




Kulturalni polecają 
Cultural recommendations 
Agnieszka Kulińska, Tomasz Domański

Piosenka dobra na wszystko 
A song is good for everything 
40. Przegląd Piosenki Aktorskiej 
40th Stage Songs Review

5 x NAJ Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
TOP 5 moments at the Stage Songs Review

Zielony Kraj – kto promuje Grenlandię? 
Who promotes the Green Land?  
AIR Wro Talks 4.0

5 pytań do… Daniela Brożka 
5 questions for… Daniel Brożek 
Canti Spazializzati #5

Nadodrze pełne herstorii  
Nadodrze full of herstory 
Herstoryczny spacer po Nadodrzu 
A herstoric walk around Nadodrze

Spójrz mi prosto w oczy 
Look me straight in the eyes 
Wystawa w Muzeum Współczesnym Wrocław 
An exhibition in Wrocław Contemporary Museum 

Dolny Śląsk na celuloidzie utrwalony 
Lower Silesia immortalised on celluloid 
Kinematograf Wrocławski na Dolnym Śląsku 
Wrocław Cinematograph in Lower Silesia

Co wiesz o kinie ukraińskim? 
What do you know about Ukrainian cinema? 
Cykl filmowy KinoUkraïna 
KinoUkraïna film series

Brzydki Wrocław / Ugly Wrocław

Marcowe szarady / March riddles

KALENDARIUM WYDARZEŃ 
SCHEDULE OF EVENTS

sztuki wizualne / visual arts

muzyka / music

film

teatr + performance / theatre + performance

literatura / literature

architektura + design / architecture + design

edukacja + animacja / education + animation

Березень у Вроцлаві

Przeczytaj i zobacz w marcu 
Read and watch in March

ZESPÓŁ / TEAM:

Redaktor naczelna  
Editor-in-chief:  
Magdalena Klich-Kozłowska

Zastępca red. naczelnej  
Deputy editor-in-chief:  
Kuba Żary

Kalendarium  
Calendar of events:  
Maciej Kancerek, Adrian Augustyniak 
(opracowanie zdjęć)

Autorzy / Authors:  
Tomasz Domański, Karolina Dzimira- 
-Zarzycka, Magdalena Klich-Kozłowska, 
Agnieszka Kulińska, Paulina Maloy, 
Lech Moliński, Magdalena Skrabek, 
Krzysiek Stęplowski, Cezary Studniak, 
Anna Ursulenko

Korekta / Proofreading:  
Magdalena Klich-Kozłowska

Projekt graficzny i skład  
Graphic design and typesetting:
Aleksandra Błędowska,  
Magdalena Przewłocka,  
Marta Januszewska

Druk / Print:  
Polska Press Sp. z o. o.

Dystrybucja / Distribution:  
Anna Pazdej

Nakład / Circulation: 5 000 

Wydawca / Publisher:  
Strefa Kultury Wrocław

Kontakt / Contact:  
niezbednik@strefakultury.pl 

Reklama / Advertisement:  
Piotr Stasiak,  
piotr.stasiak@strefakultury.pl 

Zdjęcie na okładce  
Cover photo:  
fot. Majka Zabokrzycka

Strefa Kultury Wrocław 
ul. Świdnicka 8b 
50-067 Wrocław

www.strefakultury.pl

fb.com/NiezbednikKulturalny 
fb.com/StrefaKulturyWrocław 
instagram.com/strefakulturywroclaw 

Za publikowane materiały 
odpowiedzialność ponosi podmiot 
przekazujący je Redakcji do publikacji. 
Redakcja zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian i skrótów 
w nadesłanych materiałach oraz 
nadawania tytułów, jak również odmowy 
publikowania materiału bez podania 
przyczyny. Materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Za treść publikowanych 
reklam odpowiada reklamodawca. 

The responsibility for the materials 
published rests with an entity that 
provides them to the Editorial Office 
for publishing. The Editorial Office 
reserves the right to amend and make 
materials received shorter, and to give 
them titles or to refuse to publish any 
material without any reason whatsoever. 
We do not return any material which 
has not been ordered. An advertiser 
is responsible for the contents of 
advertisements published. 

A fter the shortest, gloomiest and most wintery 
month of the year, it is time for March. Soon 
enough we will be able to exclaim that spring is 

here, and we’ll start thinking about leaving our homes 
and spending the ever-longer spring days in various inter-
esting ways. What does the world of culture have to offer 
in Wrocław? To start with, we are in for some staples of 
Wrocław’s event programme, including the Stage Songs 
Review – the 40th anniversary edition of which has been 
presented in the current edition of the “Guide” in the form 
of a TOP 5 list by its artistic director Cezary Studniak. The 
cinema and museums will let us take in a breath of fresh 
air from the East – the Lower Silesian Film Centre is go-
ing to host the second meeting in the KinoUkraïna series, 
presented – both the series and the Ukrainian cinema – by 
Anna Ursulenko, and the Wrocław Contemporary Muse-
um will host States of focus exhibition – a confrontation 
of the oeuvre of Natalia LL – an artist connected with 
Wrocław – spanning fifty years with works by more than 
40 other artists from Poland and countries of the former 
Eastern Bloc.

In this issue we are also going to venture outside 
the city thanks to the Wrocław Cinematograph – the 
film series at Barbara, currently running its fourth sea-
son – showing that the Lower Silesian film sets were suc-
cessfully used (and are still used to this day) by the film 
industry, offering their beauty, riches and diversity. This 
is proved by the latest work by Borys Lankosz – Dark,  
Almost Night – shot in Wałbrzych, among other loca-
tions, recommended by the “Guide” team in our new  
releases section, along with Filip Zawada’s latest book.

In the month of March, you can also expect some 
intensified traffic on Wrocław’s bicycle paths, which 
were closely examined by Krzysiek Stęplowski – author 
of the monthly Ugly Wrocław photostory. We also have 
something in store for those of our readers who like hik-
ing and maybe even some students skipping school – 
a walk along the Nadodrze herstorical trail.

