 PLN (group)
/ Free entrance (20.10)
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sztuki wizualne

27.10–12.01.2019
„Aż nuda się uda” – przestrzeń
dedykowana nudzeniu się
A space dedicated to boredom
galeria Dizajn BWA Wrocław / Dizajn Gallery,
ul. Świdnicka 2-4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–15:00
Czy nuda nieodzownie wiąże się z lenistwem? Czym
była kiedyś, a jaka jest współcześnie? Dotyczy dzieci
czy dorosłych? Czy można nudzić się bez wyrzutów
sumienia? W ramach projektu BWA zaprosi odbiorców do korzystania z przestrzeni stworzonej z myślą
o nudzeniu się. Nudę wspierać będą zaproszeni
goście. W jesienno-ziomowym czasie pielęgnować
będziemy zawieszenie. Aż nuda się uda.
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
As part of the BWA project, the audience will be
invited to use the space created for boredom.
Boredom will be supported by the invited guests.
In autumn and winter, we will take care of the
suspension, until we succeed at getting bored.
Organizator: BWA Wrocław / Free entrance

28.10–16.11
28.10 | 18:00 wersniaż + koncert
/ opening + concert

25.10–30.11
25.10 | 18:00 wernisaż / opening
„Woda. Żywioł – Symbol – Materia”
– wystawa prac Weroniki Lucińskiej
Water. Element – Symbol – Matter
– an exhibition of works by Weronika
Lucińska
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 doktorska Weroniki Lucińskiej (ASP
Wrocław) jest autorską wypowiedzią artystki na
temat wody. Ekspozycja odnosi się do znaczenia
symbolicznego wody, jak i prezentuje jej charakterystyczne właściwości. Artystka, pracując
z kołem garncarskim, stworzyła fakturowane
obiekty rzeźbiarskie o nieregularnym „płynnym”
kształcie, finalnie zestawiając formy ceramiczne
ze szklanymi obiektami. Na wystawę złożą się
obiekty ze szkła, ceramiczne rzeźby oraz instalacja site-specific prezentowana w wideo.

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

27.10 | 15:00–16:00
„I wody stały się piołunem”
– spotkanie z Ellą Littwitz
i oprowadzanie po wystawie
And waters became wormwood
– an artist talk with Ella Littwitz and tour
Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a

www.galeriamiejska.pl

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na spotkanie z artystką Ellą Littwitz połączone z oprowadzaniem po wystawie „I wody stały się piołunem”.
W swoim najnowszym projekcie artystka przygląda
się fenomenowi morza śródziemnego. Littwitz
splata ze sobą elementy pochodzące z różnych porządków: religii, nauki czy geopolityki, ujawniając
przy tym historyczne i archeologiczne dzieje regionu, jego skomplikowaną teraźniejszość i niejasną
przyszłość. Spotkanie poprowadzi Agata Ciastoń
– kuratorka wystawy.

Wstęp wolny

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

Dodatkowy język: angielski
Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu

www.muzeumwspolczesne.pl

A doctoral exhibition by Weronika Lucińska
(Wrocław Academy of Art and Design) is the
artist’s statement on water. The exhibition refers
to the symbolic meaning of water, as well as
presents its characteristic properties. Working
with a potter’s wheel, the artist created textured
sculptural objects with irregular, almost “liquid”
shapes, finally juxtaposing ceramic forms with
glass objects.

The Wrocław Contemporary Museum would like
to invite you to a meeting with artist Ella Littwitz,
combined with a guided tour of the exhibition
And waters became wormwood. In her latest project, the artist takes a closer look at the phenomenon of the Mediterranean Sea.

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

Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance

Wstęp wolny

pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–21:00
Paulina „Burza” Burzyńska to twardo stąpająca po
ziemi młoda projektantka, skupiona na realizacji
postawionych sobie celów, ale i bujająca w obłokach artystka, dążąca do spełniania marzeń.
Filozofia projektu to nawiązanie do rysunku
technicznego. Poprzez codzienne stykanie się
z nim, stał się dla autorki nową wartością – wymiarem czysto artystycznym. Rysunek polega na
liniowym myśleniu o przestrzeni, budowaniu jej
kreską niewychodzącą spod prawdziwego ołówka.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Wstęp wolny
Paulina “Burza” Burzyńska is a young designer
with her feet standing firmly on the ground, focused on achieving her goals, but also a dreamer,
who strives to make her dreams come true.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Free entrance

„Woda, Żywioł - Symbol – Materia”, Góry lodowe, fot. Weronika Lucińska; Ella Littwitz - 38933 - 2018, fot. mat. organizatora
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„Galaktyki” – wystawa prac
Pauliny „Burzy” Burzyńskiej
Galaxies – an exhibition of works
by Paulina “Burza” Burzyńska

muzyka

music

muzyka

3.10 | 20:30–23:00
Waglewski & Łęczycki – koncert
Waglewski & Łęczycki – a concert
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
Tego repertuaru nie usłyszycie na żadnej płycie ani
w żadnych mediach. Koncert Wojciecha Waglewskiego (gitara, śpiew) i Bartosza „Boruty” Łęczyckiego (harmonijka ustna) już w październiku w Vertigo.
Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

Bilety: 59–109 PLN
You will never hear this repertoire on any record or
in any media. The concert of Wojciech Waglewski
(guitar, vocals) and Bartosz “Boruta” Łęczycki (harmonica) will take place in Vertigo in October.
Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 59–109 PLN

40
5–7.10
Eklektik Session 2018
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA
/ Audiovisual Technology Center, Wystawowa 1
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
/ The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design in Wrocław, pl. Polski 3/4
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
Surowiec, Ruska 46a
Tegoroczna edycja Eklektik Session odbędzie się
pod hasłem „Manual”. W przestrzeniach Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we
Wrocławiu, w klubogalerii Surowiec i w Centrum
Technologii Audiowizalnych CeTA wystąpią:
norweski trębacz Nils Petter Molvaer oraz Building Instrument, nowojorski duet Paris Monster
i reprezentacja berlińskiego festiwalu XJAZZ –
Studnitzky oraz Ätna. Najważniejszym wydarzeniem ES będzie koncert finałowy w wykonaniu
Eklektik Orchestra. W programie znalazły się
także spotkania wokół sztuki, filmu i fotografii,
m.in. w Vivid Gallery.
Organizator: Stowarzyszenie Eklektik Session
www.eklektiksession.com
Bilety: 35–60 PLN
This year’s edition will be held under the slogan
“Manual”. It will be held in the Eugeniusz Geppert
Academy Art and Design in Wrocław, art-club Surowiec and Audiovisual Technology Center. The
Norwegian trumpeter Nils Petter Molvaer, Building Instrument, Paris Monster duet from New
York and XJAZZ Berlin squad will be performing.
Organiser: Eklektik Session / Tickets: 35–60 PLN

5.10 | 19:00

5.10 | 20:00–23:00

„Arvo Pärt – symfonie” – koncert
Arvo Pärt – The Symphonies – a concert

Let’s Play: Kamp! – koncert
Let’s Play: Kamp! – a concert

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

Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1

Arvo Pärt niewątpliwie należy dziś do grona
najbardziej rozpoznawalnych kompozytorów muzyki współczesnej. Tym, co wyróżnia estońskiego
artystę, będącego wzorem dla kolejnych pokoleń
młodych twórców, jest z pewnością unikatowy język
muzyczny. NFM Filharmonia Wrocławska zaprasza
na niezwykłe spotkanie z jego muzyką. Tym razem
zespół poprowadzi jeden z przyjaciół i najbardziej
zaufanych dyrygentów kompozytora – Tõnu Kaljuste. W programie koncertu odnajdziemy dzieła pochodzące z nowego albumu orkiestry, który ukazał
się w tym roku – “Arvo Pärt: The Symphonies”.
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 15–110 PLN
Arvo Pärt was born in Paide, Estonia, in 1953. He
studied at the Tallinn Conservatory and later
worked as a sound engineer at Estonia Radio
while composing music for film and theatre. His
early concert music experimented with neo-classicism and avant-garde styles, which in 1962
begot censure from the Soviet Composers Union.
Pärt’s symphonies are something of a discrepancy
within his output because, for Pärt, the symphony
has always been an indicator of transition.
Organiser: The Witold Lutosławski National
Forum of Music / Tickets: 15–110 PLN

Kamp! to jeden z najważniejszych polskich zespołów elektronicznych, autorzy remiksów Dawida
Podsiadło oraz hymnu Męskiego Grania 2017.
Pierwszym utworem promującym materiał nowej
płyty jest „Don’t Clap Hands”. Jak opowiada
Radek (producent zespołu), to połączenie melodyjności i piosenkowości debiutanckiego albumu,
z bardziej elektronicznym podejściem znanym
z „Ornety”.
Organizator: Let’s Play In Centennial Hall
letsplayinch
Bilety: 59–69 PLN
The first track promoting the material from the
new album is Don’t Clap Hands. As Radek, the
band’s producer, says, the new music is a combination of the melodies and songs from the debut
album with a more electronic approach known
from Orneta.
Organiser: Let’s Play In Centennial Hall
/ Tickets: 59–69 PLN

5.10 | 20:00–0:00
Great Vertigo Party Night with:
Vertigo Band – koncert
Great Vertigo Party Night with:
Vertigo Band – a concert
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
Noc z największymi przebojami AC/DC, Steviego
Wondera, Michaela Jacksona w znakomitych
jazzowych aranżacjach przygotowanych przez
najlepszych wrocławskich muzyków, których poprowadzi wyjątkowa wokalistka Natalia Szczypuła.
Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant
www.vertigojazz.pl
Bilety: 30 PLN

Building Instrument, fot. Klara Sofie Ludvigsen; Arvo Pärt fot. Marco Anelli

www.vertigojazz.pl

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 30 PLN

the premiere of Samson and Dalia by Camille
Saint-Saëns (October 20) and the The Girl of the
Golden West by Giacomo Puccini (October 27). As
part of the broadcast, we will also look behind the
scenes of performances, watching the extremely
precise “machine” which is The Met’s band.
Organiser: New Horizons Association
/ Tickets: 70–500 PLN

SKlation is a Dresden based Trio, consisting of
three of saxonies youngest musicians in free
improvisation and Modern Jazz.

Jazz w Światowidzie: Tomasz
Pruchnicki Kwartet – koncert
Jazz in Światowid: Tomasz
Pruchnicki Kwartet – a concert

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
W październiku Kino Nowe Horyzonty zaprasza
na trzy transmisje z jednej z najsłynniejszych oper
na świecie – nowojorskiej The Met. Nowy sezon
rozpocznie „Aida” Giuseppe Verdiego (6 października), później zobaczymy „Samsona i Dalię” według
Camille’a Saint-Saënsa (20 października) i „Dziewczynę z Dzikiego Zachodu” Giacomo Pucciniego (27
października). W ramach transmisji zajrzymy również za kulisy przedstawień, oglądając niezwykle
precyzyjną „maszynę”, jaką jest zespół The Met.

7.10 | 18:00

Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

SKlation to młode, drezdeńskie trio, skupione
na improwizacji i jazzie. Ich cel to przekraczanie
muzycznych granic, w kierunku nowych brzmień,
innowacji, niepowtarzalności i wolności, z dala
od wszelkich konwencji. Trio tworzą Helene
Winkler – wiolonczelistka z Chemnitz, perkusista
Henri Reichmann wychowany w Radebeul
i Vincent Meißner – pianista z Freiberg.

We will start the new season with Aida by Giuseppe Verdi (October 6), then we recommend

Bilety: 10 PLN

12.10 | 19:00

Transmisje
z The Metropolitan Opera
Broadcasts from
The Metropolitan Opera

Bilety: 70–500 PLN

www.macondofundacja.weebly.com

Organiser: Macondo Foundation
/ Tickets: 10 PLN

6.10 | 18:55
20.10 | 18:55
27.10 | 18:55

www.kinonh.pl

Organizator: Fundacja Macondo

Aeroplan #68: SKlation Trio
– koncert
Aeroplan #68: SKlation Trio
– a concert
Macondo, ul. Pomorska 19

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Inspiracją dla instrumentalistów Tomasz Pruchnicki Kwartet oraz kanwą dla aranżacji i kompozycji
obok – rzecz jasna – akustycznej muzyki jazzowej
stały się tradycyjne pieśni i melodie wsi polskiej.
Ich parafrazy wnoszą do twórczości zespołu
element naturalności i pierwotnej witalności. Kolorytu dodają również rzadko spotykane instrumenty jak okaryna czy flet alikwotowy, a w brzmieniach
saksofonu miejscami słychać styl prowadzenia
melodii nawiązujący do śpiewu białego.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Bilety: 15 PLN
Traditional songs and melodies of the Polish
countryside have become, alongside acoustic jazz
music, an inspiration for instrumentalists and the
foundation for arrangements and compositions.
Their paraphrases bring an element of naturalness
and original vitality to the band’s music.
Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN

14.10 | 17:00

Aeroplan #68, fot. Lena Czerniawska; Transmisje z The Metropolitan Opera fot. mat. organizatora

music

Night with the greatest hits by AC/DC, Stevie
Wonder, Michael Jackson in excellent jazz arrangements prepared by the best musicians from
Wrocław, who will be led by the exceptional singer
Natalia Szczypuła.

„Osiecka po męsku” – koncert
Marcina Jarnuszkiewicza
Osiecka by a man – a concert
by Marcin Jarnuszkiewicz
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
Ponad rok temu Marcin Januszkiewicz wygrał
konkurs na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, śpiewając „Pieśń Legionów Polskich” oraz piosenkę
okołowojenną „Nim wstanie dzień”. A że twórczość największej poetki piosenki noszonej przez
polską ziemię była mu bliska od zawsze, bo to z jej
słowami na ustach szedł jako student warszawskiej Akademii Teatralnej od sukcesu do sukcesu,
jej właśnie poświęcił swój debiutancki album.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Bilety: 35-45 PLN
Since the work of the greatest poet of songs who
walked on the Polish soil has always been very important to him – when he was still a student at the
National Academy of Dramatic Art in Warsaw, her
words led him to his first successes – he decided
to dedicate his debut album to her.
Organiser: Agora Cultural Center / Tickets: 35-45 PLN

41
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„Gala Trzech Tenorów” – koncert
The Three Tenors Gala – a concert
Scena Kamienica, ul. Lelewela 15

Grażyna Auguścik is unanimously recognised by
American critics as one of the most interesting
figures on the world jazz scene. She will perform
with Andrzej Jagodziński, a truly versatile artist.
The concert will be opened by a young and talented
Judyta Pisarczyk.

Program koncertu obejmuje popisowe arie
operetkowe, tematy z gatunku muzyki filmowej
i rozrywkowej. Największe uznanie i żywiołowe
reakcje widowni wywołują utwory wykonywane
przez trzech tenorów, wchodzące w skład tzw.
zbiorówek tenorowych. Są to m.in. „Brunetki,
blondynki” z repertuaru Jana Kiepury, „Wielka
sława to żart” z operetki „Baron Cygański” Johanna Straussa, a także ponadczasowe hity neapolitańskie: „Wróć do Sorrento”, „Funiculi funicula”,
„O surdato ‘nnamurato” czy „O sole mio”.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 20–40 PLN

Organizator: Scena Kamienica

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

www.scenakamienica.pl
Bilety: 35–40 PLN
Arias and showpiece tenor songs enriched with
humour and “high C”. The concert programme
features spectacular operetta arias, as well as film
and pop music themes. Of course, the as always,
the greatest admiration and applause is evoked
by the pieces performed by all three of the tenors
– collectively.
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35–40 PLN

the songs. These videos create an amazing atmosphere of the concert and form a link between the
songs – known, but changed by arrangements, as
well as those that are almost unknown, because
they were found by Janusz Strobel in the nooks
and crannies of the radio archives.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 30–40 PLN

14.10 | 20:00–23:00

17, 18.10 | 19:00–21:00

„Music of Buena Vista” – koncert
The Cuban Latin Jazz
Music of Buena Vista – a concert by
The Cuban Latin Jazz

„I Capuleti e i Montecchi” – opera
I Capuleti e i Montecchi – an opera

The Cuban Latin Jazz w projekcie „Music of Buena
Vista” to ogromna dawka muzyki rodem z Kuby,
muzyki, która ekscytuje, zachwyca i jest pełna pasji.
Podczas koncertu usłyszymy brzmienia kubańskie –
rumbę, son, mambo, danzon i cha cha cha.
Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant
www.vertigojazz.pl
Bilety: 30–40 PLN
The Cuban Latin Jazz in the project Music of
Buena Vista is a huge dose of music straight from
Cuba, music that excites, delights and is full of
passion. During the concert we will hear Cuban
sounds – rumba, son, mambo, danzon and cha
cha cha.
Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 30–40 PLN

42
16.10 | 19:00

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
Wydaje się, że „I Capuleti e i Montecchi” to operowa odpowiedź na dramat wszech czasów. To złuda – dzieło Belliniego, choć nawiązuje fabularnie
do „Romea i Julii”, nie jest jego adaptacją. Libretto
hołubi nie tyle miłość, ile politykę i historię. Choć
to przedziwna historia Romea i Julii i choć muzyka w części zaczerpnięta została z poprzedniej
opery Belliniego („Zaira”), to „I Capuleti e i Montecchi” stanowi foremną i kształtną cegiełkę, bez
której solidny mur belcanta z pewnością by runął.
Dodatkowy język: włoski
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–90 PLN
It seems that I Capuleti e i Montecchi is an operatic response to the drama of all time. It is but an
illusion – despite the fact that the plot of Bellini’s
work refers to the story of Romeo and Juliet, it is
not its direct adaptation. The libretto cherishes
not love, but politics and history.
Additional language: Italian / Organiser:
Wrocław Opera / Tickets: 40–90 PLN

„Byle nie o miłości” – Nula
Stankiewicz śpiewa piosenki
Agnieszki Osieckiej
Not about love – Nula Stankiewicz
sings Agnieszka Osiecka’s songs
Impart, ul. Mazowiecka 17

14.10 | 18:00–20:30
Jazz Time: Auguścik / Jagodziński
/ Pisarczyk – koncert
Jazz Time: Auguścik / Jagodziński
/ Pisarczyk – a concert
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Kolejną edycję Jazz Time we Wrocławskim Klubie
Formaty uświetnią kobiety. Dwa koncerty doskonałych jazzowych osobowości jednego wieczoru.
Grażyna Auguścik, przez amerykańskich krytyków zgodnie uznana za jedną z najciekawszych
postaci na światowej scenie jazzowej, wystąpi
z artystą wszechstronnym – Andrzejem Jagodzińskim. Koncert rozpocznie młoda, zdolna Judyta
Pisarczyk. Usłyszymy zarówno autorskie utwory
liderki, jak i kompozycje inspirujących ją jazzmanów we własnych interpretacjach.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Bilety: 20–40 PLN

Nula Stankiewicz i Janusz Strobel stworzyli
recital o dość przewrotnym tytule „Byle nie
o miłości”. To wyjątkowy koncert, bo choć poetki
nie ma z nami już od ponad 20 lat, słuchacz ma
wrażenie, że ona jest pośród nas. Że prowadzi
swój własny koncert, że nigdy od nas nie odeszła.
A to wszystko za sprawą fragmentów wywiadów
z Agnieszką Osiecką, które są wyświetlane pomiędzy utworami. Filmiki wideo budują niesamowity
klimat koncertu i są łącznikiem pomiędzy piosenkami – tymi znanymi, ale odmienionymi poprzez
aranżacje, jak i tymi nieznanymi, znalezionymi
przez Janusza Strobla w zakamarkach radiowych
archiwów. To koncert dla tych, którzy lubią nucić
przeboje poetki, ale i tych, którzy są ciekawi nowych, jazzowych interpretacji.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 30–40 PLN
Nula Stankiewicz and Janusz Strobel created a recital with a rather subversive title Not about love.
The concert is unique, because although the poet
has not been with us for over 20 years, the listener
has the impression that she is among us. All of
this is due to the fragments of interviews with
Agnieszka Osiecka, which are presented between

18.10 | 20:00
Przepych – koncert
Przepych – a concert
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Wrocławski duet, członek wielodzietnej rodziny
salki CRK, zgłębia granice własnych możliwości,
ograniczając technikę do minimum, formę zaś do
maksimum. Z pomocą możliwie najskromniejszych środków stawia na maksymalizm ekspresji.
Choć posługuje się rockowymi instrumentami
i brzmieniem, unika produkowania typowych
rockowych czy postrockowych struktur.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Bilety: 15–25 PLN

Gala Trzech Tenorów, fot. mat. organizatora; Przepych – konecert, fot. Palmer Eldritch

muzyka

14.10 | 18:00

music

The Wrocław duo, a member of the large family
inhabiting the CRK halls, explores the limits of
their abilities, limiting their technique to a minimum, while turning the form up to 11. With the
help of the most modest means possible, the duo
relies on maximising the expression.
Organiser: ODA Firlej / Tickets: 15–25 PLN

19.10 | 19:00
Przed premierą: Marika
Klarman – koncert
Before premiere: Marika
Klarman – a concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
Październikowa odsłona cyklu Przed premierą,
którego bohaterami są najzdolniejsi polscy wykonawcy młodego pokolenia, znakomicie sprawdzający się w repertuarze piosenki poetyckiej.
Gospodarzem spotkań jest wybitny znawca tego
gatunku – Bogusław Sobczuk. 19 października
w Imparcie usłyszymy Marikę Klarman. Pierwsze
kroki artystyczne stawiała na wojskowych festiwalach piosenki dziecięcej. Na co dzień gra w Operze
Wrocławskiej i Teatrze Polskim we Wrocławiu.
Laureatka wielu festiwali piosenki poetyckiej
i aktorskiej.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław

20.10 | 19:00–20:20
„Orfeusz i Eurydyka” – opera
Orpheus and Eurydice – an opera

www.strefakultury.pl/Impart

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35

Wstęp wolny

Ukąszenie żmii sprowadza na Eurydykę śmierć.
Jej ukochany Orfeusz – muzyk i poeta – idzie po
nią aż do piekieł. Czy jest w stanie wyratować ukochaną z zaborczych ramion ciemności? W greckim micie Hades zezwala na powrót Eurydyki
na ziemię, stawia jednak warunki. Czy Orfeusz
im sprosta? Christoph Willibald Gluck stworzył
Orfeusza jako wzór nowej opery w XVIII wieku.
Rzeczywistość sceniczną „czaruje” Mariusz Treliński. W klasycznym dramacie znajduje lustro,
w którym odbija się współczesność.