The Guide Team
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W NUMERZE / IN THE ISSUE:P o najkrótszym posępno-zimowym miesiącu w roku 
przyszła pora na marzec. Niebawem zapachnieje, 
zajaśnieje i zachęceni słoneczną pogodą do opusz-

czenia domowego zacisza zaczniemy zastanawiać się, jak 
wykorzystać coraz dłuższe wiosenne dni. Czego w takim 
razie możemy się spodziewać po wrocławskiej kulturze? 
Nadciągają stałe punkty programu, czyli m.in. Przegląd 
Piosenki Aktorskiej, po którego 40. jubileuszowej edycji 
czytelników „Niezbędnika” w formie TOP 5 oprowadza 
dyrektor artystyczny Cezary Studniak. W kinie i w mu-
zeum doświadczyć będziemy mogli powiewu ze Wscho-
du – w DCF-ie odbędzie się już drugie spotkanie z cyklu 
KinoUkraïna, o którym (zarówno cyklu, jak i kinie ukra-
ińskim) opowiada na naszych łamach Anna Ursulenko, 
zaś w Muzeum Współczesnym Wrocław 50-letni doro-
bek związanej z Wrocławiem Natalii LL skonfrontowany 
zostanie na wystawie „Stany skupienia” z pracami po-
nad 40 innych artystek z Polski i państw byłego bloku 
wschodniego.

W tym numerze wywiało nas też za miasto, a to za 
sprawą Kinematografu Wrocławskiego – filmowego cy-
klu w Barbarze – którego program w trwającym obecnie 
czwartym sezonie pokazuje, że dolnośląskie plenery z po-
wodzeniem służyły (i służą) kinu, oferując mu swą urodę, 
bogactwo i różnorodność. Dowodem na to jest kręcony 
m.in. w Wałbrzychu najnowszy film Borysa Lankosza 
„Ciemno, prawie noc”, który polecamy obok książki Fili-
pa Zawady w rubryce z nowościami wydawniczymi.

Marzec to miesiąc, w którym zauważyć będzie 
można zintensyfikowany ruch na wrocławskich ścież-
kach rowerowych, a tym z kolei przygląda się Krzysiek 
Stęplowski – autor comiesięcznego fotostory Brzydki 
Wrocław. Mamy też propozycję dla lubiących piesze 
wycieczki i potencjalnych wagarowiczów – spacer po 
Nadodrzu szlakiem herstorycznym.

Zespół Niezbędnych 
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Na początek autopromocja – monografia „Pomniki Czasu” 
wydana przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki ukazała się 
z końcem roku 2018. Publikacja jest retrospektywą działań ar-
tystycznych mojego autorstwa, które rozpoczęły się we Wrocła-
wiu na początku lat dziewięćdziesiątych i które są realizowane 
do dziś. Zapraszam szczególnie do lektury życiorysu ilustro-
wanego – swoistej odautorskiej instrukcji, jak nie rezygnować 
z marzeń. Książka do nabycia w OKiS oraz we wrocławskiej 
księgarni Tajne Komplety.

Przez całą wiosnę aż do końca lipca w Narodowym Forum Mu-
zyki we Wrocławiu można podziwiać wyjątkowe „Kolekcje” 
dwóch instytucji sztuki: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Wystawa 
stanowi szeroki przekrój polskiej sztuki drugiej połowy XX 
wieku oraz początku naszego stulecia. Warto wybrać się do 
NFM-u zobaczyć dobrą sztukę w symbiozie z dobrą architek-
turą Forum.

A najlepiej połączyć wizytę w NFM-ie z koncertem IV Symfo-
nii Johannesa Brahmsa. Ostatnia z symfonii kompozytora 
ma charakter kontemplacyjny i będzie trzecim zwornikiem, 
obok sztuk plastycznych i architektury, spinającym forum 
muz. Do zobaczenia na koncercie 15 marca o godzinie 19:00.

In March, I especially recommend the 40th Stage Song Re-
view (22–31.03). The list of this year’s international guests 
includes the Dutch-Iranian singer Sevdaliza, who will give 
a guest performance with Leszek Możdżer, London-based The 
Tiger Lillies in a performance based on Różewicz’s drama and 
Bukowski’s poem, as well as underwater virtuosos from Be-
tween Music, who hail from Denmark.

Until the end of March, you can also see the Krakow Group 
1932–1937 exhibition at the Four Domes Pavilion, which in-
cludes nearly 300 works by young artists, students of the Acad-
emy of Fine Arts in Cracow, who create in the spirit of Young 
Poland. It encompasses drawings, oil paintings, graphics, 
sculptures, as well as stage designs and theatre costumes. As 
someone connected with theatre, I’m particularly partial to the 
activities of the Krakow Group in the field of theatre, namely 
art prepared for the plays staged at the Cricot Artists’ Theatre.

What I recommend the most is a premiere of Medea – a play 
by the Wrocław Pantomime Theatre, directed by Tomasz 
Szczepanek, staged as part of the celebration of the 100th 
birthday of Henryk Tomaszewski – I will be there on stage 
to tackle a mythical topic in order to take a closer look at the 
contemporary patriarchal culture from its perspective. What 
role does the woman play in it? Does she become an excluded 
stranger? How does the power of passion, desires and ambition 
work against this background? You can see it from the 22nd to 
the 24th of March on the Świebodzki Stage.

AGNIESZKA  
KULIŃSKA

artysta wizualny  
/ visual artist

aktorka / actress

TOMASZ  
DOMAŃSKI
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To start with, I’m going to do some self-promotion – the mon-
ograph Pomniki Czasu (eng. Monuments of Time), published 
by the Wrocław Centre for Culture and Art was released at the 
end of 2018. This work is a retrospective of my artistic activi-
ties, which started in Wrocław at the beginning of the 90s and 
have been continued to this day. I encourage you especially to 
give the illustrated biography a try – a kind of author’s manual 
on how not to give up your dreams. The book can be purchased 
at the Centre for Culture and Art, as well as at the Tajne Kom-
plety bookstore in Wrocław.

Throughout spring, until the end of July, the National Forum 
of Music in Wrocław features the unique Collections from 
two art institutions: Centre of Polish Sculpture in Orońsko and 
Zachęta — National Gallery of Art in Warsaw. The exhibition 
presents a broad cross-section of Polish art of the second half 
of the 20th century and the beginning of our century. It is worth 
visiting the NFM to see good art in symbiosis with good archi-
tecture of Forum.

It is best to combine a visit to the NFM with a concert perfor-
mance of Johannes Brahms’ Fourth Symphony. The last 
of the composer’s symphonies is contemplative in nature and 
will be the third keystone, next to visual arts and architecture, 
complementing the Muses’ forum. See you at the concert on 
15 of March at 19:00.

W marcu szczególnie polecam 40. Przegląd Piosenki Ak-
torskiej (22–31.03). Wśród zagranicznych gości znajdują się: 
holendersko-irańska piosenkarka Sevdaliza, która gościnnie 
zagra z Leszkiem Możdżerem, londyński zespół The Tiger 
Lillies w spektaklu opartym na dramacie Różewicza i wierszu 
Bukowskiego czy podwodni wirtuozi z Between Music prosto 
z Danii.

Do końca marca w Pawilonie Czterech Kopuł można oglądać 
wystawę „Grupa Krakowska 1932–1937”. Obejmuje pra-
wie 300 prac młodych artystów, studentów ASP w Krakowie 
tworzących w duchu młodopolskim. To m.in. rysunki, obrazy 
olejne, grafiki, rzeźby, a nawet projekty scenografii i kostiumów 
teatralnych. Jako człowiekowi teatru szczególnie bliska memu 
sercu jest działalność Grupy Krakowskiej właśnie na polu te-
atralnym, czyli oprawa plastyczna dla sztuk wystawianych 
w krakowskim Teatrze Artystów Cricot.

Najgoręcej polecam Państwu premierę z moim udziałem – 
spektakl Wrocławskiego Teatru Pantomimy „Medea” 
w reżyserii Tomasza Szczepanka, realizowany w ramach ob-
chodów 100. rocznicy urodzin Henryka Tomaszewskiego. 
Zmierzymy się z mitycznym tematem, by z jego perspektywy 
przyjrzeć się współczesnej kulturze patriarchalnej. Jaką rolę 
pełni w niej kobieta, czy nie staje się kimś obcym, wykluczo-
nym i jak na tym tle oddziałuje siła namiętności, pragnień 
i ambicji. Od 22 do 24 marca na Scenie na Świebodzkim.
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Jedna z festiwalowych wizytówek Wrocławia w tym 
roku odbędzie się po raz czterdziesty. „Debiutowa-
ła” w 1976 roku jako Przegląd Piosenki Literackiej 
i od tego czasu wypracowała sobie ogólnopolską 
renomę. Profesor Aleksander Bardini (juror PPA 
pod koniec lat 70.) nazywał wrocławskie aktorskie 
śpiewanie czołową manifestacją kulturową w Polsce.

Przez wiele lat przegląd odbywał się w Imparcie. 
Rok 2006 przyniósł sporo zmian: produkcją zajął 
się wówczas Teatr Muzyczny Capitol, miejsce do-
tychczasowego dyrektora artystycznego Romana 
Kołakowskiego zajął Wojciech Kościelniak, które-
go rok później zastąpił zaś Konrad Imiela. Od 2015 
roku tę zaszczytną funkcję pełni Cezary Studniak. 

Oprócz dziesiątków spektakli i koncertów (w histo-
rii nowożytnej festiwalu funkcjonujących pod na-
zwą Nurt Główny, obok którego od ponad dziesię-
ciu lat funkcjonuje także Nurt OFF) nieodłącznym 
elementem programu jest Konkurs Aktorskiej In-
terpretacji Piosenki. Najistotniejsze jest oczywiście 
pierwsze miejsce, choć z biegiem lat dochodziły 
i kolejne wyróżnienia: publiczności, dziennikarzy, 
Ewy Demarczyk czy kapituły wspomnianego wcze-
śniej Aleksandra Bardiniego. Do grona zdobywców 
Grand Prix należą m.in. Edyta Geppert (1984), Han-
na Śleszyńska (1991), Katarzyna Groniec (1997), 
Kinga Preis (1999), Janusz Radek (2003) czy Piotr 
Rogucki (2004). W połowie zeszłej dekady nagroda 
dla najlepszych wokalistów i interpretatorów tekstu 
pokryła się wielobarwnym upierzeniem i od tego 
czasu ofi cjalnie nazywana jest Tukanem.

Bycie fi nalistą wrocławskiego festiwalu to nie tyl-
ko przepustka do kariery, ale często także początek 
wieloletniej przygody z PPA. Konrad Imiela, dziś 
dyrektor Teatru Muzycznego Capitol, na Przeglą-
dzie zaczynał od zdobycia wyróżnienia w roku 
1994. Rok później wystąpił pozakonkursowo ze 
swoim recitalem, w 2007 roku został dyrektorem 
artystycznym imprezy, występował w roli reżysera, 
w 2012 roku kapituła im. Aleksandra Bardiniego 
przyznała mu Dyplom Mistrzowski, aż w końcu za-
siadł w jury przeglądu (2015).

Podobną drogę szczebel po szczeblu przeszedł 
zmarły w styczniu tego roku Roman Kołakowski: 
w 1984 otrzymał II nagrodę, w latach 1996–2005 
był szefem artystycznym przeglądu, później człon-
kiem rady programowej, przewodniczył kapitule 
Nagrody im. Aleksandra Bardiniego i był niemal 
na każdej edycji PPA. Niespodziewana śmierć prze-
rwała jego prace nad tekstami piosenek do musica-
lu „Mock” w reżyserii Konrada Imieli. Planowany 
na jesień w Teatrze Muzycznym Capitol spektakl 
powstaje na motywach prozy Marka Krajewskiego.Magdalena Klich-Kozłowska

Istnieją trzy wyznaczniki 
festiwalu: cykliczność, 
przegląd osiągnięć 
w danej dziedzinie i konkurs. 
Przegląd Piosenki Aktorskiej 
nie dość, że od czterech 
dekad spełnia je wszystkie, 
to jest jeszcze jedynym 
w Polsce festiwalem 
poświęconym w całości 
sztuce interpretacji piosenki. 
A wszystko to od 1976 roku 
rozgrywa się (z nielicznymi 
wyjątkami) co roku, 
w marcu, we Wrocławiu.

There are three factors 
determining whether an 
event is a festival or not 
– its cyclical nature, a review 
of achievements in a given 
field, and a contest. The 
Stage Songs Review has 
not only been checking all 
these boxes for the past four 
decades, but it is also the 
only festival in Poland fully 
devoted to the art of song 
interpretation. Since 1976, 
all this has taken place 
– with a few exceptions – 
every March in Wrocław.