An evening show staged as a series of performances 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 October evening will be
taken by Marika Klarman.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Dodatkowy język: włoski

18.10 | 19:00
„Pieśni Żydów Sefardyjskich”
– koncert
Songs of Sephardic Jews – a concert
Scena Kamienica, ul. Lelewela 15
„Pieśni Żydów Sefardyjskich” fascynują nie tylko
swoim brzmieniem, ale także historią ludzi, którzy
je tworzyli i wykonywali. Zapisane są w nich losy
wypędzonych z kraju swoich przodków, którzy
mimo wszystko zachowali swój język i specyfikę
kultury. Słychać w nich wpływy muzyki hiszpańskiej, arabskiej, greckiej i bałkańskiej. Żywiołowe,
pełne ekspresji brzmienia, czasem też nastrojowe
i melancholijne, przywodzą na myśl południowe
klimaty przeplatające się ze stylem orientalnym.
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl

Squid, fot. Hubert Misiaczyk

Bilety: 35–40 PLN
Songs of Sephardic Jews fascinate not only with
their sound, but also with the history of people
who created and performed them. They recall
the fate of their ancestors, who were exiled from
their country, and yet they have retained their
language and culture. One can hear the influence
of Spanish, Arabic, Greek and Balkan music.
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35–40 PLN

Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–90 PLN
The bite of a viper brings death to Eurydice. Her
beloved Orpheus, a musician and poet, follows
her to the depths of hell. Will he be able to save
his beloved from the ever-possessive hands of
darkness? In the Greek myth, Hades allows Eurydice to return to the mortal realm, but he imposes
a number of conditions. Will Orpheus be able to
follow them all?
Additional language: Italian / Organiser:
Wrocław Opera / Tickets: 40–90 PLN

album, który wydadzą pod szyldem regime brigade – kolektywu artystycznego i wydawnictwa muzycznego z Wrocławia. Fundamentem ich muzyki
jest niepokój, charakterystyczny dla shoegaze’u,
w połączeniu z przeciągniętymi ambientowymi,
chillwave’owymi dronami. Kompozycje Squid
z powodzeniem mogłyby stworzyć oprawę dźwiękową niejednej filmowej produkcji. Priorytetem
realizacji koncertu będzie stworzenie wysokiej
jakości nagrania wideo inspirowanego starymi
nagraniami z VHS.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 10 PLN
Squid is a band of Kuba Łakomy and Tomek
Grządkowski, who – fascinated by the Jim
Jarmusch’s film Only Lovers Left Alive and its
soundtrack – decided to form a band. Following
this path, the musicians published two EPs and
are currently preparing material for their first
full album, which will be released by the regime
brigade label – an artistic collective and a music
publishing house from Wrocław. The foundation of their music is anxiety, characteristic of
shoegaze, combined with dragged ambient chillwave drone sounds. Squid’s compositions could
successfully serve as the soundtrack of many film
productions. The priority of the concert will be to
create high quality video recordings inspired by
old recordings on VHS tapes.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 10 PLN

21.10 | 20:00

25.10 | 20:00

I’m part of: Squid
– koncert rejestrowany
I’m part of: Squid
– a recorded concert

Zaduszki jazzowe:
SFJAZZ Collective plays Miles Davis
& Antônio Carlos Jobim – koncert
SFJAZZ Collective plays Miles Davis
& Antônio Carlos Jobim – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17
Squid to zespół Kuby Łakomego i Tomka Grządkowskiego, którzy – zafascynowani filmem Jima
Jarmuscha „Tylko kochankowie przeżyją” i jego
soundtrackiem – postanowili założyć zespół.
Idąc tą drogą, muzycy opublikowali dwie EP-ki,
a aktualnie przygotowują materiał na pierwszy

Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
SFJAZZ Collective to wielokrotnie nagradzany
zespół jazzowy składający się z ośmiu wybitnych
wykonawców, a zarazem kompozytorów jazzowych naszych czasów. Zespól rozpoczął działal-
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Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 50–200 PLN
The SFJAZZ Collective is an all-star award-winning jazz ensemble comprising eight of the finest
performers/composers at work in jazz today.
Launched in 2004 by SFJAZZ in San Francisco,
the SFJAZZ Collective has become one of the
most exciting and acclaimed groups on the jazz
scene. Each year, the SFJAZZ Collective creates
and performs eight new works and eight new
arrangements of tunes by an honored artist.
Organiser: The Witold Lutosławski National
Forum of Music / Tickets: 50–200 PLN

25.10 | 20:00

25.10 | 19:00

Mazutti – koncert
Mazutti – a concert

Czwartek z operetką:
„W soczystym wina gronie”
– koncert
Thursday with Operetta:
W soczystym wina gronie
– a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Mazut to warszawski duet założony przez Pawła
Starca i Michała Turowskiego. Działanie na pograniczu lo-fi acid techno, industrialu i szeroko pojętego hałasu. Tym razem po raz pierwszy wystąpią
w trio – z Maciem Morettim we własnej osobie.
Od przegranej od kolegi kasety Starych Singers
przez wspólnie nagrany materiał, po sceniczny
debiut mazutowego brzmienia oraz wybitnych
umiejętności inżyniera Moreckiego. Tak powstał
projekt o nazwie Mazutti.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Bilety: 15–25 PLN

music

ność w 2004 r. pod egidą SFJAZZ w San Francisco.
Stali się jedną z najbardziej interesujących i uznanych grup na scenie jazzowej. Oktet w obecnym
kształcie to zespół międzynarodowy, w skład którego wchodzą: Miguel Zenón (saksofon altowy),
David Sánchez (saksofon tenorowy), Warren Wolf
(wibrafon), Sean Jones (trąbka), Robin Eubanks
(puzon), Edward Simon (fortepian), Matt Penman
(kontrabas) i Obed Calvaire (perkusja).

Scena Kamienica, ul. Lelewela 15
Czwartki z operetką to najsłynniejszy cykl koncertowy Sceny Kamienica we Wrocławiu. Podczas
każdego z wydarzeń zabierają widzów w podróż
po klasyce gatunku, ubarwiając każdy wieczór
anegdotami i humorem oraz popisowymi tańcami
w wykonaniu baletu. Każdorazowo zapraszani
są wybitni artyści związani z polskimi teatrami
muzycznymi, a prezentowany repertuar stanowi
cały kalejdoskop twórczości tak znamienitych
kompozytorów, jak: Johann Strauss, Franz Lehar,
Immerich Kalman, Nico Dostal czy Paul Abraham.

Mazut is a Warsaw duo founded by Paweł Starzec
and Michał Turowski. The musicians work and
create on the borderline of lo-fi acid techno,
industrial and broadly understood noise. This
time, they will perform as a trio for the first time
– with Mac Moretti himself! From the copied
Starzy Singers cassette borrowed from a friend,
through the material recorded together, to the
stage debut of the mazut sound and the outstanding skills of Engineer Morecki. This is how
the Mazutti project came to be.

Organizator: Scena Kamienica

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 15–25 PLN

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35–40 PLN

www.scenakamienica.pl
Bilety: 35–40 PLN
Thursdays with Operetta is the most famous concert series of Scena Kamienica in Wrocław. During
each of the events we take you on a journey
through the classics of the genre, enriching every
evening with anecdotes and humour, as well as
showcasing dances performed by the ballet.

Mazutti, fot. mat. prasowe
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muzyka

Game Music Festival
Narodowe Forum Muzyki
/ National Forum of Music, pl. Wolności 1
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Pierwszy na świecie festiwal poświęcony muzyce z gier wideo. Festiwal otworzy koncert „The
Symphony of Heroes”, który wykona 80-osobowa
orkiestra NFM. Jest to muzyka z serii gier „Heroes of
Might and Magic”. Ubiegłoroczna premiera odniosła
olbrzymi sukces, a bilety wyprzedały się na kilka
tygodni przed wydarzeniem. 26 października będzie
hołdem dla nietuzinkowej gry przygodowej „Grim
Fandango”, której jazzowa muzyka zabrzmi w NMF.
Drugi dzień imprezy rozpocznie się od magicznych
brzmień z gry „Ori and the Blind Forest”. Czwartym
koncertem festiwalu będzie „The Symphony of the
Storm”, czyli muzyka z serii gier „Diablo”, „World of
Warcraft” i „StarCraft”.

Organizator: Let’s Play In Centennial Hall
letsplayinch
Bilety: 49–59 PLN
In recent years, the “change of guard” in jazz was
becoming more and more visible, which is evidenced by the popularity of artists from the other
side of the ocean, such as Robert Glasper, Kamasi
Washington and BadBadNotGood. EABS is the
response to the wind of change blowing from Los
Angeles through London to the Odra River.
Organiser: Let’s Play In Centennial Hall
/ Tickets: 49–59 PLN

na którą złożyło się 14 premierowych utworów.
Wyczekiwaną przez fanów następczynię podwójnie
platynowej „Atramentowej” zainspirowały spotkania i rozmowy z fanami. Teksty zostały napisane
w większości przez Stanisławę Celińską, trzy piosenki napisała Dorota Czupkiewicz. Za muzykę, aranżacje i produkcję – podobnie jak przy poprzednich
płytach – odpowiedzialny jest Maciej Muraszko.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 70–90 PLN

www.gmfest.com

„Malinowa…” – koncert
Stanisławy Celińskiej
Malinowa... – a concert
by Stanisława Celińska

Bilety: 69–599 PLN

Impart, ul. Mazowiecka 17

Malinowa... is the latest studio album of the
unique and charismatic Stanisława Celińska,
which comprises 14 brand-new songs. The
fan-awaited successor to the previous album
Atramentowa, which became platinum twice
over, was inspired by meetings and conversations
with fans. The lyrics were mostly written
by Stanisława Celińska, while three songs on
the album were written by Dorota Czupkiewicz.
Maciej Muraszko is responsible for music,
arrangements and production, just like on her
previous albums.

„Malinowa…” to nowa studyjna płyta niepowtarzalnej i charyzmatycznej Stanisławy Celińskiej,

Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 70–90 PLN

Organizator: Fundacja Game Music

The first festival in the world dedicated to music
from video games. The festival will open the concert
The Symphony of Heroes, which will be performed
by 80-person NFM orchestra (this is the music from
the Heroes of Might and Magic game series). In the
programme also we will hear the music, which comes
from games Grim Fandango, Ori and the Blind Forest,
Diablo, World of Warcraft and StarCraft.
Organiser: Game Music Foundation
/ Tickets: 69–599 PLN

26.10 | 20:00–23:00
Let’s Play: EABS
– koncert / a concert
Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1
W ostatnich latach coraz wyraźniejsza jest „zmiana
warty” w jazzie, czego dowodem jest popularność
artystów zza oceanu takich jak: Robert Glasper,
Kamasi Washington czy zespołu BadBadNotGood.
Również w Europie można mówić o nowej fali czy
wręcz o renesansie jazzu, którego przedstawicielami są zbierający coraz większe uznanie i rozgłos
brytyjscy muzycy jak Yussef Kamaal, Shabaka Hutchings, Ruby Rushton oraz Moses Boyd. EABS jest
odpowiedzią na powiew wiatru płynącego z Los
Angeles przez Londyn nad samą Odrę.

26.10 | 19:00

Game Music Festival, fot. Bartek Grobelny; Stanisława Celińska, fot. Jarosław Skupień

26–27.10 | 10:00–23:00

music

27.10 | 18:00–20:30
Before Ambientalny 2018
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Before Ambientalny to zapowiedź tegorocznego
Festiwalu Ambientalnego, który odbędzie się pod
koniec listopada we Wrocławiu. Wystąpią Hior
Chronik ft. Hania Rani & Dobrawa Czocher oraz
Tomasz Mreńca.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.plwww.ambientalny.pl
Bilety: 20–30 PLN
Before Ambientalny is a prevue of this year’s
Ambientalny Festival that will take place at the
end of November in Wrocław. Performers: Hior
Chronik ft. Hania Rani & Dobrawa Czocher,
Tomasz Mreńca.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 20–30 PLN

27.10 | 21:00–22:00
Evorevo – koncert
Evorevo – a concert
IP Studio, ul. Ruska 46a
Koncert promujący nową płytę zespołu Evorevo
„Dwubiegunowa”. Evorevo tworzą klasycy
wrocławskiej sceny muzycznej: śpiewa Maciek
Kurowicki (Hurt), grają Magiera (WhiteHouse)
i Igor Pudło (Skalpel). Muzyka jest komputerowa, zaś analogowe teksty opowiadają o życiu
wewnętrznym i zewnętrznym ludzi w XXI
wieku, w czasach rozpadu świata, jaki do tej
pory znaliśmy. Na scenie pojawią się ludzie
i maszyny. Scenografię koncertu projektuje
Piotr Choromański (IP Group).
Organizatorzy: Evorevo, IP Group
studioIPgroup
evorevomusic

Evorevo, fot. mat. organizatora, Balety w Imparcie TANGO, Malachai Payne & Ala MaLisa fot. mat.organizatora

Wstęp wolny
A concert promoting the new album released
by Evorevo Dwubiegunowa. Evorevo is made up
of the legends of Wrocław music scene: Maciek
Kurowicki on vocals (Hurt), Magiera (WhiteHouse) and Igor Pudło (Skalpel) on instruments.
Organisers: Evorevo, IP Group / Free entrance
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27.10 | 19:00
Balety w Imparcie: TANGO
Impart, ul. Mazowiecka 17
Cykl imprez pod nazwą „Balety w Imparcie” to
podróż przez różne style tańca w parach, z udziałem profesjonalnych tancerzy, zainteresowanych
amatorów i zgromadzonej publiczności. Jesienna
edycja dedykowana jest tangu – stylowi już
rozpowszechnionemu we Wrocławiu dzięki wielu
milongom, na których spotykają się amatorzy

tanga. Październikowe wydarzenie będzie czymś
więcej niż tylko potańcówką: Strefa Kultury
Wrocław zaprasza na warsztaty i lekcję otwartą,
prowadzone przez profesjonalną parę taneczną,
oraz muzykę na żywo, którą grał będzie zaproszony zespół specjalizujący się w tangu. Przygotujcie
się na show, lekcje, koncert i milongę. Ale to nie
wszystko. Specjalnie na to wydarzenie podejmujemy współpracę z lokalnymi gastronomami, którzy
przygotują nie tylko przekąski powiązane z argentyńską kulturą, ale też raczyć będą was winem.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 40 PLN
The series of Balety w Imparcie (Dance at Impart)
events is a journey through various dance styles
in couples, with the participation of professional
dancers, amateurs and the general public. The
autumn edition is dedicated to tango – a style
that is already popular in Wrocław, thanks to
many milongas, where tango aficionados meet
to learn and spend their time dancing together.
The event will be more than just a dance party.
Culture Zone Wrocław invite you to workshops
and an open class, led by a professional dance
couple, as well as live music, which will be played
by an invited band specialising in tango, adored
by dancers. Prepare for a show, a lesson, a concert
and a milonga. But that’s not all. Local chefs and
restaurants will prepare not only snacks related
to the culture of Argentina, but will also treat you
with wine.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 40 PLN

muzyka

27, 30.10 | 19:00–21:00
28.10 | 18:00–20:00
„Giselle” – balet
Giselle – a ballet
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
Romantyczna historia, w której świat realny przeplata się ze światem zjaw. Tłem historii libretta jest
legenda o pięknej wieśniaczce, która zakochała się
w księciu, nie znając jego prawdziwej tożsamości.
Balet Adolphe’a Adama to typowy balet romantyczny, który odznacza się wyrazistymi motywami
melodycznymi. Wrocławska Giselle, przygotowana
przez choreograficzny tandem Ewy Głowackiej i Zofii
Rudnickiej, została pomyślana jako pozycja klasyczna, pielęgnująca najlepsze tradycje tańca baletowego.
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 50–140 PLN
A romantic story in which the real world
intertwines with the world of phantoms. The
background to the libretto’s story is the legend of
a beautiful peasant woman who fell in love with
the prince without knowing his true identity.
Adolphe Adam’s ballet is a typical romantic ballet
with distinct melodic motifs.
Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50–140 PLN

28.10 | 18:00
„Flamenco Puro” – koncert
Flamenco Puro – a concert
Scena Kamienica, ul. Lelewela 15
Taniec flamenco jest sztuką andaluzyjskich Cyganów, będącą mieszanką wpływu wielu kultur:
hinduskiej, arabskiej, żydowskiej, perskiej z elementami latynoskimi i europejskimi. Dziś sztuka
flamenco to baile taniec, cante śpiew i muzyka
(gitara i instrumenty perkusyjne). Współczesne
flamenco stało się niezależną kulturą wykraczającą poza folk, choć mocno w nim osadzoną.
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 35–40 PLN

Flamenco dance is the art of Andalusian Romani
people, a mixture of influences of many cultures:
Indian, Arabic, Jewish and Persian with Latin and
European elements. Today, the art of flamenco
is about baile dance, cante singing and music
(played on guitar and percussion instruments).
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35–40 PLN