A SONG 
IS GOOD FOR
EVERYTHING

PIOSENKA 
DOBRA NA 
WSZYSTKO

One of the regular features of festival life in Wrocław 
will be held for the 40th time this year. It made its 
debut in 1976 as the Literary Songs Review and has 
since then made a name for itself all across Poland. 
Professor Aleksander Bardini (member of the Songs 
Review’s jury at the end of the 1970s) called the stage 
song in Wrocław the leading manifestation of culture 
in Poland.

For many years the review was held at Impart. 2006 
brought a lot of changes – the production of the event 
was taken over by the Capitol Musical Theatre, the 
former artistic director Roman Kołakowski was suc-
ceeded by Wojciech Kościelniak, who was replaced by 
Konrad Imiela the very next year. Since 2015, this hon-
ourable position has been held by Cezary Studniak.

Apart from dozens of performances and concerts 
(presented throughout the modern history of the 
festival as the Main Stream, which is complemented 
by the OFF Stream that has been a part of the festi-
val for more than ten years), the Stage Song Contest is 
an inseparable element of the festival’s programme. 
Of course, winning the first place has always been 
the most important, but with the passing years new 
awards and prizes were added, including the Audience 
Award, the Ewa Demarczyk Award and the Aleksander 
Bardini Jury Award. The ranks of Grand Prix winners 
include Edyta Geppert (1984), Katarzyna Groniec 
(1997), Kinga Preis (1999), Janusz Radek (2003) and 
Piotr Rogucki (2004). In the middle of the last decade, 
the award for the best vocalists and interpreters of lyr-
ics was covered with colourful plumage and since then 
it has been offi  cially dubbed the Toucan.

Becoming a fi nalist of the festival in Wrocław opens 
wide the door to a successful career… It is also often 
the beginning of a long-term adventure with the Stage 
Songs Review. Konrad Imiela, who today serves as the 
director of the Capitol Musical Theatre, started his 
run with the review by winning a distinction in 1994. 
A year later, he gave a recital outside the contest, he 
was appointed artistic director of the event and played 
the role of a director in 2007, and he fi nally sat on the 
jury of the review in 2015.

Roman Kołakowski, who passed away in January this 
year, had a similar story – he won the second prize in 
1984, he worked as the artistic director of the review in 
1996–2005, then he joined the programming council 
as a member, chaired the Aleksander Bardini Award 
Jury and participated in nearly every single edition of 
the Stage Songs Review. His unexpected death inter-
rupted his work on lyrics for Mock, a musical directed 
by Konrad Imiela. The play slated to premiere in au-
tumn at the Capitol Musical Theatre is based on Marek 
Krajewski’s prose.
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Między 22 a 31 marca 
już po raz 40. odbędzie się 
Przegląd Piosenki Aktorskiej. 
Program jubileuszowej edycji 
wypełniony będzie wszystkim 
tym, co w piosence sceni-
cznej najlepsze, najciekaw-
sze, najbardziej poruszające. 
O to, jakie inne rozpoczy-
nające się od przedrostka 
„naj” przymiotniki cisnąć 
będą się nam na usta 
w ostatnich dniach marca, 
„Niezbędnik” pyta dyrektora 
artystycznego wydarzenia
– Cezarego Studniaka.

22nd and 31st of March will 
bring the 40th edition of the 
Stage Songs Review. The 
programme of the anniversary 
edition will be chock-full of 
everything that is the best, 
the most interesting and 
most moving in stage song. 
We asked Cezary Studniak, 
artistic director of the event, 
about the other “bests” that 
we are going to talk about on 
the last days of March. Here’s 
what he told the “Guide.”

Cezary Studniak 
dyrektor artystyczny Przeglądu 
Piosenki Aktorskiej; aktor, 
wokalista, reżyser i scenarzysta 
/ artistic director of the Stage 
Songs Review; actor, vocalist, 
director and screenwriter

40. PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
40TH STAGE SONGS REVIEW

22–31.03
Teatr Muzyczny Capitol i inne lokalizacje

The Capitol Musical Theatre and other locations

www.ppa.wroclaw.pl
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NAJDZIWNIEJSZE
THE WEIRDEST

„AquaSonic” duńskiej grupy Between Music to wy-
stęp artystów zanurzonych w akwariach. Efekt jest 
olśniewający. To nie tylko – rzecz jasna – koncert, 
ale także widowisko, oprawione grą świateł, mające 
swoją dramaturgię i przesłanie. Dźwiękowe feno-
meny generowane przez podwodnych wirtuozów 
zalecają się do słuchacza swoją „dziwnością”, ale 
sama muzyka – harmonijna, wypełniona rytmem, 
naturalna – pozostaje przystępna i szybko trafia 
do tej komory serca, w której chowają się dziecięce 
emocje dorosłego człowieka.

AquaSonic by the Danish Between Music ensemble 
is a performance of artists immersed in aquariums. 
The end result is stunning. Of course, this is not only 
a concert, but also a show with play of lights, with 
dramaturgy and a message. The sound phenomena 
generated by the underwater virtuosos are pander-
ing to the listeners with their “weirdness”, but the 
music itself – harmonious, rhythmic, natural – re-
mains accessible and quickly fi nds its way into the 
chamber of the heart, where adults tend to hide 
their inner children and their emotions.

NAJODWAŻNIEJSZE
THE BOLDEST
Sevdaliza – oszczędna elektronika klubowa, odro-
bina europejskiej klasyki i sporo wpływów perskiej 
muzyki tradycyjnej. Artystka najpełniej wyraża się 
w bogato i pomysłowo inscenizowanych formach 
filmowych, poruszających uniwersalne, ciągle 
przez ludzkość nieprzepracowane problemy, takie 
jak uprzedmiotowienie, zniewolenie czy brak mi-
łości. Sevdaliza pasuje do współczesnego świata 
pełnego codziennych transgresji i jednocześnie jest 
prowokacją wobec tych wszystkich, którzy chcieliby 
zaszufl adkować ją jako Persian beauty. Bardzo się 
cieszymy, że gościnnie zagra z nią Leszek Możdżer!