28.10 | 19:00
Przemek Paśko i zespół Co To
– koncert
Przemek Paśko and Co To band
– a concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
Przemek Paśko i jego zespół Co To ponownie w Imparcie. Muzycy koncertowali tutaj
po premierze „Błędnego koła”, teraz przyjadą
z materiałem z „Drugiej” płyty. Album ma nowy
charakter, został nagrany z jazzmanami. Jest
elektryczny, dynamiczny i romantyczny, można
nas poznać z innej perspektywy, no i można nas,
dzięki płycie, na stałe mieć w domu – mówi o nowym wydawnictwie lider. „Błędne koło” wyrosło
z fascynacji Grechutą, Soyką czy Raz Dwa Trzy.
Nowy album nie odcina się od tych inspiracji, ale
wprowadza zespół na nowe tory.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 30 PLN
Przemek Paśko and his band Co To will join us at
Impart once again. The musicians performed here
after the premiere Błędne koło, and now they are
going to come to us with the material from the

new album – Druga. The album has a new character, it was recorded with jazzmen. It is electric, dynamic and romantic, you can get to know us from
a different perspective, and you can take us home,
thanks to the album, said the band’s frontman.
Błędne koło was made out of fascination with Grechuta, Soyka, as well as Raz Dwa Trzy. The new
album does not depart from these inspirations,
but leads the band towards new directions.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 30 PLN

28.10 | 19:00
Patrycja Markowska – koncert
Patrycja Markowska – a concert
Sala koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10
Patrycja Markowska wystąpi z zespołem w składzie Filip Siejka (skrzypce, fortepian), Krzysztof
Siewruk (gitara, śpiew), Bartek Jończyk (gitara,
śpiew), Marcin Koczot (śpiew, instrumenty klawiszowe i perkusyjne), Adrian Szczotka (gitara basowa) oraz Radosław Owczarz (perkusja). Gościem
specjalnym koncertu będzie Grzegorz Markowski.
Organizator: Radio Wrocław
www.radiowroclaw.pl
Bilety: 100 PLN
Partycja Markowska will perform with the band
featuring Filip Siejka (violin, piano), Krzysztof
Siewruk (guitar, vocals), Bartek Jończyk (guitar,
vocals), Marcin Koczot (vocals, keyboard and
drum instruments), Adrian Szczotka (bass guitar)
and Radosław Owczarz (drums). The special guest
of the concert will be Grzegorz Markowski.
Organiser: Radio Wrocław / Tickets: 100 PLN

Flamenco Puro, fot. mat. organizatora; Przemek Paśko i zespół Co to - foto mat. organizatora
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Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

film

film
film
1.10 | 20:00–22:00
„Blaszany bębenek” – pokaz filmu
The Tin Drum – a film screening
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
Nowy sezon Dyskusyjnego Klubu Filmowego
(DKF) zainaugurowany zostanie specjalnym
wydarzeniem. Już 6 października w Teatrze
Muzycznym Capitol odbędzie się premiera
„Blaszanego bębenka” — muzycznego spektaklu Wojciecha Kościelniaka według powieści
Güntera Grassa. Z tej okazji we współpracy
z Teatrem Muzycznym Capitol pokazany zostanie film „Blaszany bębenek” w reżyserii Volkera
Schlöndorffa.
Dodatkowy język: niemiecki
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
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Kadr z filmu Blaszany bębenek w reż. Volker Schlondorff (1979), mat. organizatora; Bergman100 – przegląd filmowy, mat. organizatora

Bilety: 12 PLN
On October 6th, the Capitol Musical Theatre will
host the premiere of The Tin Drum, a musical
performance by Wojciech Kościelniak based on
the novel by Günter Grass. On this occasion, in
cooperation with the Capitol Musical Theatre, the
film The Tin Drum directed by Volker Schlöndorff
will be screened.
Additional language: German / Organiser: Lower
Silesian Film Centre / Tickets: 12 PLN

2.10–16.12

2–30.10 | 12:00–14:00

Bergman100 – przegląd filmowy
Bergman100 – a film review

każdy wtorek / each Tuesday

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
W stulecie urodzin jednego z najważniejszych
twórców w historii kinematografii Ingmara
Bergmana, Nowe Horyzonty przystąpiły do
międzynarodowego projektu Bergman100.
W ramach przeglądu widzowie zobaczą siedem
jego filmów (w programie m.in. „Siódma
pieczęć”, „Tam, gdzie rosną poziomki” czy
„Fanny i Aleksander”) oraz pokazywany
w Cannes dokument poświęcony życiu reżysera
„Bergman – rok z życia”.
Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 16 PLN
On the centenary of the birth of one of the
most important artists in the history of cinema
– Ingmar Bergman, New Horizons joined the
international Bergman100 project. As part of
the review, audience will see seven of his films
(including The Seventh Seal, Wild Strawberries
as well as Fanny and Alexander) and, shown in
Cannes, documentary about he’s life Bergman
– A Year in Life.
Organiser: New Horizons Association / Tickets: 16 PLN

FKS – Filmowy Klub Seniorów
Senior Film Club
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
Cykl pokazów dla seniorów, w którym prezentowane są zawsze specjalnie dobrane dla tej grupy
wiekowej filmy.
PROGRAM:
1.10 – „Paryż musi poczekać”, reż. Eleonore Coppola
9.10 – „Rodziny się nie wybiera”, reż. Dany Boon
16.10 – „Madame”, reż Amanda Sthers
23.10 – „Nasze najlepsze wesele”,
reż Olivier Nakache, Eric Toledano
30.10 – „Whitney”, reż. Kevin MacDonald”
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 12 PLN
A series of screenings for seniors, featuring films
selcted with this age group in mind. The list of
films includes both the classics, as well as the
latest achievements of cinematography.
PROGRAMME:
1.10 – Paris Can Wait, dir. Eleonore Coppola
9.10 – Family is Family, dir. Dany Boon
16.10 – Madame, dir. Amanda Sthers
23.10 – C’est la vie!, dir. Olivier Nakache, Eric Toledano
30.10 – Whitney, dir. Kevin MacDonald
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 12 PLN

9.10 | 18:00–21:00

11.10 | 19:00

Kino na cenzurowanym:
„Przyjęcie na dziesięć osób
plus trzy” – pokaz filmu
Censored Cinema:
A party for ten people plus three
– a film screening

Kinematograf Wrocławski:
„Kto wierzy w bociany?”
– pokaz filmu i spotkanie
Wrocław Cinematograph:
Who Believes in Storks?
– a film screening with meeting

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

Barbara, ul. Świdnicka 8b

11. Polish Cinema for Beginners:
„Człowiek z magicznym pudełkiem”,
reż. Bodo Kox – pokaz filmu i spotkanie
11. Polish Cinema for Beginners:
The Man with the Magic Box,
dir. Bodo Kox – a film screening and
meeting

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza na kolejny
pokaz filmowy w ramach cyklu „Kino na cenzurowanym”, w którym prezentowane są „półkowniki”
– filmy, których rozpowszechnianie w PRL-u zostało
zatrzymane przez cenzurę. W październiku zaprezentowany zostanie film Jerzego Gruzy „Przyjęcie
na dziesięć osób plus trzy”, który przez cenzurę
siedem lat czekał na emisję.
Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
BIlety: 5 PLN
The Depot History Centre invites for the Censored
Cinema series of film screenings showcasing the socalled ”shelved films”, prevented from widespread
distribution in the Polish People’s Republic by
censorship. In October Jerzy Gruza’s film A party for
ten people plus three, which waited for seven years
on the shelf due to censorship, will be presented.
Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN
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Jesienią wystartowała trzecia odsłona cyklu pod nazwą „Kinematograf Wrocławski”. Hasło przewodnie
zbliżającego się sezonu – „Twórcy” – stanie się okazją nie tylko do ekspozycji filmów korzystających
z plenerów stolicy Dolnego Śląska, ale i rozmów
z osobami, które na przestrzeni lat współtworzyły
filmowy Wrocław. Podczas drugiego spotkania obejrzymy „Kto wierzy w bociany?” w reżyserii Heleny
Amidżaribi-Stawińskiej i Jerzego Stefana Stawińskiego. Gościem będzie Stefan Kurzyp – wybitny
operator, asystent operatora i fotosista.

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

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

Dodatkowy język: angielski

www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Autumn of 2018 brings the third edition of the
Wrocław Cinematograph series. The leitmotif of
the upcoming season – “Creators” – will be an
opportunity not only to exhibit films that use
the sets located in the capital of Lower Silesia,
but also to meet people who have co-created the
Wrocław cinematography over the years. During
the second meeting, we will see Who Believes in
Storks? directed by Helena Amidżaribi-Stawińska
and Jerzy Stefan Stawiński. Joining us will be
Stefan Kurzyp, an outstanding cinematographer,
assistant cameraman and photographer.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Podczas 11. odsłony Polish Cinema for Beginners
pokazane zostanie 5 najpiękniejszych historii
miłosnych polskiego kina. Pierwsze spotkanie
będzie okazją, by przyjrzeć się współczesnej kondycji rodzimego kina: 11 października Kino Nowe
Horyzonty odwiedzi Bodo Kox, by porozmawiać
z widzami o swoim najnowszym filmie – spektakularnym science-fiction „Człowiek z magicznym
pudełkiem”.

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa
www.polishcinema.com.pl
Bilety: 17 PLN
The newest edition of the Polish Cinema for Beginners will present 5 most beautiful love stories
of Polish cinema. The first meeting will be an
opportunity to take a look at the contemporary
condition of Polish cinema: on October 11th, Kino
Nowe Horyzonty will be visited by Bodo Kox, who
will talk to the audience about his latest work, the
spectacular science fiction film The Man with the
Magic Box.
Additional language: English / Organiser:
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 17 PLN

18.10 | 17:45
Podróż plejady artystów
współczesnych:
pokaz filmu i spotkanie
Trips of Galaxy of Contemporary
Artists: a film screening with meeting
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a
Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na
studyjny pokaz filmów oraz spotkanie z artystą
w ramach cyklu „Podróż plejady artystów
współczesnych”. Bohaterem wydarzenia będzie
Andrzej Dudek-Dürer – performer, artysta
sztuki mediów, kompozytor i muzyk. Zajmuje się m.in.: grafiką, malarstwem, fotografią,
rzeźbą, budową instrumentów metafizycznych
i antypoezją. Od 1979 roku realizuje projekty
„Sztuki Podróży” na terenie Polski i niemal całego świata, prezentując performanse, wystawy,
instalacje i wykłady.
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny
The Wrocław Contemporary Museum invites to
a studio film screening and a meeting with artist
as part of Trips of Galaxy of Contemporary Artists
series. The meeting will be dedicated to Andrzej
Dudek-Dürer – performer, media art artist, composer and musician.
Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance

Kadr z filmu Człowiek z magicznym pudełkiem w reż. Bodo Kox (2017), mat. organizatora

film

4.10 | 18:00

film
23–28.10
9. American Film Festival
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

www.puntoyrayafestival.com

W trakcie American Film Festivalu widzowie mają
okazję zobaczyć kino z USA, które powstaje poza
głównym obiegiem i hollywoodzkimi biznesplanami, poznać niezależnych twórców, zapomnianych mistrzów i obejrzeć znane aktorki i aktorów
w niecodziennych, często awangardowych rolach.
W programie 9. AFF znajdzie się m.in. najnowszy film Gusa Van Santa – „Bez obaw, daleko nie
zajdzie” („Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”)
ze znakomitym Joaquinem Phoenixem w roli
słynnego rysownika Johna Callahana.

Wstęp wolny

Dodatkowy język: angielski
Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
www.americanfilmfestival.pl
Bilety: 18–26 PLN
Kadr z filmu Bez obaw, daleko nie zajdzie, reż. Gus Van Sant (2018), mat. organizatora; Punto y Raya Festival 2018, mat. organizatora

Organizatorzy: Moviment d’Alliberament
Digital MAD, Centrum Technologii
Audiowizualnych CeTA

American Film Festival creates an opportunity to
see non-mainstream cinema from the US – produced outside the Hollywood business plans, meet
independent artists, forgotten masters and watch
famous actresses and actors in unusual, often
avant-garde roles. The 9th AFF will include Gus
Van Sant’s latest film – Do not Worry, He Won’t Get
Far on Foot, with the great Joaquin Phoenix as the
famous cartoonist – John Callahan.
Additional language: English / Organiser:
New Horizons Association / Tickets: 18–26 PLN

25–28.10
Punto y Raya Festival 2018
Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA
/ Audiovisual Technology Center, ul. Wystawowa 1
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Punto y Raya Festival to jedyny na świecie międzynarodowy festiwal poświęcony filmom abstrakcyjnym.
Od 11 lat odbywa się w renomowanych instytucjach kultury w Europie. Siódma edycja odbędzie
się w Centrum Technologii Audiowizualnych we
Wrocławiu, a wydarzenia towarzyszące np. wystawa
videoartu w Pawilonie Czterech Kopuł (oddziale
Muzeum Narodowego), a animacje dla dzieci w Barbarze. W programie m.in. pokazy filmów krótkometrażowych, wykłady, warsztaty, zajęcia dla dzieci oraz
live acty artystów audiowizualnych.
Dodatkowy język: angielski

The 7th edition of “the most abstract festival in
the world” will take place in Wrocław, offering its
traditional meeting point for artists and lovers of
the best Abstract Art in Motion. On this occasion,
the festival events will be coproduced by CeTA
(Audiovisual Technology Center), heir of the ex-

quisite legacy of the Wrocław Feature Film Studio
(1954-2011), and an innovative production and
post-production centre. Complementary installations and workshops for all audiences will be held
at the Four Domes Pavilion (Museum of Contemporary Art), and Barbara, right at the heart of the
city. Four intensive and wonderful days of pure
Form, Colour, Motion and Sound await us.
Additional language: English / Organisers:
Moviment d’Alliberament Digital MAD,
Audiovisual Technology Center / Free entrance
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film

27.10 | 19:00–21:00

25.10 | 19:00

29–31.10 | 17:00

Magiel filmowy: „Kamerdyner”
– pokaz filmu i spotkanie
Film Mangle: The Butler
– a film screening and meeting

11. Polish Cinema for Beginners:
„Trzeba zabić tę miłość”,
reż. Janusz Morgenstern
– pokaz filmu i spotkanie
11. Polish Cinema for Beginners:
To Kill This Love, dir. Janusz Morgenstern
– a film screening and meeting

17. Międzynarodowy Dzień Animacji
17th International Animation Day

Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian
Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a
W październikowym Maglu Filmowym gościem
Łukasza Maciejewskiego będzie Sebastian Fabjański – aktor młodego pokolenia, który już za swoje
debiutanckie role w „Mieście 44” Jana Komasy
i „Jezioraku” Michała Otłowskiego otrzymał nagrodę na 39. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od tego czasu możemy go często
oglądać na ekranach kin (na przykład w filmach
Patryka Vegi) i telewizorów („Tancerze”, „Misja
Afganistan”).
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety na film: 16–20 PLN
Magiel Filmowy: wstęp wolny
Joining us for the October edition of the Film
Mangle will be Sebastian Fabijański, an actor of
the young generation who has already received
an award at the 39th Polish Film Festival in Gdynia
for his debut roles in Jan Komasa’s Warsaw 44
and Michał Otłowski’s Jeziorak. Since then, we
have seen him frequently on cinema screens
(for example in Patryk Vega’s films) and on TV
(Tancerze, Misja Afganistan).
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets for screening: 16–20 PLN
/ Film Mangle: free entrance
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REKLAMA

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Podczas kolejnej projekcji w ramach cyklu Polish
Cinema for Beginners publiczność przeniesie
się do lat 70., by dowiedzieć się z filmu Janusza
Morgensterna, dlaczego „Trzeba zabić tę miłość”.
Film został uznany przez Martina Scorsese za
jedno z arcydzieł polskiej kinematografii. O filmie,
a także kinie i społecznych ambicjach lat 70. opowie krytyczka filmowa Kornelia Sobczak.

Galeria Entropia / Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4
Międzynarodowy Dzień Animacji (MDA) to święto
filmu animowanego organizowane 28 października przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Twórców Filmu Animowanego (ASIFA) na pamiątkę pierwszego publicznego pokazu animacji
Emile Reynauda w 1892 roku. Galeria Entropia
współpracując z ASIFA Polska od 10 lat organizuje
MDA we Wrocławiu. Program zawiera animacje
z całego świata (zestawy krajowe i „best of ITFS”
w Stuttgarcie) oraz z Polski (laureaci konkursu
Anima.pl festiwalu Etiuda&Anima w Krakowie).
Atrakcja dla najmłodszych widzów to animacje
dla dzieci nagrodzone w Stuttgarcie.
Organizatorzy: Galeria Entropia, ASIFA Poland

Dodatkowy język: angielski

www.entropia.art.pl

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

Wstęp wolny

www.polishcinema.com.pl

During the next screening of the Polish Cinema
for Beginners series, the audience will journey
back to the 1970s to learn from Janusz Morgenstern’s film why it’s necessary To Kill This Love.
Martin Scorsese described the film as one of the
Polish cinematographic masterpieces. After the
screening Kornelia Sobczak will discuss the film,
cinema and social ambitions of the 70’s.

The International Animation Day is a festival of
animated film organized on October 28 by the
International Animated Film Society (ASIFA) to
commemorate the first public screening of animation by Emile Reynaud in 1892. The programme
features animations from all over the world (both
national sets and “the best of ITFS” in Stuttgart)
and from Poland (winners of the Anima.pl competition at the Etiuda&Anima festival in Kraków).
The youngest viewers will enjoy the award-winning children’s animations, featured in Stuttgart.

Additional language: English / Organizator:
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 17 PLN

Organisers: Entropia Gallery, ASIFA Poland
/ Free entrance

Bilety: 17 PLN

„Garbus” – spektakl
The Hunchback – a play
Teatr Muzyczny Capitol / Capitol Musical Theater,
ul. Piłsudskiego 67
Po raz dziesiąty na polskiej scenie pojawia się zagadkowy dramat Sławomira Mrożka o rozpadzie
więzi między ludźmi i świata wokół nich. Zanikanie zaczyna się od rzeczy drobnych, których
nieobecność pozornie nic dla nas nie znaczy.
Gdy zauważamy zmianę, proces jest już nie do
odwrócenia. W rolach głównych Wiesław Cichy
i Maciej Tomaszewski. Do tworzenia scenografii
„Garbusa” włączyli się widzowie Wrocławskiego
Teatru Współczesnego, którzy pomogli skompletować meble do spektaklu.
Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny
www.wteatrw.pl

6. Międzynarodowy FestiwalTeatrów dla Dzieci „Dziecinada”- spektakl „Jak po sznurku” fot. mat. prasowe

Bilety: 32 PLN (normalny), 24 PLN (ulgowy)
This is the tenth time that Sławomir Mrożek’s
mysterious drama about the disintegration of
bonds between people and the world around
them will be presented on the Polish stages.
The disintegration starts with small things, the
absence of which seemingly means nothing to
us. When we notice a change, the process is no
longer reversible. Starring Wiesław Cichy and
Maciej Tomaszewski.
Organiser: Wrocław Contemporary Theatre
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)

2.10 | 18:00
„Dyslokacja” – performance
Dyslocation – performance
Galeria Entropia / Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4
Wydarzenie „Dyslokacja” przygotowane przez
Andrzeja Ficowskiego we wrocławskiej Entropii
opowiada o procesie niszczenia obrazu, lecz
również o jego kontrprocesie: transformacji, przemieszczeniu oraz rodzeniu się na oczach widzów
nowej historii obrazu. Dariusz Lech – aktor zaproszony do projektu – dyslokuje się ze swojego czasu
w mrok domysłu, w rzeczywistość obcej kultury.
Z tego powodu ważną inspiracją jest refleksja
Giorgio Agambena dotycząca relacji estetycznej
światło/ciemność.

www.entropia.art.pl
Wstęp wolny
The Dyslocation event prepared by Andrzej
Ficowski in Wrocław’s Entropia talks about the
process of destroying the image, but also about its
counter-process: transformation, displacement
and emergence of new image history in front of
viewers.
Organiser: Entropia Gallery
/ Free entrance

4, 5, 9.10 | 10:00
6.10 | 15:00
7.09 | 10:00
„Burza” – spektakl dla dzieci
w wieku 6+
The Tempest – a play for children
aged 6+
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Na odległej planecie rozbija się statek kosmiczny,
którym podróżują Antonio wraz z przyjacielem
Alonsem i jego synem Ferdynandem. Miejsce
jest zamieszkane przez zesłanych tam przed laty
przez Antonia księżniczkę Mirandę i jej ojca
Prospera. Wygnańcom towarzyszą kosmici
– Kaliban i Ariel. Na skutek intrygi Prospera
Miranda i Ferdynand zakochują się w sobie.
Szybkie tempo, humor i zaskakujące zwroty akcji
sprawiają, że spektakl od początku przykuwa
uwagę i do końca trzyma ich w napięciu.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy),
20 PLN (grupowy)
A space ship crashes on a remote planet, leaving
its passengers – Antonio, his friend Alonso and
his son, Ferdinand – stranded there. A spaceship
crashes on a distant planet. The place is inhabited
by Princess Miranda and her father Prospero, who
were exiled by Antonio. The exiles are accompanied by two aliens – Caliban and Ariel.
Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets:
25 PLN (regular), 22 PLN (reduced), 20 PLN (group)

4–7.10
6. Międzynarodowy Festiwal
Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”
6th International Children’s Theatre
Festival ”Dziecinada”
Impart, ul. Mazowiecka 17 i inne lokalizacje
/ and other locations

theatre + performance

teatr
+ performance

theatre
+ performance
1, 2, 3.10 | 19:00

Organizator: Galeria Entropia

Festiwal „Dziecinada” to podróż po świecie m.in.
teatru klasycznego, nowatorskiego, lalkowego
i cyrkowego. Otwartego na różne grupy wiekowe
i dostosowanego do wrażliwości młodych poszukiwaczy artystycznych wrażeń. W tym roku Wrocław
odwiedzą goście z Danii i Słowacji, a wśród spektakli
pojawi się kilka znanych wszystkim – małym
i dużym – historii: „Księga dżungli”, „Piotruś Pan”,
widowiskowo zrealizowana opowieść o Janosiku
oraz „Romeo i Julia” przedstawieni jako tańczące
robaki.Festiwal spełnia bardzo ważne zadanie – dociera tam, gdzie teatr zwykle nie dociera. Do miejsc
nieoczywistych, zlokalizowanych z dala od centrów
kultury: w plenerze, hospicjum, w osiedlowym
ośrodku kultury. Twórcy festiwalu nie tylko dostarczają rozrywkę, ale także uczą i rozwijają, dlatego
„Dziecinada” to nie tylko spektakle, ale również
warsztaty, zabawy animacyjne oraz gry edukacyjne.
Przez cały festiwal w galerii Impartu będzie można
także podziwiać makiety kolejowe przygotowane
przez Kolejkowo oraz wystawę prac dzieci z Kliniki
Przylądka Nadziei.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Wrocławia.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych
i Ekologicznych
www.dziecinada.wroclaw.pl
Bilety: 10–13 PLN
The International Children’s Theatre Festival
“Dziecinada” is a journey around the world of
classical, innovative, puppet and circus theatres, among many other kinds, open to all age
groups and adapted to the sensitivity of young art
aficionados. This year, Wrocław will be visited by
guests from Denmark and Slovakia, and the list of
performances is going to include a number of famous, universal stories known to everybody – The
Jungle Book, Peter Pan, a spectacular rendition
of the story of Janosik and Romeo and Juliet,
presented as dancing bugs.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Foundation
for the Support of Alternative and Ecological
Cultures / Tickets: 10–13 PLN
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„Blaszany bębenek”
– spektakl muzyczny
The Tin Drum – a music play

Transmisje
z The National Theatre
Transmissions from
The National Theatre

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

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

Muzyczny spektakl Wojciecha Kościelniaka według
powieści Güntera Grassa. W rolę głównego bohatera,
Oskara, który nie chciał rosnąć, wciela się aktorka
animująca lalkę tintamareskę. Historia dzieje się
w najszczęśliwszym dla chłopca miejscu: sklepie
z zabawkami Sigismunda Markusa. Wspólnie z zabawkami – popsutymi, uszkodzonymi, zakurzonymi
– główny bohater odegra historię swojego dzieciństwa. W tym na pozór bezpiecznym świecie rozegra
się opowieść o czasach rodzącego się nazizmu.

Ian McKellen jako „Król Lear” i Sienna Miller jako
„Kotka na gorącym, blaszanym dachu” na dobry
początek: w październiku rozpoczyna się nowy
sezon transmisji i retransmisji z National Theatre,
West End czy The Bridge Theatre w Londynie.
Cykl pokazów ze słynnych teatrów to doskonała
okazja, żeby zobaczyć spektakle w gwiazdorskiej
obsadzie, nie wyjeżdżając z Wrocławia.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 35–95 PLN
The musical play by Wojciech Kościelniak after the
novel by Günter Grass. The role of Oscar, the boy
who did not want to grow, will be performed by an
actress animating a puppet – tintamaresca. The story is happening in the happiest place for Oscar: the
toy store of Sigismund Markus. Together with other
toys – broken, damaged, dusty – the protagonist
replays the story of his childhood.
Organiser: Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 35–95 PLN
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5.10 | 20:00
13.10 | 18:00

Organizator: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 35 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)
Ian McKellen as King Lear and Sienna Miller
as a Cat on a hot tin roof for a good start: in
October begins a new season of transmissions
and retransmissions from the National Theater,
West End and The Bridge Theater in London.
A series of shows from famous theaters is a great
opportunity to see performances in an all-star
cast without leaving Wrocław.
Organiser: New Horizons Association
/ Tickets: 35 PLN (regular), 25 PLN (reduced)

6.10 | 18:00
„Kontrabasista” – spektakl
The Bassist – a play
Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21
„Kontrabasista” to przepełniony groteską, śmiechem i nostalgią monodram Patricka Süskinda.
To rozrachunek życiowy niespełnionego muzyka,
a tak naprawdę to właściwie każdego z nas.
W monodramie miłość konkuruje z nienawiścią,
a gorzki śmiech z bezsilnością. Samotność kontrabasisty to pole do popisu dla jego wyobraźni.
Wyobraźnia bohatera ukazuje widzowi szereg nie
tylko komicznych, ale i dramatycznych zachowań.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
The Bassist is a monodrama filled with grotesque,
laughter and nostalgia by Patrick Süskind. It is the
story of a life of an unfulfilled musician, and in
reality, it is about every single one of us.
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

6, 7, 13, 14.10 | 19:00
„Moskwin. Zew” – spektakl
Moskvin. The Call – a play
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Rosja, rok 2011. Policja zatrzymuje na cmentarzu
w Niżnym Nowogorodzie 45-letniego mężczyznę,
który ma przy sobie torbę z ludzkimi kośćmi. Zatrzymanym okazuje się Anatolij Moskwin, lokalny
historyk i znany w Rosji lingwista, władający trzynastoma językami znawca kultury celtyckiej oraz
rytuałów pogrzebowych ludów syberyjskich. Co
robił w biały dzień na cmentarzu i skąd się wzięły
kości w jego torbie?
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 30 PLN
Russia, 2011. The police detains a 45-year-old man
who is carrying a bag filled with human bones
in the cemetery in Nizhny Novgorod. He turns
out to be Anatoly Moskvin, a local historian and
a renowned Russian linguist. What did he do in
the middle of the day in the cemetery and where
did the bones in his bag come from?
Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 30 PLN

8, 9.10 | 19:00
„Nikt (nie) spotyka nikogo”
– spektakl
No One Meets (Not) Anyone – a play
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa
/ The Grotowski Institute, Cinema Room, Rynek
Ratusz 27
Tekst inspirowany jest dramatem „Nikt nie
spotyka nikogo” Petera Asmussena w przekładzie
Pawła Partyki. Duński dramatopisarz pokazuje
relację z drugim człowiekiem, partnerem, odartą
z konkretu. Bohaterowie nieustannie zadają sobie
pytania o to, kim są i czy przypadkiem nie są
brani za kogoś innego.

Transmisje z The National Theatre, fot. mat. organizatora

teatr + performance

5, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19.10 | 19:00
6, 20.10 | 18:00
7, 21.10 | 17:00

www.grotowski-institute.art.pl
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
The text is inspired by Peter Asmussen’s play No
One Meets Anyone in Paweł Partyka’s translation.
Organiser: The Grotowski Institute
/ Free entrance (registration is required)

11, 12, 13.10 | 18:00

12, 13, 14.10 | 19:00

„Jutro zawsze będzie jutro”
– spektakl muzyczny
Tomorrow will always be tomorrow
– a music play

„Café Panique” – spektakl
Café Panique – a play

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59

Przedstawienie powstało z inspiracji opowiadaniami Rolanda Topora „Najpiękniejsza para piersi
na świecie” oraz „Cztery róże dla Lucienne”. Reżyserka Joanna Gerigk rozpatruje różne przypadki
ludzkie i rozmaite odsłony samotności. Podejmowane próby jej oswojenia są czasem absurdalne,
czasem smutne lub beznadziejne, albo śmieszne
i krępujące.

Spektakl studentów IV roku Wydziału Aktorskiego AST (filia we Wrocławiu) w reżyserii Wojciecha
Kościelniaka to przedstawienie muzyczne złożone
z songów mistrza piosenki politycznej i społecznej – Bertolta Brechta. Zaskakujące jest, jak
aktualnie brzmią dzisiaj teksty i przesłanie zawarte w tym materiale. Całość jest pracą zbiorową,
pełną wybuchowej energii właściwej „łobuzom”
z AST. A że songi Brechta też są materiałem łatwopalnym, z tego spotkania musiało wyniknąć coś
ciekawego…
Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych
im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia
we Wrocławiu
www.ast.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
A play, directed by Wojciech Kościelniak and staged
by the students of the 4th year of the Faculty of
Acting of the National Academy of Theatre Arts, is
a musical performance composed of songs by Bertolt Brecht – master of political and social song.
Organiser: National Academy of Theatre Arts in
Krakow, Branch in Wrocław / Tickets: 20 PLN
(regular), 15 PLN (reduced)

9.10 | 20:00
„Didi – epizody Edith Piaf”
– spektakl taneczny
Didi – the episodes of Edith Piaf
– a dance play
Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

„Didi – epizody Edith Piaf”, fot. Arkadiusz Kniga-Leosz; „Cafe Panique”, fot. Natalia Kabanow

Spektakl taneczny z piosenkami Edith Piaf
inspirowany biografią tej wspaniałej artystki.
Zapraszamy widzów do towarzyszenia francuskiej
pieśniarce poprzez kolejne etapy jej życia osobistego i zawodowego. Sceny taneczne przeplatane
są tu autorskimi wykonaniami piosenek Edith.
Widowisko utrzymane w konwencji kabaretowej
i atmosferze Paryża końca XIX w.
Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych
www.cia.wroclaw.pl
Bilety: 18–25 PLN
Dance performance featuring songs by Edith Piaf,
inspired by the biography of this outstanding
artist. Dance scenes are interwoven here with
performances of songs made famous by Edith.
The show illustrates cabaret and the atmosphere
of Paris at the end of the 19th century.
Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych
/ Tickets: 18–25 PLN

Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c

theatre + performance

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Organizator: Wrocławski Teatr Pantomimy
im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl
Bilety: 30 PLN (normalny),
20 PLN (ulgowy),
15 PLN (grupowy)
Rezerwacja: (71) 337 21 03,
a.paluch@pantomima.wroc.pl
The performance was inspired by the stories
of Roland Topor The most beautiful pair of breasts
in the world and Four roses for Lucienne.
The director Joanna Gerigk considers various
human cases and various kinds of loneliness.
Organiser: Henryk Tomaszewski Wrocław
Pantomime Theatre / Tickets: 30 PLN (regular),
20 PLN (reduced), 15 PLN (group) / Reservation:
(71) 337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
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„Novecento” – monodram
Novecento – a monodrama
Teatr Muzyczny Capitol / Capitol Musical Theatre,
ul. Piłsudskiego 67
Błażej Wójcik w monodramie o genialnym pianiście-samouku, porzuconym jako niemowlę na transatlantyku. Novecento nigdy w życiu nie opuścił
tego statku. Historię opowiada jego najbliższy przyjaciel – trębacz z okrętowej orkiestry. Na podstawie
tego tekstu Giuseppe Tornatore nakręcił słynny film
„1900: człowiek legenda” („La leggenda del pianista
sull’oceano”) z Timem Rothem w tytułowej roli.

theatre + performance

13, 14.10 | 19:00

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 25 PLN
Błażej Wójcik in a monodrama dedicated to a brilliant self-taught pianist, abandoned as a baby on
a transatlantic ship. This story inspired Giuseppe
Tornatore to make the famous film The Legend of
1900 (La leggenda del pianista sull’oceano), starring Tim Roth in the eponymous role.

12.10 | 10:00
13.10 | 19:00
14.10 | 18:00
„Prometeusz” – spektakl
akrobatyczno-taneczny
Prometheus – an acrobatic
and dance performance
Impart, ul. Mazowiecka 17
Uniwersalna opowieść o zderzeniu dwóch przeciwstawnych idei, nawiązania do teatru antycznego, efektowne akrobacje, elementy ekwilibrystyki cyrkowej, tańca i wschodnich sztuki walki
– widowiskowy „Prometeusz” w październiku
wraca na deski Impartu. Zbudowany z rozmachem spektakl nie jest jednak wyłącznie popisem
akrobatycznym, zawarta jest w nim bowiem
wyraźna i ponadczasowa historia. Podstawą fabularną spektaklu jest antyczny mit o Prometeuszu,
który za pomocą wykradzionego bogom ognia
budzi w ludziach kreatywność i zainteresowanie
światem.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.sterfakultury.pl/Impart

„Prometeusz”, fot. Wiktor Bernatowicz; „Przybora na 102”, fot. Bartek Wójcikiewicz

Bilety: 25–40 PLN
An acrobatic and dance performance, where
the story is presented using broadly understood
movement – dance, acrobatics, theatre of shadows, equilibristics and Eastern martial arts. The
show revolves around the conflict between Zeus
and Prometheus. To use a fantastic metaphor, this
performance should be watched as if the actors’
voices were taken from them, but instead they
were given wings.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 25–40 PLN

12.10 | 19:00
„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a music play
Impart, ul. Mazowiecka 17
Znakomicie zrealizowany spektakl muzyczny,
zbudowany na bazie 18 piosenek z repertuaru
zespołu Leningrad z Sankt Petersburga. Przedstawienie wciąga od początku niezwykle wiarygodnie i sugestywnie tworzonym nastrojem permanentnej balangi, doskonałą grą aktorów Mariusza
Kiljana i Tomasza Marsa oraz porywa niesamowitą energią granej na żywo, ostrej muzyki,
w wykonaniu instrumentalistów, którzy również
uczestniczą w działaniach scenicznych. Od ponad
ośmiu lat jest grany na kameralnej scenie Impartu
i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
publiczności, która po każdym przedstawieniu
domaga się bisów.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław

Organiser: Capitol Musical Theatre / Tickets: 25 PLN

14.10 | 18:00
„Przybora na 102”
– spektakl muzyczny
Przybora na 102 – a music play
Sala koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10
Liryka przepleciona surrealistycznym humorem.
Krótkie opowiadania i piosenki – te najpiękniejsze,
autorstwa mistrza Jeremiego Przybory. Postaci
ujmują wrażliwością i szczerością, a całość jest
wspaniale wzbogacona muzycznie przez oryginalne trio muzyczne. Teksty Jeremiego Przybory
są przeplatane szalonymi improwizacjami spod
znaku Mumio. Będzie więc dowcipnie, ale też
refleksyjnie i wzruszająco.
Organizator: Radio Wrocław

www.strefakultury.pl/Impart

www.radiowroclaw.pl

Bilety: 35–40 PLN

Bilety: 110–130 PLN

An exquisite music play based on 18 songs by
Leningrad – a band from Saint Petersburg. For
over eight years it has been played on the Impart
chamber stage and has enjoyed unwavering popularity among the audience.

Lyricism intertwined with surrealist humour.
Short stories and songs – the most beautiful ones,
by Jeremi Przybora. Three artistic temperaments
– Jeremi Przybora, Magda Umer and Mumio – will
meet on a single stage.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 35–40 PLN

Organiser: Radio Wrocław / Tickets: 110–130 PLN
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Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced),
20 PLN (group)

„Serwus Fryderyk!
Czyli miłość ci wszystko wybaczy”
– komedia muzyczna
Hello there Fryderyk! Or Love
forgives it all – musical comedy
Centrum Inicjatyw Artystycznych,
ul. Tęczowa 71-81
Warszawa, 31 sierpnia 1939 roku. Rzecz dzieje się
w teatrzyku Figaro. W garderobie spotykają się wielkie gwiazdy sceny kabaretowej – Hanka Ordonówna,
Mira Zimińska, Zofia Terné i Stefania Grodzieńska.
Biorą udział w próbie spektaklu, który reżyseruje
Fryderyk Jarosy. Każda z Pań jest / była uwikłana
w osobistą relację z Fryderykiem. Co z tego wyniknie?
Wiele zabawnych i absurdalnych sytuacji.
Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych
www.cia.wroclaw.pl
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Bilety: 18–25 PLN
Warsaw, 31 August 1939. The story takes place at
the Figaro theatre. The greatest stars of the cabaret scene – Hanka Ordonówna, Mira Zimińska,
Zofia Terné and Stefania Grodzieńska – meet in
the dressing room, as they are all supposed to
take part in a rehearsal of a programme directed
by Fryderyk Járosy. Each of the ladies had or has
a personal relationship with Fryderyk. What will
happen? A lot of funny and absurd situations.
Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych
/ Tickets: 18–25 PLN

20, 21.10 | 11:00, 13:00
„Dżungla” – spektakl dla dzieci
w wieku 0,5–3 lat
The Jungle – a play for children
aged 0.5–3

Organizator: Stowarzyszenie Europejskich Więzi
www.sewkalambur.blogspot.com
Wstęp wolny

„O tym, co rękę na bęben podnosi”
– spektakl dla dzieci
Who raises hand over the drum
– a play for children

30 years have passed since a premiere of the play
And who is with us? Songs from the streets of Lviv at
the Kalambur Theatre. It was a first, official performance in the post-war Poland, which brought back
a memory about the old Lviv. Now the Lviv songs –
completed with memories regarding the spectacle’s beginnings and another stories – is going to be
presented again at the Art Cafe Kalambur.

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

Organiser: Stowarzyszenie Europejskich Więzi
/ Free entrance

21.10 | 11:00

19, 26.10 | 20:00

skiej ulicy” w Teatrze Kalambur. Było to pierwsze,
oficjalne w powojennej Polsce przedstawienie, które przywracało pamięć o dawnym Lwowie. Teraz
piosenki lwowskie – uzupełnione wspomnieniami
o historii powstania spektaklu oraz dalszych jego
losach – znowu zagoszczą w Art Cafe Kalambur.

Mikołaj Woubishet, aktor Capitolu, zaprasza na teatralne Podwórko, na którym wspólnie z najmłodszymi widzami, a także z Kajetanem Dudzińskim
– aktorem i twórcą muzyki, tworzyć będzie niezwykłą opowieść. Tajemnicza Afryka, jej dźwięki,
magiczne zwierzęta i wielcy czarodzieje, a do tego
historia Adisa – chłopca, który się nigdy nie uśmiechał. Czy ta wyprawa zakończy się powodzeniem?
Czy uda się pomóc Adisowi? A może Adis będzie
mógł pomóc uczestnikom wyprawy?
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 20–25 PLN
Mikołaj Woubishet, Capitol’s actor, would like
to invite you to the theatre’s Backyard, where,
together with the youngest audience, as well as
Kajetan Dudziński, the actor and composer, he
will create an extraordinary story.
Organiser: Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 20–25 PLN

22.10 | 19:00–21:00
„…Bo my sztamy wciąż trzymamy”
– spektakl
…Because we still stick together
– a play

26.10 | 18:00
„We Won’t Close Our Umbrellas”
– performance audiowizualny
Brigitty Bödenauer
We Won’t Close Our Umbrellas
– an audiovisual performance by
Brigitta Bödenauer
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Centre, ul. Widok 7
Najnowszy audiowizualny performance Brigitty
Bödenauer, w którym artystka wykorzystuje m.in.
przetworzone nagrania, zrealizowane na demonstracjach w obronie praw kobiet podczas swojej
rezydencji we WRO w 2017 r. Działanie odbywa się
w przestrzeni instalacji zbudowanej z podświetlonych, rzucających cień szkieletów parasolek.
Za sprawą światła i umieszczonych przed nim soczewek z cieni powstają obrazy oglądane niczym
przez szkło powiększające.
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny

Art Cafe Kalambur, ul. Kuźnicza 29a

The latest audiovisual performance by Brigitta
Bödenauer, in which the artist uses, among others
processed recordings made during demonstrations in defense of women’s rights during his
residence at WRO in 2017.