Sevdaliza – economic electronic club music, 
a pinch of European classics and a ton of infl uence 
of Persian traditional music. The artist expresses 
herself to the fullest in richly and ingeniously staged 
fi lm forms, touching upon universal problems still 
not worked out by the human kind, such as objecti-
fi cation, enslavement or lack of love. Sevdaliza fi ts 
into a modern world, fi lled with everyday transgres-
sions and at the same time she herself is a provoca-
tion for all those who would like to pigeon-hole her 
as a Persian beauty. We are very happy that Leszek 
Możdżer will play with her as a guest artist!

NAJBARDZIEJ 
WIDOWISKOWE
THE MOST SPECTACULAR
Trip-hop i wiersze Haliny Poświatowskiej, czyli 
spektakl „Puls”. James Morton, dyrektor muzycz-
ny widowiska, grywa na saksofonie w angielskim 
zespole The Herbaliser, który jest prekursorem 
w łączeniu jazzu z hip-hopem. Obok niego na sce-
nie staną muzycy takich zespołów jak Massive At-
tack czy Roni Size / Reprazent – przedstawiciele 
trip-hopu, muzyki zarażonych innością i chęcią by-
cia w innym miejscu, a może i w innym ciele. Muzy-
ki idealnej, by w jej powolnym rytmie śpiewać wier-
sze Poświatowskiej. Premiera miała miejsce w 2018 
roku, a zrealizował ją duet Generalnie Smakowicie.

Trip-hop and poems by Halina Poświatowska – or 
Puls in other words. James Morton, the show’s mu-
sic director, plays the saxophone for The Herbaliser, 
a British band pioneering the combination of jazz 
with hip-hop. He will appear along with musicians 
known from bands such as Massive Attack and Roni 
Size / Reprazent – representatives of trip-hop, music 
of people infected with the otherness and the desire 
to be in another place, or maybe also in another 
body. An ideal background music to sing Poświa-
towska’s poems to its slow rhythm. The premiere 
took place in 2018, carried out by the Generalnie 
Smakowicie duo.

NAJBARDZIEJ 
FILOZOFICZNE
THE MOST PHILOSOPHICAL

„DJ set (sur) écoute”, czyli w wolnym tłumacze-
niu: „set didżejski na temat słuchania – DJ na pod-
słuchu”, to koncert-wykład o historii muzyki i feno-
menie jej odbioru. Grupa wykonawców z Montreuil 
we Francji, wszechstronnie obsługujących mikrofo-
ny, gramofony i inne przedmioty (nie)codziennego 
użytku, zaprezentuje kompozycje z kanonu współ-
czesnej muzyki europejskiej. Niekoniecznie wiernie 
intencjom ich autorów: dziś wszystko się ze wszyst-
kim miksuje, gdy dźwięki się pożycza i umieszcza 
w nietypowych kontekstach. Jednym z tych kontek-
stów będą słowa Vladimira Jankélévitcha – francu-
skiego fi lozofa i muzykologa żydowskiego pocho-
dzenia, znawcy kultury niemieckiej, który przestał 
po II wojnie światowej przyjmować jej istnienie do 
wiadomości.

DJ set (sur) écoute, which can be roughly translated 
as: “a DJ set on listening – eavesdropping on a DJ” is 
a concert, as well as a lecture on the history of mu-
sic and the phenomenon of its reception. A group of 
performers from Montreuil, France, masters of mi-
crophones, turntables and other (non-)everyday ob-
jects, will showcase compositions from the canon of 
contemporary European music. However, they are 
not going to be necessarily faithful to the intentions 
of their authors – today everything is mixed with 
everything, as sounds are borrowed and placed in 
unusual contexts. One of these contexts will be the 
words of Vladimir Jankélévitch, a French philoso-
pher and musicologist of Jewish origin, a German 
culture scholar, who stopped accepting its existence 
after World War II.

NAJBARDZIEJ 
PORUSZAJĄCE
THE MOST MOVING

O ile „DJ set (sur) écoute” połaskocze raczej nasz 
intelekt, o tyle wprost do serca trafi  „Wieloryb The 
Globe” – sztuka o empatii, o wychodzeniu z cho-
roby i niesieniu pomocy, o słowach i o tym, czego 
słowa nie są w stanie powiedzieć, wreszcie: o sile 
muzyki i jej uzdrawiającej mocy. Tekst napisał Ma-
teusz Pakuła z myślą o Krzysztofi e Globiszu, któ-
ry wraca do zdrowia po przebytym kilka lat temu 
udarze. „Wieloryb” jest więc nie tylko sceniczną 
kreacją, spektaklem z fabułą i przesłaniem, ale tak-
że – a może przede wszystkim? – formą publicznej 
rehabilitacji człowieka i artysty, który się nie pod-
daje. Spektakl wyreżyserowała Eva Rysová.

While DJ set (sur) écoute will tickle our intellect, 
Wieloryb The Globe – a drama about empathy, win-
ning with illness and helping others, about words 
and about what words are not able to express, the 
power of music and its healing power – will pierce 
your hearts. The text was written by Mateusz Pakuła, 
who dedicated it to Krzysztof Globisz, who regains 
his health after a stroke he suff ered a few years ago. 
Thus, Wieloryb is not only a stage creation, a per-
formance with a plot and a message, but also – or 
perhaps most importantly – a form of public reha-
bilitation of a man and an artist who does not give 
up. The play was directed by Eva Rysová.
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Paulina Maloy
menadżerka projektów międzynarodowych 
z wieloletnim doświadczeniem, miłośniczka Europy 
Centralnej. Odkąd została mamą dwójki dzieci, 
podróżuje niestety tylko palcem po mapie.

experienced international project manager, Central 
Europe aficionado. Since she became the mother 
of two, she unfortunately had to resort to travelling 
with her finger on the map.