W tym roku mija 30 lat od premiery spektaklu
„A kto z nami trzyma sztamy, czyli piosenki lwow-

Organiser: WRO Media Art Center Foundation
/ Free entrance

Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Spektakl jest podróżą do świata natury – dzikich
dźwięków, barw i opowieści snutych bez słów,
otwierającego się na doświadczanie wszystkimi
zmysłami. Przedstawienie powstało z fascynacji
bogactwem amazońskiej dżungli – obszaru najbardziej dziewiczego i zagrożonego jednocześnie,
domu tysięcy gatunków owadów, zwierząt i roślin,
w którym zachowane zostały naturalne, pierwotne
więzi człowieka i natury.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy),
20 PLN (grupowy)

27, 28.10 | 19:00

„Serwus Fryderyk! Czyli miłość ci wszystko wybaczy”, fot. Arkadiusz Kniga-Leosz; „We Won’t Close Our Umbrellas”, fot. mat. organizatora

teatr + performance

The performance was born out of the fascination
with the richness of the Amazon jungle – the
most primeval and endangered area in the
world, a house of thousands of species of insects,
animals and plants, where the natural, original
bonds between humans and nature have been
preserved.

theatre + performance
Kazio Sponge Talk Show:
„Memento mori” (odcinek II)
– serial kabaretowy
Kazio Sponge Talk Show:
Memento mori (episode II)
– a cabaret series
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
“Kazio Sponge Talk Show” to serial kabaretowy
dla dorosłych w konwencji programu telewizyjnego. Każdego miesiąca widzowie zobaczą zupełnie
nowy odcinek. Tematy społeczne, polityka, sport,
biznes i ekonomia, kultura, kulinaria, psychoporady, pogoda, horoskop, koncert życzeń, bloki
reklamowe, teleturniej, co miesiąc nowi goście –
tylko Kazio wie, co wydarzy się w trakcie wieczoru. Dwoje aktorów, jedna lalka, muzyka na żywo.
Improwizacja bez cenzury. Jazda bez trzymanki.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 40 PLN
Kazio Sponge Talk Show is a cabaret series for
adults kept in the convention of a television show.
Every month the audience will see a brand-new
episode. Two actors, one puppet, live music. Improvisation without censorship. A wild ride.
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Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 40 PLN

26, 27.10 | 19:00
29, 30.10 | 18:00
„Wścieklica” – spektakl
Wścieklica – a play

Kazio Sponge fot. Krzysztof Ścisłowski; „Ostatnia taśma”, fot. Maciej Zakrzewski

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59
Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału
Aktorskiego AST (filia we Wrocławiu) w reżyserii
Jacka Bunscha na podstawie sztuki Stanisława
Ignacego Witkiewicza pt. „Jan Maciej Karol
Wścieklica”. Po błyskotliwej karierze politycznej
w mieście tytułowy bohater wraca do rodzinnej
wsi. Jest zmęczony i apatyczny, a także ma nadzieję odzyskać równowagę na łonie natury. Ale
otaczający go ludzie mają wobec niego zgoła inne
plany… Co z tego wyniknie?
Organizator: Akademia Sztuk Teatralnych im.
St. Wyspiańskiego w Krakowie, Filia w Wrocławiu
www.ast.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
A diploma performance of students of the 4th
year of the Faculty of Acting of the National Academy of Theatre Arts, directed by Jacek Bunsch,
based on Jan Maciej Karol Wścieklica – a drama
by Stanisław Ignacy Witkiewicz.
Organiser: National Academy of Theatre Arts in
Krakow, Branch in Wrocław / Tickets: 20 PLN
(regular), 15 PLN (reduced)

28, 29.10 | 19:00
„Ostatnia taśma” – spektakl
Krapp’s Last Tape – a play
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Kinowa / The Grotowski Institute,
Cinema Room, Rynek Ratusz 27
„Ostatnia taśma” narodziła się z fascynacji beckettowską architekturą ciszy. Obudowanie życia
dźwiękiem, otaczanie się dźwiękiem stało się dla
twórców podstawowym tropem kompozycji spektaklu w reżyserii i inscenizacji Jarosława Freta,
w którym występuje Alessandro Curti. Dźwięk
jest wehikułem pamięci, a przez to wehikułem
czasu. „Ostatnia taśma” pozwala sprawdzić i uwydatnić przekonanie, że teatr także jest maszyną
czasu.
Dodatkowy język: włoski
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 20 PLN
Krapp’s Last Tape was born out of our fascination
with Beckett’s architecture of silence. Embedding
life in sound, surrounding oneself with it, has
become for us the basic compositional trope in
constructing the performance.
Additional language: Italian / Organiser:
The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN

teatr + performance

30.10 | 19:00
„Camille” – spektakl
Camille – a play

Jaroslav Rudiš „Aleja Narodowa”
– monodram
Jaroslav Rudiš The National
Avenue – a monodrama
Dolnośląskie Centrum Filmowe
/ Lower Silesian Film Centre,
ul. Piłsudskiego 64a
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Poznaj Wandama – czeskiego bohatera walki
o niepodległość, który dał sygnał do rozpoczęcia
Aksamitnej Rewolucji. Tylko nie wiadomo,
której stronie: protestującym czy milicji. Uważa
się za ostatniego Rzymianina. Hitlerowskie saluty
tłumaczy, jak wielu innych narodowców
w Czechach i w Polsce, tradycją rzymską.
Jednocześnie jak Václav Havel pragnie, aby
prawda i miłość zwyciężyły nad kłamstwem i nie-

nawiścią. W finale boleśnie zderza się…
z regułami wolnego rynku.

www.dcf.wroclaw.pl

W scenariuszu wykorzystano fragmenty listów
Camille Claudel w przekładzie na język polski
Marie Magneron i Magdaleny Spytkowskiej,
wiersze Zuzanny Ginczanki oraz fragment utworu
muzycznego zespołu Kobong. Występują: Kamila
Klamut, Ewa Pasikowska.

Bilety: 18–26 PLN

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, Fundacja Teatr Polski – TP Dla
Sztuki, Teatr Polski – w Podziemiu, Dolnośląskie
Centrum Filmowe

Meet Wandam, the Czech hero of the struggle
for independence, who gave the signal to start
the Velvet Revolution. What is unclear is which
side he gave the signal to... the protesters or the
militia.
Organisers: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu,
Fundacja Teatr Polski – TP Dla Sztuki, Teatr
Polski – w Podziemiu, Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 18–26 PLN

www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 20 PLN
The piece includes excerpts from Camille Claudel’s letters in Marie Magneron’s and Magdalena
Spytkowska’s translation, Zuzanna Ginczanka’s
poems and expert from Kobong’s music. Performed by Kamila Klamut, Ewa Pasikowska.
Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN

„Aleja Narodowa”, fot. Tobiasz Papuczys; „Camille”, fot. Maciej Zakrzewski

29, 30.10 | 20:00–22:00

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

literature

literatura

literature
3.10 | 19:00

Salon Silesiusa:
spotkanie z Tomaszem Bąkiem
i Aldoną Kopkiewicz
Silesius Poetry Salon: a meeting with
Tomasz Bąk and Aldona Kopkiewicz
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Tomasz Bąk i Aldona Kopkiewicz. Oboje młodzi
i niezwykle utalentowani, oboje mają na swoim
koncie Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius
w kategorii debiut, oboje w tym roku wydali kolejne książki poetyckie. I właśnie o tych tomikach
– „Utylizacja. Pęta miast” (Bąk) oraz „Szczodra”
(Kopkiewicz) – a także o pisaniu i promocji poezji
po głośnym debiucie, z dwójką gości porozmawiają Irek Grin i Andrzej Zawada.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław,
Wrocławski Dom Literatury
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Darczyńca: Fundacja ORLEN – Dar Serca
www.domliteratury.wroc.pl
www.strefakultury.pl
Wstęp wolny
Tomasz Bąk and Aldona Kopkiewicz. Both young
and very talented, both winners of Wrocław Silesius Poetry Award for debuts, and both published
their following volumes of poetry this year. Their
new books, as well as writing and promoting poetry
after a successful debut, will be the subject of their
conversation with Irek Grin and Andrzej Zawada.
Organiser: Culture Zone Wrocaw, Wrocław Literature House / Donor: Fundacja ORLEN – Dar Serca
/ Free entrance

5–12.10

14. Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, fot. Natalia Kabanow

14. Międzynarodowy Festiwal
Opowiadania
14th International Short Story Festival
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian
Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6
Międzynarodowy Festiwal Opowiadania po raz
14. odbędzie się we Wrocławiu. To święto krótkiej
prozy, którego centralnym nurtem są prezentacje
opowiadań prowadzone przez autorów w językach
oryginalnych, z symultanicznie wyświetlanym
tłumaczeniem, w zmienionej scenograficznie i co
roku odmiennej lokalizacji. W tym roku gośćmi
będą m.in.: Dorota Masłowska, Magdalena Grzebałkowska, Karmele Jaio Eiguren, Inga Žolude,
Kevin Barry, Rob Doyle, Thomas Gunzig.
Organizator: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

www.opowiadanie.org
Wstęp wolny
International Short Story Festival is a multidimensional celebration of short prose. At the heart of the
festival is the reading of stories by their authors, in
original languages, with the translation simultaneously screened behind; each year readings are set
in different scenography and in different venues.
Organiser: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji
/ Free entrance

9.10 | 18:00
„Saga lwowska” Petro Jacenki
– premiera książki Wydawnictwa
Warstwy
Lviv Saga by Petro Yatsenko
– a new release by Warswy Publishing
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Pierwszego dnia trwania Bruno Schulz. Festiwalu
Wydawnictwo Warstwy zaprasza na spotkanie

z ukraińskim pisarzem i dziennikarzem Petro
Jacenką, autorem powieści „Saga lwowska”. Rozmowę o książce, ale też o wchodzeniu na polski
rynek wydawniczy czy o literackim stypendium
realizowanym pod artystyczną opieką Olgi Tokarczuk poprowadzi Łukasz Wojtusik, dziennikarz Radia TOK FM.
Dodatkowy język: ukraiński
Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury,
Wydawnictwo EMG
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
On the first day of Bruno Schulz. Festival, Warstwy
Publishing invite for a meeting with Ukrainian
writer and journalist Petro Yatsenko, author of the
novel Lviv Saga. He will speak about the book, but
also about debuting on the Polish book market
and his scholarship to Wrocław tutored by Olga
Tokarczuk. The moderator will be Łukasz Wojtusik from TOK FM radio.
Additional language: Ukrainian / Organisers:
Wrocław Literature House, EMG Publishing
/ Free entrance

literatura

9–14.10
7. Bruno Schulz. Festiwal
7th Bruno Schulz. Festival
różne lokalizacje / diﬀerent locations
Temat przewodni 7. edycji festiwalu to biografia
jako gatunek literacki, filmowy i komiksowy.
O życiu i twórczości pisarzy rozmawiać będą
m.in.: Stanisław Bereś, Inga Iwasiów, Jerzy
Jarzębski, Joanna Kornaś-Warwas, Klementyna
Suchanow czy Mariusz Urbanek. Andrzeja Bursę
przypomną Wojciech Bonowicz, Adam Poprawa
i Piotr Śliwiński; Borys Lankosz zaprezentuje
swój najnowszy film „Kobro / Strzemiński. Opowieść fantastyczna”, a poezję Adama Mickiewicza zaśpiewają i zagrają Andrzej Stasiuk oraz
Haydamaky. W ramach festiwalu odbędzie się
także tradycyjny konkurs poetycki.
Organizator: Wydawnictwo EMG
www.brunoschulz.dybook.pl
Wstęp wolny
The main theme of the 7 edition of BSF will
be biography as a literary, film and comic
book genre. Life and work of various writers
will be discussed by, among others, Stanisław
Bereś, Inga Iwasiów, Jerzy Jarzębski, Joanna
Kornaś-Warwas, Klementyna Suchanow and
Mariusz Urbanek. Borysz Lankosz will present
his latest film Kobro / Strzemiński. A Fantastic
Story, and Andrzej Stasiuk with the Ukrainian
band Haydamaky will play and sing the poetry
of Adam Mickiewicz. The traditional Friday
poetry contest will be organised too.
th

Organiser: EMG Publishing / Free entrance
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REKLAMA

11.10 | 20:00
12.10 | 17:30
14.10 | 12:00
Literacka Nagroda Europy Środkowej
Angelus – salony Angelusa
Angelus Central European Literature
Award – Angelus Salons
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
13 października poznamy laureatkę lub laureata 13. edycji Nagrody Angelus – najważniejszej nagrody dla wydanych po polsku książek
prozatorskich autorstwa pisarzy z Europy
Środkowej. Dzień wcześniej w Barbarze (12.10)
czytelnicy będą mieli okazję posłuchać rozmowy
z siedmiorgiem nominowanych pisarek i pisarzy,
którą poprowadzą Wojciech Bonowicz i Szymon
Kloska. Novum są natomiast spotkania z laureatami Angelusa. W czwartek (11.10) odbędzie się
spotkanie z Olegiem Pawłowem, nagrodzonym
w roku 2017 (prowadzenie Wiktor Dłuski), z kolei
w niedzielę 14 października z laureatką lub laureatem Angelusa 2018 (prowadzenie prof. Piotr
Śliwiński).
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.angelus.com.pl
Wstęp wolny
On 13 October, the winner of the 13th edition of
Angelus Award will be announced – the most
important prize for prose written by authors from
Central Europe and published in Poland. The day
before (12.10), readers will have the opportunity to
meet the seven writers nominated to the Award.
There will also be a meeting with the last year’s

winner, Oleg Pawłow (11.10), and on Sunday the
14th – with the winner of Angelus 2018.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

13.10 | 16:00
Festiwal Tradycji Literackich:
spotkanie z Billem Johnstonem
Literary Traditions Festival:
a meeting with Bill Johnston
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum, Rynek 6
Gościem II edycji Festiwalu Tradycji Literackich
będzie laureat nagród Transatlantyk oraz Found in
Translation Award, autor najnowszego przekładu
„Pana Tadeusza” na język angielski (Archipelago
Press), a także tłumacz m.in. utworów Juliusza Słowackiego, Wiesława Myśliwskiego i Witolda Gombrowicza. Spotkanie poprowadzi Marcin Hamkało.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.pl
Wstęp wolny
The second edition of the Literary Traditions
Festival will be attended by the Transatlantyk
Prize winner and the Found in Translation
Award, the author of the latest translation of Pan
Tadeusz into English (Archipelago Press), as well
as a translator of works by, among others, Juliusz
Słowacki, Wiesław Myśliwski and Witold Gombrowicz. Host: Marcin Hamkało.
Organiser: National Ossoliński Institute
/ Free entrance

literature

literatury polskiej. Przede wszystkim jednak
zastanawia się, czy tłumaczenie literackie... jest
w ogóle możliwe. Spotkanie wokół książki Jerzego
Jarniewicza pt. „Tłumacz między innymi. Szkice
o przekładach, językach i literaturze” – wrześniowej premiery Wydawnictwa Ossolineum. Goście:
Jerzy Jarniewicz, Dorota Kozińska.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.pl
Wstęp wolny
A meeting dedicated to Jerzy Jarniewicz’s book
entitled Translator, among others [Tłumacz
między innymi. Szkice o przekładach, językach
i literaturze], a September release by the Wydawnictwo Ossolineum publishing house. Guests:
Jerzy Jarniewicz, Dorota Kozińska.
Organiser: National Ossoliński Institute / Free entrance

18.10 | 17:00

16.10 | 19:00
„Krótka historia teatru w Europie”
Józefa Kelery – spotkanie
A Short History of the Theatre
in Europe by Józef Kelera
– a conversation about book

Józef Kelera, fot. Tobiasz Papuczys; okładka książki Berlińska depresja. Dziennik Andy Rottenberg; Dorota Masłowska, fot. Karol Grygoru

Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa / The
Grotowski Institute, Cinema Room, Rynek Ratusz 27
Pewien student, kiedy zdał już egzamin (chyba
na czwórkę?) i nie mógł być podejrzewany o lizusostwo z powodu oceny, odważył się powiedzieć autorowi: „Panie Profesorze, ja nigdy nie
przypuszczałem, że historia teatru może być tak
ciekawa!”. Autor lubił być chwalony, ale miał
wątpliwości: czy to historia jest tak ciekawa, czy
autora opowiadanie, czy jedno z drugim ożenione? Po wielu latach, kiedy przestał już wykładać,
postanowił to sprawdzić, pisząc „Krótką historię
teatru w Europie”.
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Wstęp wolny
Józef Kelera is a theatre and literary critic,
historian of theatre and literature, translator,
Professor Emeritus of the University of Wrocław
and of the AST National Academy of Theatre
Arts in Krakow Branch in Wrocław, as well as
a member of the Polish PEN Club.
Organiser: The Grotowski Institute / Free entrance

„Berlińska depresja. Dziennik”
Andy Rottenberg – spotkanie autorskie
Berlin Depression. A journal by Anda
Rottenberg – a meeting with author
galeria Awangarda BWA Wrocław / Awangarda
Gallery, ul. Wita Stwosza 32
„Berlińska depresja. Dziennik” to zapis rocznego pobytu autorki w Berlinie. Wnikliwe notatki
z lektur, intymne wspomnienia o rodzinie i przyjaciołach, szczere komentarze na temat wystaw
i sztuki. Ale i zatroskane spojrzenie w Polskę,
udział w protestach ulicznych jak i zaangażowanie
w ochronę przyrody – od bluszczu na sąsiedniej
kamienicy po Puszczę Białowieską. Spotkanie
z Andą Rottenberg poprowadzi Anna Mituś.
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
Berlin Depression. A journal [Berlińska depresja.
Dziennik] is a book that records the author’s
one-year stay in Berlin. Insightful notes from
reading, intimate memories of family and
friends, sincere comments on exhibitions and
art. The meeting with Anda Rottenberg will be
hosted by Anna Mituś.
Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

18.10 | 19:00
Trzy czwarte. Rozmowy o literaturze:
Dorota Masłowska
Three Quarters. Conversations on
Literature: Dorota Masłowska
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Październikowa odsłona cyklu „Trzy czwarte”
zapowiada się wyjątkowo. Irek Grin – menedżer kultury, juror Nagrody Angelus i dyrektor
Wrocławskiego Domu Literatury – do rozmowy zaprosił Dorotę Masłowską. Wielokrotnie
nagradzana i uwielbiana przez czytelników
pisarka, dramatopisarka i felietonistka opowie
o swojej najnowszej książce „Inni ludzie”, która
określana jest jako „gatunkowa hybryda, polifoniczny utwór-potwór”, z którego – jak zawsze
u Masłowskiej – wyłania się boleśnie aktualny
i szczery obraz współczesnej Polski.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury

17.10 | 17:00
„Tłumacz między innymi…”
Jerzego Jarniewicza
– spotkanie autorskie
Translator, among others…
by Jerzy Jarniewicz
– a meeting with author
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum, Rynek 6
W dwudziestu pięciu znakomitych esejach Jerzy
Jarniewicz stawia wiele nieoczywistych pytań,
m.in o prawo tłumacza do kłamstwa i o sens
przekładania na współczesną polszczyznę dawnej

www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
The October edition of the Three Quarters cycle will be unique. This time Irek Grin, cultural
manager and juror of Angelus Award, invited
Dorota Masłowska. The critically acclaimed
writer, loved by Polish readers, will speak
about her latest book Inni ludzie [Other people],
described as hybrid of genres, a polyphonic
poem-monster which – as always in case of
Masłowska – builds a powerful and painfully
honest image of contemporary Poland.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance
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architektura + design