Niedawno po raz pierwszy w życiu miałam 
okazję zainteresować się Danią. Nigdy tam 
nie byłam, nie czytałam modnych książek 

o hygge, kojarzyłam jedynie, że Kopenhaga to rowe-
ry, ekologia i klocki Lego. Jednak pewnego dnia do 
Wrocławia w ramach programu AIR Wro przyjecha-
ła przemiła rezydentka z Aarhus – Sophia Ioannou 
Gjerding. W jednej z pierwszych rozmów, podczas 
tradycyjnego narzekania na zimową pogodę, po-
wiedziała, że w Danii oczywiście też jest ciemno, 
ale w związku z tym w domu mają rozświetlające 
mrok lampy. Tak po prostu, żeby ludziom nie było 
smutno… 
Jakiś czas później moją uwagę przykuł fakt z życia 
kolejnej nowo poznanej rezydentki z Danii. Studio-
wała ona kulturę i języki Grenlandii. Rzeczywiście 
– przypomniałam sobie – dawno temu uczyłam się, 
że jest to terytorium duńskie, ale nie sądziłam, że 
istnieją osobne studia poświęcone wyłącznie tej 
wyspie.
Czytelników zaniepokojonych moją ignorancją 
uspokajam, że szukając odpowiedzi, trafiłam po 
nitce do kłębka – otóż dowiedziałam się, że Gren-
landia jest terytorium autonomicznym. Ba, po refe-
rendum w 1982 roku wystąpiła nawet z Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej i nie jest członkiem Unii 
Europejskiej.
Można więc zapytać przewrotnie, czy działający 
w wielu krajach Duński Instytut Kultury promuje 
również Grenlandię? A jeśli nie, to kto się tym zaj-
muje? Jak na podobne pytania odpowiadają inne 
narodowe instytuty, których rolą jest promocja 
kultury swojego kraju? Wreszcie, co oznacza dziś 
k u l t u r a kraju? Kto ją tworzy; kto decyduje o tym, 
co ją reprezentuje; jaki przekaz dociera do nas, ży-
jących daleko od tytułowej Grenlandii? W jej miej-
sce można zresztą oczywiście wstawić wiele innych 
obszarów o zmieniającym się stopniu zależności – 
choćby Kraj Basków czy Szkocję.
Ten arcyciekawy zestaw pytań trafi  do ekspertów 
z różnych narodowych instytutów kultury, a ich 
odpowiedzi usłyszymy podczas dyskusji na mię-
dzynarodowej konferencji AIR Wro Talks 4.0. Przez 
dwa dni w klubokawiarni Barbara będziemy mogli 
też porozmawiać m.in. o wpływie Brexitu na wspól-
notę europejską, sposobach na włączanie w życie 
kulturalne osób z niepełnosprawnościami czy 
o receptach na przeciwdziałanie mowie nienawiści. 
Oczywiście nie zabraknie wysokiej klasy kultury 
wrocławskiej. Do zobaczenia!

R ecently, for the fi rst time in my life, I had the ecently, for the fi rst time in my life, I had the 
opportunity to take an interest in Denmark. opportunity to take an interest in Denmark. 
I’ve never been there, I’ve never read fash-I’ve never been there, I’ve never read fash-

ionable hyggehygge books, I only knew that Copenhagen 
was all about bicycles, ecology and Lego blocks. One was all about bicycles, ecology and Lego blocks. One 
day, however, Sophia Ioannou Gjerding, a very nice 
resident from Aarhus, came to Wrocław as part of 
the AIR Wro programme. During one of our fi rst con-
versations, as we were complaining about the winter 
weather, she said that it is also dark in Denmark of 
course, but that is why they have sunlight-imitating 
lamps at home. Just to make people less sad… 
Some time later, my attention was drawn to another 
fact from life of a newly met resident from Denmark, 
who studied the culture and languages of Greenland. 
Right – I remembered that a long time ago, I learned 
that it is a Danish territory, but I did not think that 
there were separate studies devoted exclusively to 
this island.
If there are any readers worried by my ignorance, 
please be reassured, I decided to search for more 
information. While looking for answers I found out 
that Greenland is an autonomous territory. In fact, 
after a 1982 referendum it even left the European 
Economic Community and is not a member of the 
European Union.
Thus, we could ask the question whether the Danish 
Cultural Institute, which is active in many countries, 
also promotes Greenland? And if not, who does it? 
What do other national institutes tasked with promot-
ing their countries’ culture have to say about that? Fi-
nally, what does c u l t u r e of a country mean today? 
Who creates it; who decides what represents it; what 
message reaches us – people living far from Green-
land? Here, of course, you can put any territory with 
a changing degree of dependency, such as the Basque 
Country or Scotland.
This interesting set of questions will be addressed to 
experts from various national culture institutes, and 
their answers will be heard during a debate at the AIR 
Wro Talks 4.0 international conference. During the 
two-day conference at Barbara culture café, we will 
also have an opportunity to talk about the impact of 
Brexit on the European community, ways to involve 
people with disabilities in cultural life, and recipes for 
counteracting hate speech. Of course, there will be no 
shortage of high-brow Wrocław culture. See you there!

ZIELONY KRAJ
– KTO PROMUJE

GRENLANDIĘ? 
WHO PROMOTES 

THE GREEN LAND?

Zielony Kraj to tłumaczenie nazwy Grenlandii, które miało zachę-
cać do osiedlania, w odróżnieniu od Krainy Lodu, czyli Islandii. 
/ The Green Land is a rough translation of “Greenland”, which 
was supposed to encourage settlement, unlike Iceland.

AIR WRO TALKS 4.0

28–29.03

Barbara, Recepcja

www.strefakultury.pl/AIRWro

AIRWro       → s. 66
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Canti Spazializzati to z włoskiego – w wolnym 
tłumaczeniu – „piosenki uprzestrzennione”. Czym
tak właściwie jest cykl?
Koncerty i warsztaty organizowane w ramach cyklu poświę-
cone są teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej. Sku-
piamy się na koncepcjach uprzestrzenniania kompozycji, 
czyli zastosowaniu wielokanałowego nagłośnienia i dialogu 
z akustyką sali koncertowej. Wszystko po to, by sprawić wra-
żenie ruchu dźwięku w przestrzeni; by podkreślić jej charak-
ter akustyczny. Działamy na styku sztuki dźwięku i muzyki, 
bo o ile muzyka jest funkcją czasu, to sztuka dźwięku jest 
funkcją przestrzeni, w której ten dźwięk się rozchodzi. 