„Gdzie kończy się architektura,
a zaczyna sztuka?” – wystawa
prac Oskara Zięty
Where does architecture end
and art begin? – an exhibition
of works by Oskar Zięta
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
sob. / Sat. 11:00–16:00

66

Galeria sztuki współczesnej Vivid Gallery
zaprasza na wyjątkową ekspozycję obiektów
artystycznych Oskara Zięty. Ten światowej klasy
architekt i artysta zaprezentuje swoje unikatowe
rzeźby, instalacje i prototypy. Ideą przewodnią
tego wydarzenia jest dialog pomiędzy sztuką a architekturą. Wystawę współorganizuje PRO Studio
Architekci, którzy są autorami projektu największej komercyjnej galerii sztuki we Wrocławiu.
Wystawie towarzyszyć będą prelekcje architektów
i spotkania z artystami.
Organizator: Vivid Gallery
www.vividgallery.pl
Wstęp wolny
The Vivid Gallery invites you to a unique exhibition of artistic objects by Oskar Zięta. This worldclass architect and artist will present their unique
sculptures, installations and prototypes. The
leitmotif of this event is the dialogue between art
and architecture. The exhibition is co-organized
by PRO Studio Architects, who are the authors of
the project of the largest commercial art gallery in
Wrocław. The exhibition will be accompanied by
lectures of architects and meetings with artists.
Organiser: Vivid Gallery / Free entrance

– PKO, Instytut Matki i Dziecka, czy Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż
zaskakują swoją prostą formą, która łączy się
z trafną symboliką. Wystawa jest próbą przetestowania wyobraźni polskich ilustratorów, a także
połączeniem dwóch historycznie odległych epok
projektowania graficznego i ilustracji.

www.nacisk.com

„Przez Wrocław tropem Richarda
Konwiarza” – wystawa poprojektowa
Following Richard Konwiarz’s footsteps
through Wrocław – a post-project
exhibition

Wstęp wolny / Free entrance

Panato Cafe, ul. Jedności Narodowej 68a

Organizatorzy: Festiwal Druku Nacisk, IP Studio

Karol Śliwka is one of the most important Polish
graphic designers. He created hundreds of graphic
signs functioning till now – PKO, the Institute of
Mother and Child, and the General Directorate for
National Roads and Motorways are still surprising
with their simple form. The exhibition is an attempt to test the imagination of Polish illustrators,
as well as a combination of two historically distant
ages of graphic design and illustration.
Organisers: Festiwal Druku Nacisk, IP Studio

6–7.10 | 11:00–20:00
Nacisk – Festiwal Druku
Nacisk – Print Festival
podwórko Ruska 46 / Ruska 46 backyard
Festiwal Druku Nacisk to dwa dni przepełnione
warsztatami, prelekcjami oraz wystawami. Hasłem
przewodnim tegorocznej edycji jest branding, na
który spojrzymy oczami zaproszonych ekspertów:
projektantów, artystów, specjalistów od komunikacji, a także poligrafów. Wśród nich m.in.: Krzysztof
Iwański, Jacek Walesiak (UVMW), Dawid Ryski,
Patryk Hardziej, Andrzej Wieteszka. Ważną częścią
festiwalu są targi, na których swoje prace wystawi
33 wystawców, głównie ilustratorów.
Organizator: Drukomat.pl

6–7.10 | 11:00–20:00

www.nacisk.com

„Jak Śliwka w kompot.
Polscy ilustratorzy Karolowi
Śliwce” – wystawa
Polish illustrators tribute
to Karol Śliwka – an exhibition

Wstęp wolny

IP Studio, ul. Ruska 46a
Karol Śliwka jest jednym z najważniejszych
polskich projektantów grafiki użytkowej. Stworzył
setki znaków graficznych funkcjonujących do dziś

7–19.10
7.10 | 17:00 wernisaż / opening

Nacisk Print Festival is two days full of workshops, lectures and exhibitions by of invited
experts: designers, artists, communication specialists, as well as polygraphs. The motto of this
year’s edition is branding. The important part of
the festival are fairs, where 33 exhibitors, mainly
illustrators, will exhibit their works.
Organiser: Drukomat.pl / Free entrance

pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
Po terenowej grze miejskiej zainspirowaną postacią Richarda Konwiarza – jednego z architektów
przedwojennego miasta, współtwórcy Hali Stulecia, Stadionu Olimpijskiego, schronów, basenów,
robotniczych osiedli i innych – zapraszamy na
wystawę zdjęć stworzonych przez niego obiektów.
Michalina Naraniecka, przygotowując wraz z innymi mieszkańcami Wrocławia grę, ofotografowała zarówno detale, jak i całe budynki autorstwa
Konwiarza. Na wystawie skonfrontujemy ich
współczesne wizerunki z tymi sprzed kilkudziesięciu lat. Wspomnimy też postać architekta
i urbanisty oraz obejrzymy materiał z przebiegu
gry. Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Iwona Szabarkewicz
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
PANATO
Wstęp wolny
After an outdoor urban game inspired by Richard
Konwiarz – one of the architects of the pre-war
city – we invite you to an exhibition of photos of
buildings designed by him. Michalina Naraniecka, who prepared a game together with other
inhabitants of Wrocław, photographed both the
details and entire Konwiarz’s buildings. At the
exhibition, we will confront their contemporary
images with those from a few dozen years ago.
The project is carried out in cooperation with
Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław,
Iwona Szabarkewicz / Free entrance

„Jak Śliwska w kompot. Polscy ilustratorzy Karolowi Śliwce” - foto mat. organizatora

28.09–20.10

każdy wtorek i środa / each Tuesday and Wednesday

Pracownia filmowa
w Klubie Pod Kolumnami
Film studio at the
Klub Pod Kolumnami
Klub Pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21
W ramach pracowni filmowej we wtorki i środy
klub zaprasza do udziału w warsztatach, podczas
których uczestnicy poznają podstawowe techniki
filmowe oraz ich praktyczne zastosowanie
w życiu codziennym. Efektem będą zrealizowane
wspólnie etiudy i materiały reporterskie – od
podstaw pracy z kamerą, poprzez realizację materiału, a na montażu i całym procesie postprodukcyjnym skończywszy. Zajęcia prowadzone są
w grupach do 10 osób.
Organizator: Klub Pod Kolumnami

2.10 | 16:00–18:00
3, 4.10 | 12:00–18:00
11, 18.10 | 18:00
Wydarzenia towarzyszące wystawie
„Zapomniane światło prywatnych dni”
Accompanying programme of
the exhibition Forgotten light of the
private days

www.kolumny.art.pl

małe dzieło sztuki mówiące o sprawach najbliższych i najważniejszych. Za przewodników posłużą nam artyści art brut, którzy obrali haft za swoje
tworzywo. Warsztaty poprowadzi Olga Budzan.
Gościem spotkania będzie Rafał Jęczmyk.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny

education + animation

edukacja
+ animacja

education
+ animation

2.10–30.06.2019 | 18:00–21:00

Embroidery is not only a decoration technique, it
is also a way of expressing emotions, an attempt
to face the question of who we are, what we do
here and where are we going. During this workshop, everyone will be able to create a miniature
embroidery – a small artwork concerning the
closest and most important issues. The workshop
will be overseen by art brut artists, who have
chosen embroidery as their medium of choice.
The workshop will be hosted by Olga Budzan, and
Rafał Jęczmyk will join us as a special guest.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Cena: 25–80 PLN
As part of the film studio on Tuesdays and
Wednesdays, the club invites the residents to
participate in workshops, during which they
will learn about basic film techniques and their
practical application in everyday life. The result
will be etudes and video reports made together.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
/ Price: 25–80 PLN

Galeria Dworcowa / Dworcowa Gallery,
ul. Piłsudskiego 105

Haftujemy! – warsztaty hafciarskie, fot. mat. organizatora; Warsztaty kreatywnego pisania Loesje, fot. mat. organizatora

„Zapomniane światło prywatnych dni” to nie
tylko wystawa prezentująca szerokie zbiory
i twórczość Witolda Romera. Integralną częścią
projektu i prezentacji fotografii z archiwum
rodziny Romerów jest Centrum Edukacyjne,
które stanie się przestrzenią aktywnej pracy
z wystawą.
PROGRAM:
2.10 – warsztaty „Foto-storytelling” dla dzieci
w wieku 8–12 lat
3, 4.10 – zajęcia „Romer Remix” z Oficyną Peryferie
11.10 – oprowadzanie z Karoliną Puchałą-Rojek
18.10 – oprowadzanie z Adamem Sobotą.
Na warsztaty obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
TIFF Center
www.strefakultury.pl/GaleriaDworcowa
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
Forgotten light of the private days is not only
the exhibition presenting a wide Witold
Romer’s collection and photography. An
integral part of the Romer family’s project
and exhibition is the Education Center, which
will become a space for active work with the
exhibition.
PROGRAMME:
2.10 – Photo-storytelling workshop
for children aged 8–12
3–4.10 – Romer Remix – two-day workshop
with Oficyna Peryferie
11.10 – tour of the exhibition led by Karolina
Puchała-Rojek
18.10 – tour of the exhibition led by Adam Sobota.
Registration for workshops is required,
the order of applications decides.
Organisers: Culture Zone Wrocław, TIFF Center
/ Free entrance (registration is required)

3.10 | 17:00–20:00
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Haftujemy!: „Róbmy wystawę
– mini hafty o maxi sprawach”
– warsztaty hafciarskie
Let’s embroider!: Let’s have
an exhibition – mini embroidery
on maxi issues – workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Haft to nie tylko technika służąca dekorowaniu,
ale także sposób na wyrażenie emocji, próba
zmierzenia się z pytaniem o to, kim jestem, co tu
robię i dokąd zmierzam. Podczas tego warsztatu
każdy będzie mógł stworzyć miniaturowy haft –

6–7.10 | 12:00
Warsztaty kreatywnego pisania Loesje
Loesje creative writing workshops
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
Kreatywne pisanie Loesje pobudza twórcze
myślenie, inspiruje do zabawy schematami
językowymi i wyrażania swoich myśli w postaci
krótkich, niekonwencjonalnych tekstów. Loesje,
czyli po polsku „Lusia”, to imię młodej Holenderki, które od ponad 30 lat gości na czarno-białych
plakatach z inspirującymi hasłami. To również
międzynarodowa sieć organizacji, działających
w różnych krajach na rzecz kreatywności, wolności słowa, aktywizmu społecznego.
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
Zapisy: anna.borowska@ckagora.pl
Loesje is the name of a young Dutch girl, which
has been appearing on black-and-white posters
with inspiring slogans for more than 30 years
now. It is also an international network of organisations working in various countries for creativity,
freedom of speech and social activism.
Organiser: Agora Cultural Center / Free entrance
/ Registration: anna.borowska@ckagora.pl

edukacja + animacja

tylko granice pomiędzy dziedzinami sztuki, ale
również pomiędzy twórcą i odbiorcą tak, aby
wytworzyć nową przestrzeń do pogłębionego
odbioru sztuki. Warsztaty poprowadzą Katarzyna
Kulpa – wrocławska malarka i artterapeutka oraz
jej córka – Julia Kulpa, wokalistka i muzykoterapeutka.

An artistic action in which musical activities will
enter into dialogue with visual art. During the
meeting the artists will create together with the
audience, thus blurring not only the boundaries
between the fields of art, but also between the
artist and the audience in order to create a new
space for deepening the perception of art.

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7–13 lat
pn. „My, Nowodworzanie. Tak, możesz mówić
mi <Panie>” (6.10) poprowadzi Natalia Jerzak –
jedna z 30 kreatywnych Wrocławia. Ich efekty
staną się częścią przewodnika po najciekawszych,
subiektywnie wybranych miejscach osiedla. Zaś
na dwudniowych warsztatach storytellingowych
(12, 13.10) organizatorki skupią się na wyłowieniu
najciekawszych lokalnych opowieści o osiedlu.
Wspólnie z uczestnikami będą pracować nad
rozwinięciem wątków i pogłębieniem tropów
mikrohistorii nowodworskich. Efekty warsztatów
„O sile lokalnej społeczności” oraz „Odkopane
miejscówki – historie na/o Dworze” również staną
się częścią przewodnika, którego premiera już
w listopadzie. Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

Organisers: Vivid Gallery, Eklektik Session
/ Free entrance

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, grupa
nieformalna „chcemy dobrze”

Organizatorzy: Vivid Gallery, Eklektik Session
www.vividgallery.pl,
www.eklektiksession.com
Wstęp wolny

6–27.10 | 12:00–16:00
każda sobota / each Saturday

„To nie lipa, czyli nie ma Lipy bez lipy”
– cykl warsztatów
To nie lipa, czyli nie ma Lipy bez lipy
– workshops series
siedziba Rady Osiedla Lipa Piotrowska
/ Lipa Piotrowska District Council
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 15 / Municipal
Public Library (branch no. 15), ul. Tymiankowa 3
Od września na Lipie Piotrowskiej trwają warsztaty
i spotkania, podczas których mieszkańcy tworzą
własną gazetkę osiedlową. Tak będzie też w październiku: 6.10 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty dla dzieci, 13 i 27.10 odbędą
się warsztaty z kreatywnego pisania, a 20.10
– warsztaty z kolażu. Jeśli chcecie poznać proces
powstawania gazetki, śledźcie koniecznie, co dzieje
się w projekcie i oczywiście dołączajcie. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

6.10 | 13:00–15:00

warsztaty dla dzieci / workshops for children

12.10 | 17:00–19:00
13.10 | 13:00–15:00
warsztaty storytellingowe / storytelling workshops

Nowy Dwór Pany
– sąsiedzki przewodnik: warsztaty
Nowy Dwór Rocks
– a neighbourhood guide: workshops
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 22 / Municipal
Public Library (branch no. 22), ul. Chociebuska 8-10
Od września grupa „chcemy dobrze” odkrywa
wrocławskie osiedle „przy wjeździe do którego

chcemydobrze
Wstęp wolny
Since September, the “chcemy dobrze” gropu discovers the Nowy Dwór in Wrocław. Art workshops
for children aged 7–13 (6.10) will be led by Natalia
Jerzak, one of 30 creative person of Wrocław.
Its effects will become a part of the guide to the
most interesting, subjectively selected places of
the estate. And during the two-day storytelling
workshops (12, 13.10), the organizers will focus on
finding the most interesting local stories about
the housing estate. The premiere of the guide is
planned for November. The project is carried out
in cooperation with Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław, “chcemy
dobrze” informal group / Free entrance

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Agnieszka
Stolarczyk
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Since September workshops and meetings have
been taking place in Lipa Piotrowska, during
which residents create their own local newspaper.
6.10 we invite all those interested to workshops
for children, 13 and 27.10 there will be creative
writing workshops, and 20.10 – collage workshops. If you want to know the process of creating
a newsletter, follow what is happening in the
project and join. The project is carried out in
cooperation with Microgrants programme.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Agnieszka
Stolarczyk / Free entrance

6.10 | 12:00
„Kolory dźwięku” – warsztaty
Colours of sound – workshops
Vivid Gallery, pl. Kościuszki 4
Akcja artystyczna, w której działania muzyczne
wchodzić będą w dialog ze sztuką wizualną.
W trakcie spotkania artyści będą tworzyć wspólnie z publicznością, zacierając tym samym nie

„To nie lipa, czyli nie ma Lipy bez lipy”, fot. Agnieszka Maziak; Nowy Dwór Pany, fot. Kamila Rogaczewska

68

wita nas mural WKS” i planuje razem z mieszkańcami Nowego Dworu poszukać nowej twarzy tej
części Wrocławia.

www.muzeumwspolczesne.pl

„Posążek boga ironii”
– warsztaty teatralne dla seniorów
The statue of the god of irony
– theatre workshops for seniors

Wstęp wolny
The Museum Wrocław Contemporary Museum
would like to invite you to the inaugural meeting
of the series of workshops entitled What can we do
for each other? – a project combining art, design
and sociology. Together with Gabriela Kowalska,
we want to invite members of the Ukrainian
minority living in Wrocław to take part in the
project.

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6
Dwie edycje ośmiogodzinnych warsztatów, podczas których uczestnicy pod okiem prowadzących
przygotują etiudę teatralną. Punktem wyjścia
będzie krótki utwór Zbigniewa Herberta „Z mitologii”. Prowadzenie: Lucyna Piwowarska-Dmytrów – absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, animatorka kultury, Beata
Rakowska – aktorka teatralna i filmowa.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.pl
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
Two editions of eight-hour workshops, during
which participants will prepare a theatrical etude
under the supervision of the instructors. The
starting point will be a short piece by Zbigniew
Herbert Z mitologii (From Mythology).

11.10 | 17:00–20:00
Akademia Miejskiego
Ogrodnika: „Prędzej mi kaktus
wyrośnie” – wykład
City Gardener Academy:
Growing cacti – a lecture
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Niedzielne Poranki we WRO
Sunday Matinées at WRO
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Centre, ul. Widok 7

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

7–28.10 | 12:30–14:00
każda niedziela / each Sunday

W trakcie Poranków we WRO prezentowane są
polskie i światowe filmy animowane oraz słuchowiska intermedialne na bazie ciekawych pozycji
literatury dziecięcej. Po pokazach odbywają się
rodzinne działania twórcze przygotowywane
w odniesieniu do programu wystawienniczego
Centrum Sztuki WRO.

www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny

www.wrocenter.pl

Cacti and succulents – unique inhabitants of
deserts and sun-drenched areas. These days, they
are some of the most fashionable plants used in
interior decoration and wedding floristry. Is it
possible to grow these interesting plants at home?
And if so, how? Can you water cacti? Will they
bloom? Do all cacti have spikes?

Wstęp wolny

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów
Niedzielne Poranki we WRO, fot. W. Chrubasik; Akademia Miejskiego Ogrodnika, fot. Marcin Jędrzejczak

Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance

Kaktusy i sukulenty – niezwykli mieszkańcy
pustyń i mocno nasłonecznionych terenów.
Obecnie jedne z najmodniejszych roślin wykorzystywanych w dekoracji wnętrz czy we florystyce
ślubnej. Czy te ciekawe w kształcie rośliny można
uprawiać w domu? A jeżeli tak, to jak? Czy można
podlewać kaktusy? Czy kaktusy kwitną? Czy aby
na pewno kaktus ma kolce? Na to i inne pytania odpowiemy sobie podczas październikowej
Akademii Miejskiego Ogrodnika, która tym razem
zamieni się w spotkanie miłośników kaktusów –
tych doświadczonych i tych całkiem „zielonych”.
Spotkanie poprowadzi Filip Marek.