Cykl jest kontynuacją idei Canti Illuminati Festivalu oparte-
go na przedstawieniu nowych zjawisk w muzyce elektronicz-
nej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej prezentowa-
nej w rozbudowanym programie podczas 14. edycji Sceny 
Dźwiękowej Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Czego będą dotyczyły warsztaty, które są organi-
zowane w tym roku przy okazji koncertów i do kogo 
są skierowane?
Przygotowaliśmy program czterech sesji warsztatowych, 
w trakcie których nasze słuchaczki i słuchacze nabędą 
praktyczne umiejętności z dziedziny eksperymentu dźwię-
kowego. Nauczymy się samodzielnie tworzyć i budować 
analogowo-cyfrowe obiekty i instrumenty dźwiękowe, 
poznamy techniki pracy z komputerem jako studiem 
nagraniowym i narzędziem kompozycyjnym. Dowiemy się, 
jak kreować przestrzeń dźwiękową przy pomocy wielokana-
łowego nagłośnienia oraz jak samodzielnie zbudować taki 
system w domowych warunkach. Warsztaty są bezpłatne 
i mają otwarty charakter, jednak z racji ograniczonej ilości 
miejsc prowadzimy zapisy i wybór zgłoszeń. Zależy nam na 
osobach, które są zdecydowane na udział w pełnym cyklu 
warsztatowym i które będą chciały zaprezentować efekty 
swojej pracy podczas koncertów.

Uprzestrzennianie muzyki nie jest raczej zbyt popular-
ną praktyką. Czy istnieje możliwość słuchania 
w ten sposób muzyki w warunkach domowych?
Kwadrofoniczny projekt zakładów Diora i Radia Wrocław 
skierowany był do słuchaczy indywidualnych, więc w nie-

których domach możemy jeszcze znaleźć sprzęt kwadro-
foniczny z lat 70. i 80. Współcześnie dzięki zestawom kina 
domowego opartych na systemie Dolby Surround lub 
Atmos jesteśmy w stanie cieszyć się bogatymi efektami 
dźwięku przestrzennego. Nie zapominajmy, że tradycyjny 
i najpopularniejszy układ stereo jest podstawową formą 
uprzestrzennienia nagrania dźwiękowego, a specjalne 
techniki nagraniowe pozwalają uzyskać efekt przestrzeni 
nawet w układzie monofonicznym. Zdecydowanie naj-
ważniejsza jest kreatywność kompozytora, choć 4- i więcej 
kanałowe systemy nagłośnieniowe dostarczają często 
zadziwiających efektów.

W tym roku odbędzie się już piąta edycja cyklu. 
Jakie jest Twoje najsilniejsze wspomnienie 
z poprzednich odsłon?
Zapraszani przez nas artyści i kompozytorzy zawsze prezen-
tują nowe utwory dedykowane konkretnym przestrzeniom, 
w których organizujemy koncerty, dlatego każdą z edycji 
wspominam jako równie fascynująca podróż dźwiękową. 
Najbardziej niecodzienna była przestrzeń (i otoczenie) 
wrocławskiego planetarium, z kolei sala kameralna Impartu 
okazała się mieć akustykę wyjątkowo sprzyjającą pogłę-
bionemu słuchaniu. I chyba to jest dla nas najważniejsze 
– tworząca się pomiędzy słuchaczami i artystami wyjątkową 
więź wzajemnej ciekawości i otwartości. Uważne słuchanie 
zachęca nie tylko do dalszych eksperymentów, ale i przeła-
mania tradycyjnego podziału na widownię i scenę. Role słu-
chającego, wykonującego i komponującego coraz mocniej 
się mieszają i wzajemnie inspirują.

Jakie masz oczekiwania wobec nadchodzących 
Canti Spazializzati #5?
Będziemy działać z kompletnie nową dla nas i niebywale 
akustyczną (4-sekundowy pogłos!) przestrzenią BWA Wro-
cław Główny, jak i jeszcze bardziej niebywałym instrumen-
tem w formie instalacji dźwiękowej powstałej z dekon-
strukcji Wielkiego Pragotronu, który być może sprzed 
paru lat pamiętają bywalcy galerii Dizajn BWA. Zapowiada 
się spore wyzwanie dla naszych artystów i słuchaczy, ale 
i eksperyment, który – mam nadzieję – uwolni dźwiękowy 
potencjał miejsca i sytuacji, którą przygotowaliśmy.

Rozmawiała: Magdalena Klich-Kozłowska

W marcu rusza kolejna odsłona cyklu 
koncertowo-warsztatowego pod nazwą 

Canti Spazializzati. Z tej okazji m.in. 
o uprzestrzennianiu muzyki „Niezbędnikowi” 

opowiada kurator wydarzenia – Daniel Brożek.

D A N I E L A
B R O Ż K A

CANTI SPAZIALIZZATI #5: BEDNARCZYK, BENIOVSKA, 
BOROWSKI, JOAN LA BARBARA – KONCERT

CANTI SPAZIALIZZATI #5: BEDNARCZYK, BENIOVSKA, 
BOROWSKI, JOAN LA BARBARA – A CONCERT

30.03 | 18:00

galeria BWA Wrocław Główny

www.cantiilluminati.blogspot.com

CantiIlluminati                        → s. 40
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Canti Spazializzati can be roughly translated from 
Italian as “spatialised songs.” What is this series 
even all about?
Concerts and workshops taking place as part of the series are 
devoted to theories and practices of experimental music. We 
focus on concepts of spatialisation of compositions, that is 
using a multi-channel sound systems and dialogue with the 
acoustics of the concert hall. To give the impression of a sound 
movement in the space; to emphasize its acoustic character. 
We operate at the junction of the art of sound and music, 
because while music is a feature of time, the art of sound is 
a feature of the space in which the sound propagates. 

The events serve as a continuation of the idea of the Canti 
Illuminati Festival, the main theme of which was presentation 
of new phenomena in electronic music and the Wrocław quad-
raphonic tradition presented in a comprehensive programme 
during the 14th edition of the Sound Stage of the SURVIVAL 
Art Review.

What will the workshops accompanying the concerts 
this year be about, and who they are addressed to?
We have prepared a programme featuring four workshop ses-
sions, during which our students will acquire practical sound 
experimentation skills. Together, we are going to learn about 
designing and building analogue-digital sound objects and 
instruments, the techniques of working with a computer as 
a recording studio and composition tool. We will learn how to 
create a sound space using a multi-channel sound system and 
how to build such a system at home. The workshops will be 
open and available free of charge; however, due to the limited 
number of spots, there will be a registration and we will select 
the applicants personally. We want to primarily invite people 
who are determined to participate in the full series of work-
shops and who will be eager to showcase the results of their 
work during concerts.