Organiser: National Ossoliński Institute
/ Free entrance (registration is required)

Every week Sunday Matinée is the program
specially for youngsters and their parents, during
which are presented Polish and international animated films, and carry both intermedia
readings based on the latest children literature and
workshops connected thematically with the the
screening and current exhibition program of WRO.
Organiser: WRO Media Art Center Foundation
/ Free entrance

education + animation

6, 7.10 | 10:00–14:00

11.10 | 18:00
„Co możemy dla siebie zrobić?”
– warsztaty
What can we do for each other?
– workshops
Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a
Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na spotkanie inaugurujące cykl warsztatów „Co możemy
dla siebie zrobić?” – projektu łączącego sztukę,
design i socjologię, do współtworzenia którego,
wraz z artystką Gabrielą Kowalską, zaprasza
członków mniejszości ukraińskiej mieszkającej we
Wrocławiu. Podczas spotkania artystka przedstawi dwie poprzednie edycje projektu, zrealizowane
w ramach programu AIR Wro (prowadzonego
przez Strefę Kultury Wrocław) w San Sebastián
oraz rok później na wrocławskim Szczepinie.
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

12.10 | 10:00
„Reglamentacja” – gra miejska
Rationing – an urban game
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
Gry plenerowe, których akcja rozgrywa się na
terenie miasta, skierowane są do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wcielają się
w różne postaci i wykonują powierzone im
zadania. Takiej lekcji historii towarzyszą emocje,
jakich nie zapewni zgłębianie tekstów źródłowych czy oglądanie filmów historycznych. W ten
niecodzienny sposób Centrum Historii Zajezdnia
chce pokazać młodzieży, że poznawanie historii
nie musi być nudne.
Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Wstęp wolny
The outdoor games, which take place in the
city, are addressed to high school students. The
participants play different roles and carry out
the assigned tasks. Such a history lesson evokes
emotions that are impossible to feel while reading
source texts or watching historical films.
Organiser: Depot History Centre / Free entrance

13.10 | 11:00, 13:00
Tektura i papier:
„Projektanci wnętrz”
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper:
Interior designers – family workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Strefa Kultury Wrocław i Tekturowo zapraszają
na październikowe spotkanie z dizajnem. Podczas
warsztatów poznamy prace wybranych artystów i projektantów, zastanowimy się, co można
i czego nie można zaprojektować. Rozejrzymy się
dookoła, przetestujemy udostępnioną w Barbarze
kolekcję krzeseł i, być może, nawet uda nam
się rozstrzygnąć konkurs na najwygodniejsze
dostępne siedzisko… W trakcie zajęć przemienimy się w projektantów wnętrz. W kartonowych
pudełkach urządzimy mini-makiety domowych
pomieszczeń. Zajęcia, które prowadzi Katarzyna
Bury, adresowane są do dzieci w grupach wiekowych 4–6 (11:00–11:45) i 6–10 lat (13:00–14:15).
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: tekturaipapier@strefakultury.pl
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Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: tekturaipapier@strefakultury.pl

swojego telefonu uczestnicy dowiedzą się podczas
części teoretycznej i praktycznej spotkania.
Jak pracować ze światłem, kolorem, strukturą, ustawieniami smartfonu i programami do
postprodukcji zdjęć na smartfonach; zobaczą
na wybranych przykładach, co później będą
mogli wykorzystać przy własnych stylizacjach.
Spotkanie poprowadzą Monika Szeﬄer i Gosia
Zabokrzycka.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: gotujemy@strefakultury.pl
Camera technology in our smartphones is almost
catching up with SLR cameras and other professional equipment, ushering a new era of culinary
photography. The participants will learn about
making the most of the capabilities of their phone
during the theoretical and practical part of the
meeting.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: gotujemy@strefakultury.pl

14.10–9.12 | 10:00–13:00
każda sobota i niedziela
/ each Saturday and Sunday

13.10 | 14:00–20:00
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Zamkowe Granie #2
– popołudnie z planszówkami
Playing at the Castle #2
– afternoon with board games
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
CK Zamek zachęca, by sobotnie popołudnie
spędzić nad planszą ulubionej gry w czasie pierwszego spotkania nowej edycji Zamkowego Grania.
Razem ze stowarzyszeniem Klub Koloseum
przygotowano kilkanaście tytułów najpopularniejszych planszówek.
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
CK Zamek encourages you to spend the Saturday
afternoon with your favourite board games during
the first meeting of the new edition of Playing at
the Castle series. Together with the Koloseum
Klub Association, we prepared some of the most
popular board games.
Organiser: Centrum Kultury Zamek
/ Free entrance

13.10 | 16:00–19:00
Kuchnia dla opornych:
„Mobilna fotografia kulinarna
w praktyce” – warsztaty kulinarne
Kitchen for Dummies:
Mobile culinary photography in practice
– culinary workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
W czasach, kiedy technologia aparatów wbudowanych w nasze smartfony depcze po piętach
lustrzankom i podobnym urządzeniom, nastała
nowa era dla fotografii kulinarnej. O tym, jak
najlepiej wykorzystać fotograficzne możliwości

18.10 | 10:00–19:00
19.10 | 9:30–18:15
Konferencja „Miasto i Kultura”
City and Culture conference
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Recepcja, podwórko Ruska 46
/ Reception, Ruska 46 backyard
i inne lokalizacje / and other locations
Druga edycja konferencji „Miasto i Kultura”
zorganizowana zostanie pod hasłem „Kompromis”. Podczas dwóch dni wydarzenia pragniemy
podkreślić niejednoznaczność tego zagadnienia,
prezentując wybrane praktyki związane ze współpracą międzysektorową. Do udziału w konferencji
zaprosiliśmy więc przedstawicieli czołowych,
polskich marek kulturalnych oraz podmiotów
aktywnych w obszarze CSR i CCR, aby wspólnie
z nimi omówić realia współpracy. Wokół „Miasta
i Kultury” pragniemy zgromadzić szerokie grono
praktyków i teoretyków kultury, którzy chcą
dzielić się swoimi doświadczeniami, wymieniać
efektywnymi narzędziami pracy, a także wzajemnie inspirować się do wdrażania nowych modeli
zarządzania kulturą.
PROGRAM:

Akademia Mikrograntów
The Microgrants Academy

18.10

Barbara, ul. Świdnicka 8b

10:00–10:30 – otwarcie konferencji

Myślicie o rozpoczęciu swojej przygody z realizacją projektów społecznych i chcecie spróbować
swoich sił w roli koordynatorów, animatorów lub
aktywistów, ale nie wiecie jak zacząć? Zapraszamy
Was do udziału w kolejnej odsłonie Akademii
Mikrograntów! W trakcie trzymiesięcznego cyklu
warsztatów i wykładów dowiecie się jak zebrać
i opisać potrzeby swojej grupy docelowej i dopasować działania do miejsca ich realizacji, stworzyć
harmonogram i budżet projektu, gdzie szukać
partnerstw oraz jakimi kanałami promować swój
pomysł. Spotkania prowadzone będą w języku
polskim przez specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy nad lokalnymi, społecznymi
inicjatywami.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Zapisy: mikrogranty@strefakultury.pl (do 7.10)
The Microgrants Academy is a three-month series
of workshops and lectures for the residents of
Wrocław debuting as coordinators, animators,
educators and activists. We invited local activists,
practitioners and theorists of animation, as well
as social and cultural education, and also people
who already carried out their projects with us to
collaborate with us on organising these meetings
– now they will share their reflections and skills
with you.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance /
Registration: mikrogranty@strefakultury.pl (till 7.10)

8:30–10:00 – rejestracja uczestników
10:30–13:30 – prezentacje eksperckie:
Michał Piernikowski (Łódź Design Festival),
Dorota Groyecka (non/fiction),
Łukasz Adamski (Muzeum Śląskie w Katowicach),
Błażej Grzechnik (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty)
13:45–14:45 – „Kompromis w kulturze – programowanie, źródła finansowania, publiczność
i sprawozdawczość” – dyskusja podsumowująca
prezentacje eksperckie, moderowana przez Piotra
Knasia (Małopolski Instytut Kultury)
16:00–19:00 – warsztaty:
„Segmentacja w praktyce, czyli o planowaniu
oferty i komunikacji z wykorzystaniem wiedzy
o odbiorcach” – Katarzyna Krauze i Małgorzata Zając (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)
„Wielkie pytania – proste odpowiedzi? Kompromis
w praktycznych badaniach kultury”
– Natalia Brylowska (Instytut Kultury Miejskiej)
„Jak złożyć niezależny magazyn” – Dorota Groyecka
19.10
9:00–9:30 – rejestracja uczestników
9:30–11:00 – prezentacje eksperckie:
Marcin Czarniak (MR PR),
Ewelina Jabłońska–Gryżenia (AmRest Sp. z o.o.),
Monika Tramś (Fundacja Artystyczna Podróż Hestii),
11:00–12:00 – “Różne aspekty współpracy
międzysektorowej” – dyskusja podsumowująca
prezentacje eksperckie, moderowana przez
Karolinę Mróz (Fundacja Dom Pokoju)
13:30–16:00 – warsztaty:
„Jak rozwiązywać konflikt? Rola negocjacji, mediacji.
Czy zawsze chodzi o kompromis? – Monika Klonowska
(Monika Klonowska – Szkolenia)
„Ćwiczenia z pracą – zawód z kulturą w tle”
– Paulina Czapska, Anna Szapert
(Kolektyw FUTURE SIMPLE)
„Gra na kompromis” – Magdalena Ochał,
Magdalena Różycka, Michał Kocikowski
(Kolektyw Badawczy)
16:30–18:00 – debata podsumowująca
konferencję
18:00–18:15 – zamknięcie konferencji

Zamkowe Granie #2, fot. mat. organizatora; Akademia Mikrograntów, proj. Aleksandra Błędowska; Konferencja „Miasto i Kultura”, proj. Magdalena Przewłocka

edukacja + animacja

Culture Zone Wrocław and Tekturowo would like
to invite you to an October meeting with design.
During the workshops, we will get to know the
works of selected artists and designers, and we
will consider what can and cannot be designed.
We will look around, test the chair collection
available at Barbara and perhaps we will be even
able to determine the winner of a competition
for the most comfortable chair... During the
workshop, we will turn into interior designers.
We will create mini-mock-ups of home rooms in
cardboard boxes. The workshops, conducted by
Katarzyna Bury, are intended for children aged
4–6 (11:00–11:45) and 6–10 (13:00–14:15).
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Organizatorzy: Moviment d’Alliberament Digital
MAD, Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA,
Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej – oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
www.puntoyrayafestival.com
Wstęp wolny
The part of the Punto y Raya Festival dedicated
to abstract art is a wide range of workshops for
adults and children. The series of workshops will
begin on October 18 with VVVV language workshop to create abstract visualizations. In addition,
there will be artistic, stop-motion and film animation workhsops. The programme of the festival
also includes masterclasses with the participation
of world artists.

education + animation

Dodatkowy język: angielski

Additional language: English / Organisers: Moviment d’Alliberament Digital MAD, Audiovisual
Technology Center, Four Domes Pavilion, Museum of Contemporary Art – branch of the National
Museum in Wrocław / Free entrance
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/PraktycyKultury
Cena: 99 PLN (prelekcje i debaty),
49 PLN (pojedynczy warsztat)
The main idea behind the City and Culture conference is “Compromise”. During the two days of
the event, we would like to highlight the ambiguity
of the main issue by presenting various practices
related to cross-sector cooperation. Therefore, we
invited representatives of leading Polish cultural
brands and companies active in the field of CSR and
CCR. We want to discuss the realities of cooperation.
The City and Culture conference will bring together
a wide group of practitioners and cultural theoreticians who want to share their experiences, exchange
effective work tools, and also inspire each other to
implement new models of cultural management.
PROGRAMME:
18.10
8:30–10:00 – registration of participants
10:00–10:30 – opening of the conference
10:30–13:30 – keynote speakers:
Michał Piernikowski (Łódź Design Festival),

Konferencja „Miasto i Kultura: 2017 fot. Jerzy Wypych; Punto y Raya Festival 2018, fot. Vibeke Sorensen

Dorota Groyecka (non/fiction),
Łukasz Adamski (Muzeum Śląskie in Katowice),
Błażej Grzechnik (New Horizons Association)
13:45–14:45 – Compromise in the cultural sector –
programming, fundraising, audiences and reporting
– summary discussion moderated by Piotr Knaś
(The Małopolska Institute of Culture)
16:00–19:00 – workshops:
Segmentation in Practice or Audience Intelligence-Driven Offering & Communications Planning
– Katarzyna Krauze and Małgorzata Zając
(Museum of the History of Polish Jews POLIN)
Great questions – Simple answers? Compromise
in practical cultural research – Natalia Brylowska
(Instytut Kultury Miejskiej)
How tu set up an independent magazine?
– Dorota Groyecka (non/fiction)
19.10
9:00–9:30 – registration of participants
9:30–11:00 – keynote speakers:
Marcin Czarniak (MR PR),
Ewelina Jabłońska-Gryżenia (AmRest Sp. z o.o.),
Monika Tramś (Hestia Artistic Journey Foundation),
11:00–12:00 – Various aspects of cross-sector
cooperation – summary discussion moderated by
Karolina Mróz (Foundation Dom Pokoju)

13:30–16:00 – workshops:
How to solve conflicts? The role of negotiations
and mediations. Is it always about compromise?
– Monika Klonowska (Monika Klonowska – Szkolenia)
Practising work – a profession called culture
– Paulina Czapska, Anna Szapert
(FUTURE SIMPLE Collective)
A compromise game – Magdalena Ochał, Magdalena
Różycka, Michał Kocikowski (Kolektyw Badawczy)
16:30–18:00 – debate summarising the conference
Organiser: Culture Zone Wrocław / Price: 99 PLN
(presentations and debates), 49 PLN (single
workshops)

18–28.10

18.10 | 17:00–18:30
Tradycje wielu kultur:
„Karaibskie klimaty w rewolucyjnej
Kubie – między Hemingwayem
a Che Guevarą” – prelekcja
Traditions of Many Culture:
Caribbean atmosphere
in revolutionary Cuba – between
Hemingway and Che Guevara
– a lecture
Dolnośląska Biblioteka Publiczna / Lower Silesian
Public Library, Rynek 58

Punto y Raya Festival 2018:
program edukacyjny
Punto y Raya Festival 2018:
an educational programme

Tematem spotkania z podróżniczką Marią Tyws,
bogato ilustrowanego zdjęciami, będą tytułowi charyzmatyczni bohaterowie, jak również
codzienne życie Kubańczyków, na którym wciąż
odciskają się w równej mierze karaibski styl bycia
oraz idee rewolucyjne.

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA
/ Audiovisual Technology Center, ul. Wystawowa 1

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Częścią festiwalu dedykowanemu sztuce abstrakcyjnej w ruchu Punto y Raya 2018 jest szeroka
oferta warsztatów dla dorosłych i dzieci. Cykl zajęć
rozpocznie się już 18 października warsztatami
dotyczącymi języka VVVV do tworzenia abstrakcyjnych wizualizacji. Ponadto odbędą się m.in.
warsztaty plastyczno-ruchowe, animacji poklatkowej oraz plastyczno-filmowe. W programie festiwalu
znalazły się również masterclassy z udziałem
światowych twórców.

www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny
The meeting with the traveller Maria Tyws, richly
illustrated with her photographs, will be devoted
to the charismatic people mentioned in the title,
as well as to the everyday life of the Cuban people,
who are still equally influenced by the Caribbean
lifestyle and revolutionary ideas.
Organiser: Lower Silesian Public Library
/ Free entrance
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dzień z życia ofiary i odkryj zabójcę, zanim będzie
za późno. Do gry potrzebny jest smartfon/tablet
z dostępem do internetu i zainstalowaną darmową aplikacją ActionTrack.

Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice.
Sensacje. Odkrycia:
„Rodzina Bernigerothów
– tajemnice warsztatu lipskich
rytowników” – wykład
From the Ossolineum Collection.
Secrets. Sensations. Discoveries:
Bernigeroth family – secrets of
Leipzig engravers’ work – a lecture

Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna,
Muza SA
www.biblioteka.wroc.pl
Wstęp wolny
Follow the victim’s last day and find the murderer
before it’s too late. To play you will need a smartfon or a tablet with internet access and the free
application ActionTrack installed.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich / National Ossoliński Institute, ul. Szewska 37
Wykład Joanny Błoch o lipskich miedziorytnikach – portrecistach, autorach licznych konterfektów Augusta II, Augusta III i innych dostojników, a także zwykłych mieszczan. Uczestnicy
spotkania odkryją tajniki warsztatu rytowników,
poznają również ich sylwetki.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.ossolineum.pl
Wstęp wolny
A lecture by Joanna Błoch on engravers from
Leipzig – portrait designers, authors of numerous
portraits of August II, August III and other noblemen, as well as ordinary townsmen. Participants
of the meeting will discover the secrets of the
engravers’ work, as well as learn more about the
engravers themselves.
Organiser: National Ossoliński Institute
/ Free entrance
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Organisers: Municipal Public Library, Muza SA
/ Free entrance

20.10 | 11:00–14:00
7. Mikroagora
7th Microagora
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Październikowa Mikroagora będzie kolejną okazją
do poznania wrocławskich, lokalnych aktywistów,
którzy zdecydowali się zgłosić swoje inicjatywy do
naszego programu. Dziewięć rozsianych po całym
mieście projektów, nawiązujących do tematu
przewodniego 18. edycji – wrocławskich mikrohistorii – pozwoli Wam zapełnić czas w jesienno-zimowe dnie i popołudnia. Organizatorzy zapraszają do Barbary nie tylko osoby, które realizują
lub realizowały Mikrogranty, ale również miejskie
media, inicjatywy, instytucje czy organizacje oraz
wszystkich zainteresowanych lokalnymi aktywnościami mieszkańców Wrocławia. 7. 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

20.10 | 10:00
RodzinoGranie na drugie śniadanie
Family Music for brunch
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,
ul. Powstańców Śląskich 190
Organizatorzy zapraszają całe rodziny na rodzinne muzykowanie. W programie m.in: granie na
ekranie, skrzypcowe zabawy, twórcze działania
plastyczne.
Organizator: MDK Wrocław-Krzyki
www.mdk-krzyki.pl
Wstęp wolny
The organisers would like to invite whole families
for family fun with music. The programme features playing on screen, violin games, as well as
creative artistic activities.
Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

During the October Microagora you will learn
about projects submitted for the 18th edition
programme titled “Wrocław’s microstories”. Nine
initiatives scattered around the city will be organised for you in the autumn and winter days and
afternoons. 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 residents. The 7th Microagora is also a great opportunity to join the presented
projects or offer your help in their organization.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

20.10 | 14:00–16:00
„Reguła Meyera”
– mobilna gra miejska
The Meyer’s Rule
– urban mobile game
START: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 29
/ Municipal Public Library (branch no. 29), ul. Reja 1
META: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 58
/ Municipal Public Library (branch no. 58), pl. Teatralny 5
Jak? Dlaczego? Kto? To trzy pytania, które stawia
komisarz Hubert Meyer, rozwiązując zagadki
morderstw. Tym razem reguła Meyera może nie
wystarczyć. Śledztwo nie przynosi efektów, lecz
każe profilerowi zanurzyć się w swojej przeszłości.
Czy morderca wrocławskiej dziennikarki prowadzi okrutną grę z Meyerem? Prześledź ostatni

21.10 | 17:00–19:00
SocjoPercepcja w Recepcji:
„Edukacja, reforma, rzeczywistość.
O zamierzonych i niezamierzonych
konsekwencjach reformy edukacji”
– warsztaty
SocioPerception in Reception:
Education, reform, reality.
On the intended and unintended
consequences of education reform
– workshops
Recepcja, podwórko Ruska 46
/ Reception, Ruska 46 backyard
W październiku rozpoczyna się SocjoPercepcja –
nowy cykl wrocławskich spotkań socjologicznych,
wcześniej odbywający się w Literatce i Panato
Cafe, a od października goszczący w Recepcji.
Spotkania stanowią okazję do dyskusji na temat
bieżących problemów społecznych, z uwzględnieniem aktualnych badań socjologicznych i głosów
zaproszonych gości. W październiku będziemy
rozmawiać o edukacji, planowanych i wdrażanych
reformach oraz ich konsekwencjach.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne o/Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Muzeum
Współczesne Wrocław
www.ptswroclaw.uni.wroc.pl
www.strefakultury.pl/Recepcja
www.muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny
October will bring the opening of SocioPerception – a new series of sociological meetings in
Wrocław, previously held in Literatka and Panato
Cafe, now moved to the Reception. Meetings are
an opportunity to discuss current social problems, including current sociological research and
the voices of invited guests.
Organisers: The Polish Sociological Association
(branch in Wrocław), Culture Zone Wrocław,
Wrocław Contemporary Museum / Free entrance

23, 30.10 | 18:00–19:30
Lekcje Sztuki – wykłady
Art Lessons – lectures
Recepcja, podwórko Ruska 46
/ Reception, Ruska 46 backyard
Lekcje Sztuki to propozycja dla osób dorosłych,
które które chcą być na bieżąco ze wszystkim,
co nowe i inspirujące na polu kultury i sztuki.
Zaproszeni goście podczas cotygodniowych wykładów dzielą się swoją pasją, wiedzą i osobistym

Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice. Sensacje. Odkrycia, fot. mat. organizatora; 7. Mikroagora, proj. Aleksandra Błędowska

edukacja + animacja

18.10 | 18:00

Organizator: Fundacja Ładne Historie
www.ladnehistorie.pl/lekcjesztuki
Wstęp wolny
Art Lessons is a proposal for adults who want
to keep up to date with everything new and
inspiring in the field of culture and art. Invited
guests during weekly lectures share their passion,
knowledge and personal experience. The title
of the autumn edition is “New spaces” and its
subject is focused on intermedia searches of contemporary artists.
Organiser: Ładne Historie Foundation
/ Free entrance

25.10 | 18:00–20:00
Akademia Miejska:
„Jak projektować miasto?
Deweloperzy, architekci i nowe
osiedla” – wykład
City Academy: How to design a city?
Developers, architects and new estates
– a lecture

25.10 | 18:30

27.10 | 12:00

Kultury Świata: „Pacific Crest Trail”
– spotkanie z Kamilą Kielar
Cultures of the World:
Pacific Crest Trail – a meeting with
Kamila Kielar

„Dia de los Muertos”
– warsztaty charakteryzacji
+ sesja foto
Dia de los Muertos – make-up
workshops + photo session

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Pomiędzy Meksykiem i Kanadą, przez góry
biegnące wzdłuż oceanu, wyznaczono szlak.
Na dystansie 4300 km biegnie od pustyń, przez
wysokie góry, wulkany po lasy deszczowe. 18
razy wspina się na Mount Everest, biegnie przez
3 amerykańskie stany, omija miejscowości i ma
przepiękne, choć zazwyczaj dość łagodne oblicze.
Kamila Kielar na meksykańskiej granicy stanęła
samotnie, planując nie tylko wędrówkę całością
szlaku, ale przede wszystkim po to, by zbierać
materiały do reportaży.

Z okazji Halloween Centrum Kultury Agora zaprasza na bezpłatne warsztaty z Panią Rysiową – charakteryzatorką i popularną wrocławską blogerką.
Uczestnicy wykonają makijaż La Catriny, która
w Meksyku jest twarzą Dnia Zmarłych i inspiracją dla wielu artystów. Gotowe charakteryzacje
udokumentujemy sesją fotograficzną.

Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
Kamila Kielar stood alone on the Mexican border,
planning not only a trip along the entire route,
but also collecting materials for reportages.
Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

education + animation

doświadczeniem. Hasłem jesiennej edycji są
„Nowe przestrzenie”, a jej tematyka skupia się na
intermedialnych poszukiwaniach współczesnych
artystów.

Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Wstęp wolny
On Halloween, Agora Culture Centre would like to
invite you to free workshops with Pani Rysiowa,
a make-up artist and a popular blogger from
Wrocław. The participants will make a La Catrina
make-up – the face of the Day of the Dead in Mexico and an inspiration for many artists.
Organiser: Agora Cultural Center
/ Free entrance

Barbara, ul. Świdnicka 8b
Akademia Miejska to cykl wykładów i dyskusji
dla licealistów oraz studentów. W tym semestrze
przyjrzymy się procesom wpływającym na kształt
przestrzeni miejskiej i na warunki życia mieszkańców. Odbywające się co miesiąc spotkania
pomogą lepiej zrozumieć przemiany, jakim podlega w ostatnich latach Wrocław. W październiku,
razem z gościem specjalnym, porozmawiamy
m.in. o projektowaniu urbanistycznym, osiedlach
deweloperskich i wizualizacjach architektonicznych. Wykład poprowadzi dr Rafał Nahirny
z Instytutu Kulturoznawstwa UWr.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
The City Academy is a series of lectures and discussions for high school and university students.
In this semester, we will take a closer look at the
processes affecting the shape of urban space and
the living conditions of its residents.

Kultury Świata: „Pacific Crest Trail”, fot. K. Kielar

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
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9.10 | 18:00

Вишиваємо!: «Робимо виставку
- маленька вишивка про великісправи» - майстер-класи з вишивання

«Львівська сага» Петра Яценка
– презентація книги Видавництва
«Warstwy»

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Вишивка - це не лише техніка, яка використовується для декорування, а й спосіб виразити
емоції, спроба з’ясувати відповідь на запитання,
ким ти є, що роби і куди прямуєш. Під час цього
майстер класу кожен його учасник зможе створити мініатюрну вишивку - маленький мистецький
твір про великі та важливі справи. А вчителями
стануть митці «art brut», які обрали вишивку своїм видом мистецтва. Майстер -класи проводить
Ольга Будзан. Гість зустрічі - Рафал Єнчмик.

У перший день Фестивалю Бруно Шульца Видавництво «Warstwy» запрошує на зустріч з українським письменником та журналістом Петром
Яценком, автором роману «Львівська сага».
Розмову про книжку, а також про входження на
польський видавничий ринок та про літературну
стипендію, яку курує Ольга Токарчик, вестиме
Лукаш Войтусік - журналіст Радіо Tok FM.

Вхід вільний

4–7.10
6. Міжнародний фестиваль
дитячих театрів «Dziecinada»
Impart, ul. Mazowiecka 17 i inne lokalizacje

Фестиваль «Dziecinada» - це мандрівка у світ класичного, новаторського, лялькового та циркового театру. Відкритий для різних вікових груп та
адаптований для сприйняття юними поціновувачами театрального мистецтва. У цьому році
Вроцлав відвідають гості з Данії та Словаччини,
а серед театральних постановок з’явиться кілька
відомих усім, дорослим та дітям, історій: «Книга
джунглів», «Пітер Пен», видовищна постановка
легенди про Яношика та «Ромео і Джульєтта»,
представлені режисером у вигляді танцюючих
черв’ячків. Фестиваль виконує дуже важливу
місію - доходить туди, куди зазвичай не доходить
театр. В неочікувані місця, які знаходяться далеко від культурних центрів: під відкритим небом,
хоспісів, в місцеві центри культури.

4.09–21.10
«Забуте світло приватних днів»
– виставка
Galeria Dworcowa, ul. Piłsudskiego 105

З вересня приміщення Вокзальної галереї заповнять світлини з приватного архіву сім’ї Ромерів.
Унікальна колекція складається з світлин та
фільмів видатного польського фотографа Вітольда Ромера і світлин його сім’ї та друзів невідомих
авторів. На виставці представлено 9 тематичних
напрямків. Основу виставки становить унікальна скриня з архівними світлинами, яка протягом
багатьох років була схована у закапелках родинного будинку Барбари Ромар.
Квитки: 5 PLN
Вхід вільний: для осіб з інвалідністю
та безробітних

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

На створення хореографічного спектаклю у
супроводі пісень Едіт Піаф режисера надихнула
біографія видатної співачки. Ми запрошуємо
глядачів бути поруч з французькою співачкою
протягом різних етапів її особистого та професійного життя. Танцювальні сцени поєднуються з авторським виконанням пісень Едіт. Уся
вистава витримана у стилі кабаре та атмосфері
Парижу кінця ХІХ ст.
Квитки: 18-25 PLN

Let’s Play: Kamp! – концерт
Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

Kamp! - це один з найвідоміших польських
гуртів електронної музики, автори реміксів
творів Давіда Подсядло та гімну Міської музики
2017. Першим твором, який презентує новий
диск є «Don’t Clap Hands». Як розповідає Радек
(продюсер гурту) - це поєднання мелодійності
та пісенності дебютного альбому з більш електронним підходом «Ornet».
Квитки: 59–69 PLN

«Москвін. Виклик» – спектакль

Great Vertigo Party Night with:
Vertigo Band – концерт

Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4

Квитки: 30 PLN

«Діді – епізоди Едіт Піаф»
– хореографічний спектакль

5.10 | 20:00–23:00

5.10 | 20:00–0:00

Ніч з найбільшими хітами AC / DC, Стіві Вандера та Майкла Джексона у чудовому джазовому аранжуванні, у виконанні найкращими
вроцлавських музикантів на чолі з видатною
співачкою Наталією Щипулою.

9.10 | 20:00

Квитки: 10–13 PLN

6, 7, 13, 14.10 | 19:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant, Oławska 13

Вхід вільний			

Росія, 2011 рік Поліція затримує в нижньому
Новгороді 45-річного чоловіка, який має при собі
сумку з людськими кістками. Затриманим виявляється місцевий історик та відомий в Росії лінгвіст,
який знає тринадцять мов, є фахівцем з кельтської
культури та цікавиться ритуальними обрядами
народів Сибіру. Що він робив у білий день на кладовищі і звідки взялися кістки в його сумці?
Квитки: 30 PLN

12.10 | 10:00
13.10 | 19:00
14.10 | 18:00
«Прометей» – акробатично-танцювальна вистава
Impart ul. Mazowiecka 17

Вічна історія про протиборство двох ідей,
рефлексія до античного театру, вражаючі акробатичні трюки, елементи циркової еквілібристики, танець та східні бойові мистецтва - видовищний «Прометей» у жовтні повертається на
сцену Impart. Створений з розмахом спектакль
не є виключно акробатичним шоу, в ньому
закладена історія, що існує поза межами часу.
Основою фабули спектаклю став античний міф
про Прометея, який за допомогою викраденого
у богів вогню пробуджує у людях творчість та
зацікавлення світом.
Квитки: 25–40 PLN

Zapomniane światło prywatnych dni , foto Jerzy Wypych; Prometeusz, foto Wiktor Bernatowicz

ЖОВТЕНЬ У
ВРОЦЛАВІ

edukacja + animacja

3.10 | 17:00–20:00

17, 18.10 | 19:00

«Ленінград» – музичний спектакль

«Монтеккі та Капулетті» – оперна

Impart, ul. Mazowiecka 17

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

Чудово реалізований музичний спектакль, який
базується на 18 піснях з репертуару групи «Ленінград» з Санкт-Петербурга. Від самого початку вистава захоплює надзвичайно достовірним
і емоційно створеним настроєм безперервного
гулянки, відмінною грою акторів Маріуша
Кільяна і Томаша Марса та вражає несамовитою
енергією живої, різкої музики у виконані музикантів, які також беруть участь у сценічній грі.
Уже протягом восьми років цей спектакль не
сходить з камерної сцени Impart і користується
постійною популярністю у глядачів, які після
кожної вистави викликають артистів на біс.

Вважається, що «Монтеккі та Капулетті» - це
оперна відповідь на драму усіх часів. Проте
це помилка - робота Белліні, хоча і поєднана
сюжетно з «Ромео і Джульєттою», це не її адаптацією. Лібрето базується не лише на коханні, а
й на політиці та історії. Хоча це химерна історія
про Ромео і Джульєтту, і хоча музика була частково взята з попередньої опери Белліні („Заїра”), але ««Монтеккі та Капулетті» - це важлива
та сформована цеглина, без якої міцна стіна
бельканто однозначно зруйнувалася б.

Квитки: 35–40 PLN

13.10 | 11:00, 13:00
Картон та папір:
«Дизайнери інтер’єру»
– сімейні майстер-класи
Barbara, ul. Świdnicka 8b

12.10 | 19:00
Джаз в Світовиді: Томаш Прухніцкі
– концерт
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a

Натхненням для музикантів Квартету Томаша Прухніцкого та канвою для композиції і
аранжування поряд з, звичайно ж, акустичною
джазовою музикою стали традиційні пісні та
мелодії польського села. Їх переспіви вносять у
творчість квартету елемент природності та первісної життєвої сили. Особливого колориту додає використання рідкісних інструментів, таких
як окарина або обертонова флейта, а в звучанні
саксофона часто можна почути стиль ведення
мелодії, який використовується в білому співі.
Квитки: 15 PLN

Зона культури Вроцлав та Картонництво
запрошує на жовтневі зустрічі з дизайном. Під
час майстер-класів можна буде познайомитися
з роботами вибраних митців та дизайнерів, задуматися, що можна і чого не можна робити під
час дизайнерської роботи. Учасники зможуть
розглянути усе довкола, протестувати колекцію стільців, доступних у Барбарі, і, можливо,
навіть провести конкурс на найзручніший доступний стілець. Під час занять їх учасники перетворяться на дизайнерів інтер’єру. І створять
в картонних коробках міні-макети житлових
приміщень. Заняття, які проводить Катажина
Бури, скеровані на дітей віком 4–6 (11:00–11:45)
i 6–10 років (13:00–14:15).
Вхід вільний
реєстрація:
tekturaipapier@strefakultury.pl

12.10–27.10
Мікроконцерти на Надодр’ї:
підсумкова виставка

Kuchnia dla opornych, fot0 Marcin Jędrzejczak; Tektura i papier, foto, Katarzyna Bury

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze, ul. Łokietka 5

Протягом кількох місяців в помешканнях та на
подвір’ях на Наодр’ї біло чутно живу музику.
Мешканці мікрорайону запрошували своїх
сусідів спільно провести час з таким артистами,
як: Френсіс Туан, Nado Squad, Wojciech Mach
& Friends або Joao de Sousa. В рамках Музичної
ночі Надодря для мешканців грали також Pola
Chobot & Adam Baran. На підсумковій виставці
можна буде переглянути фотографії з реалізації
проекту та обмінятися враженнями від прослуханих концертів. Проект реалізується в рамках
Мікрогрантів.
Вхід вільний

14.10 | 18:00
«Пшибора на 102»

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Sala koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10

У час, коли технології фотокамер, вбудованих в
наші смартфони, наступають на п’яти дзеркальним фотоапаратам і подібним пристроям,
настала нова епоха для кулінарної фотографії.
Про те, як найкраще використати можливості
фотокамери свого телефону учасники дізнаються під час теоретичної та практичної частин
зустрічі.

Лірика у поєднанні з сюрреалістичним гумором. Короткі оповідання та пісні - найкращі з
тих, автором яких є Єремі Пшибора. Образи
захоплюють чутливістю та щирістю, а усе дійство чудово доповнюється музичним супроводом оригінального тріо. Тексти Єремі Пшибора
переплітаються з шаленими імпровізаціями
марки Mumio. Концерт буде дотепним, але водночас рефлексивним і зворушливим.

Вхід вільний
реєстрація: gotujemy@strefakultury.pl

18.10 | 17:00
Традиції багатьох культур:
«Карибський клімат в революційній Кубі – між Хемінгуеєм та
Че Геварою» – публічна лекція
Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58

Темою багато ілюстрованої зустрічі з мандрівницею Марією Тивс, стануть титуловані харизматичні герої, а також повсякденне життя звичайних кубинців, на яке однаковий вплив мають як
карибський стиль, так і революційні ідеї.
Вхід вільний

19.10 | 19:00
Передпрем’єра: Маріка Клярман
– концерт
Impart, ul. Mazowiecka 17

Жовтнева подія серії Передпрем’єр, учасники
якого є найбільш талановитими польськими
виконавцями молодого покоління, чудово
виконують твори з репертуару поетичної пісні.
Господарем зустрічей є відомий знавець цього
жанру - Богуслав Собчук. 19 жовтня в Impart
можна буде почути Маріку Клярман. Свої перші
мистецькі кроки вона зробила на військових
фестивалях дитячої пісні. Зараз працює у
Вроцлавській опері та Польському театрі у
Вроцлаві. Є лауреатом багатьох фестивалів
поетичної та акторської пісні.
Вхід вільний
		

21.10 | 19:00
Танці в Impart: Танго
Impart, ul. Mazowiecka 17

13.10 | 16:00
Кухня для стійких: «Мобільна
кулінарна фотозйомка на практиці»
– кулінарні майстер-класи

Квитки: від 40 PLN

Квитки: 110–130 PLN

Цикл заходів під назвою «Танці в Impart» - це
подорож різними стилями парних танців, за
участю професійних танцюристів, зацікавлених аматорів та широкого кола громадськості.
Осіння зустріч присвячена танго - стилю, який
достатньо поширений у Вроцлаві завдяки
багатьом мілонгам, на яких зустрічаються
поціновувачі танго. Жовтнева подія стане
чимось більшим, аніж просто танцювальним
вечором. Зона культури Вроцлав запрошує на
майстер-класи та відкриті лекції, які вестимуть
професійні танцювальні пари та живу музику,
яку виконуватиме спеціально запрошений гурт,
що виконує танго. Вас очікуватиме шоу, лекція,
концерт та мілонга. Але це ще не все.
Квитки: 40 PLN
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O magazynie
/ About the magazine:
Magazyn Materiałów Literackich „Cegła” ma charakter literackiego pisma-gadżetu prezentującego zarówno młodych, jak i uznanych autorów współczesnej poezji i prozy. Każdy numer jest oparty na oryginalnym, zaskakującym projekcie wydawniczym, który daleko wykracza poza formy tradycyjnego czasopisma. Pudełko od papierosów, flirt towarzyski, opłatki wigilijne,
wykorzystanie lustrzanego odbicia czy „Cegła” na pieczątkach – to tylko
niektóre ze zrealizowanych pomysłów. Najnowszy numer „Cegły” ukazał
się w formie poetyckich wlepek – wśród autorów znaleźli się m.in. Konrad
Góra i Robert Rybicki.

O książce
/ About the book:
Powieść Krzysztofa Rudowskiego „Konstelacje” to fabularny zapis „wielkich
pytań”, postawionych w literackich miniaturach, prozaicznych scenach z życia,
przedstawionych w dialogach, szczegółach i migawkach. W jaki sposób opowiedzieć o Wielkiej Historii? Jak wpisać w nią małe historie narodów, rodzin
i ludzi? Dlaczego jednym dane będzie żyć w spokojnych czasach, na uboczu,
na wsi, a innym walczyć o przeżycie podczas wojen? Zza tych skromnych
fragmentów, połączonych wiotką linią sensów, losów i życiorysów, wyłania
się obraz rodziny wrzuconej w historię, tę wielką, i tę małą – trwającą póki
co bez końca.
Krzysztof Rudowski’s novel Constellations is a fictional record of the “great
questions,” posed in literary miniatures, prosaic scenes from life, presented in
dialogues, details and snapshots. How do you tell a story about the Great History? How do you write the small stories of nations, families and people into it?
Why will some people live in peaceful times, on the sidelines, in the countryside,
and others fight for survival during wars? From the background of these modest
fragments, connected by a delicate line of meanings, fates and biographies,
emerges the image of a family thrown into history – both the great and the small
one – without end.

O autorze
/ About the author:
Krzysztof Rudowski (rocznik 1960) jako pisarz zadebiutował w 2000 roku
książką „Stopy Pana Boga – metafizyczny przewodnik po Tatrach”. Jest autorem kilku powieści, m.in.: „Punktu obserwacyjnego” i „Rękopisu zapodzianego
w Saragossie”, zbiorów opowiadań oraz pierwszego w historii literatury dramatu internetowego „Cz@t”. Jest współtwórcą nieformalnej grupy artystycznej
– Klubu Literackich Dżentelmenów. Aktywny również jako muzyk jazzowy.
Autor należy również do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zasiadając
w zarządzie jego wrocławskiego oddziału.
Krzysztof Rudowski (born in 1960) made his debut as a writer in 2000 with
the book Stopy Pana Boga – metafizyczny przewodnik po Tatrach (God’s Feet
– a metaphysical guide to the Tatra Mountains). He wrote a number of novels,
including: Punkt obserwacyjny (Observation Point) and Rękopis zapodziany
w Saragossie (The Manuscript Lost in Saragossa) collections of short stories
and the first Internet drama in the history of Literature – Cz@t (Ch@t). He is
a co-founder of an informal artistic group – the Club of Literary Gentlemen,
member of the Polish Writers’ Association and an acting member of the board
of its Wrocław branch. He is also active as a jazz musician.

„Konstelacje”, fot. mat. wydawnictwa; „Cegła” nr 41, mat. wydawcy
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The Magazyn Materiałów Literackich “Cegła” (The “Brick” Literary Materials
Magazine) has the character of a literary magazine and a gadget, presenting
both young and recognised authors of contemporary poetry and prose. Each
issue is based on an original, surprising publishing design that goes far beyond
the forms of a traditional magazine. Cigarette box, social flirtation, Christmas
wafers, the use of mirror reflection or Cegła on stamps – these are just some
of the ideas that were brought to fruition. The latest issue of Cegła appeared
in the form of poetic stickers – the list of authors includes Konrad Góra and
Robert Rybicki.