Spatialisation of music does not seem to be a very 
popular practice. Is it possible to listen to music
 at home in this way?
The quadraphonic design by Diora and Radio Wrocław was 
addressed to individual listeners, which means that some 
homes still hide quadraphonic equipment from the 70s and 
80s. These days, thanks to home cinema sets based on Dolby 
Surround or Atmos systems, we are able to enjoy rich surround 
sound eff ects. Let us not forget that the traditional and the 
most popular stereo system is the basic form of sound record-
ing spatialisation, and that special recording techniques enable 
us to achieve the eff ect of space even in a monophonic system. 
By far, the most important thing is the composer’s creativity, 
although sound systems featuring four or more channels can 
often deliver amazing results.

This year brings us the 5th edition of the series. What
is your strongest memory from previous instalments?
The invited artists and composers always present new works 
dedicated to specifi c concert spaces, which is why I remem-
ber each edition as an equally fascinating sound journey. The 
space (and surroundings) of Wrocław’s planetarium was defi -
nitely the most unusual, while the acoustics of Impart’s cham-
ber hall turned out to be exceptionally conducive to deeper 
listening. This, by the way, is probably the most important 
thing for us – a unique bond of mutual curiosity and openness 
formed between listeners and artists. Careful listening encour-
ages not only further experiments, but also forgetting about 
the traditional division between the audience and the stage. 
The roles of the listener, performer and composer become 
more and more mixed and they start to inspire each other.

What are your expectations for the upcoming 
Canti Spazializzati #5?
We are going to work in a completely new for us and extremely 
acoustic (a 4-second reverberation!) space of BWA Wrocław 
Główny Gallery, as well as an even more unique instrument in 
the form of a sound installation created from the deconstruc-
tion of the Great Pragotron, which some of the visitors to the 
BWA Dizajn Gallery might remember from a few years ago. 
We are in for a great challenge for our artists and audiences, as 
well as an experiment, which – I hope – will unleash the sound 
potential of the place and the situation, which we prepared.

Interview: Magdalena Klich-Kozłowska

CANTI SPAZIALIZZATI #5: „ABLETON LIVE JAKO ŚRODOWISKO 
EKSPERYMENTU KOMPOZYTORSKIEGO” – WARSZTATY

CANTI SPAZIALIZZATI #5: ABLETON LIVE AS AN ENVIRONMENT 
FOR EXPERIMENTAL COMPOSITION – WORKSHOPS

2–3.03 | 10:00, 13:00

galeria BWA Wrocław Główny

www.cantiilluminati.blogspot.com

CantiIlluminati                      → s. 57

March will mark the start of the next edition 
of a series of workshops and concerts held 
under the shared title – Canti Spazializzati. 

On this occasion, Daniel Brożek – the curator 
of the event – decided to share his thoughts 
about spatialisation of music with the Guide.
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W marcu premierę będzie miał kolejny 
audiospacer poświęcony Nadodrzu. Tym 
razem nadodrzańska opowieść zostanie 
osnuta wokół historii kobiet. Jakie bohaterki 
związane były z tą częścią miasta? Gdzie 
można znaleźć ich ślady? Co mówi ich 
(nie)obecność w miejskiej przestrzeni?

Najsłynniejsza nadodrzanka
The most famous 
resident of Nadodrze 
ul. Trzebnicka 5

Ile patronek nadodrzańskich ulic jesteście 
w stanie wymienić? Może jakieś królowe, 
naukowczynie, artystki? Do 2013 roku 
na Nadodrzu nie istniała żadna – nawet 
najmniejsza – uliczka związana z kobiecą 
postacią. Dopiero w 2013 roku rondo przy 
ulicy Jedności Narodowej nazwano imie-
niem Anny German. 
Życie słynnej piosenkarki było ściśle 
związane z tą częścią miasta. Do Wrocławia 
trafiła w 1949 roku wraz z mamą i babcią. 
Mieszkała całkiem niedaleko „swojego” 
ronda, w kamienicy przy ulicy Trzebni-
ckiej 5. W 2012 roku odsłonięto tam pa-
miątkową tablicę poświęconą piosenkarce.
Studiowała również w okolicy – w Insty-
tucie Nauk Geologicznych przy ulicy Woj-
ciecha Cybulskiego. Właśnie w tym czasie 
zaczęła karierę muzyczną, debiutując na 
scenie teatru studenckiego „Kalambur”.

How many streets in the Nadodrze District 
named after woman can you list? Maybe 
some queens, scientists, artists? Until 
2013, there were no streets in the whole 
of the district – not even the smallest one 
– named after a woman. It was not until 
2013 that the roundabout on Jedności 
Narodowej Street was named after 
Anna German. 
The life of the famous singer was closely 
connected with this part of the city. She 
arrived in Wrocław in 1949, together with 
her mother and grandmother. She lived not 
that far from “her” roundabout, in a town-
house at Trzebnicka 5 Street. In 2012, 
a memorial plaque dedicated to the singer 
was unveiled there. 
She also studied in the close vicinity 
– at the Institute of Geological Sciences 
on Wojciecha Cybulskiego Street. During 
this time, she began her musical career, 
making her debut on the stage of the 
“Kalambur” student theatre.

Tu stał Dom Polski 
The Polish House 
was here
ul. Henryka Brodatego 17

Polska mniejszość mieszkająca 
w przedwojennym Wrocławiu często 
spotykała się właśnie na Nadodrzu. 
W kamienicy, która przed wojną stała 
w miejscu żłobka nr 10 przy ulicy 
Henryka Brodatego 17 (dawnej 
Heinrichstrasse 21/23), znajdował 
się Dom Polski. Organizowano tam 
lekcje polskiego i inne zajęcia, cele-
browano polskie święta. 
Nadodrzański Dom Polski odwie-
dzała także kilkuletnia Elżbieta 
Neumann, dziś ostatnia żyjąca 
przedstawicielka Polonii z Breslau. 
Pochodziła z mieszanej, polsko-nie-
mieckiej rodziny. Jej matka starała 
się zachować w domu polską kulturę 
i język. Podobnie układały się losy 
Ireny Strauss-Pyrkowej, innej miesz-
kanki przedwojennego Wrocławia, 
która po wojnie pracowała w Archi-
wum Państwowym przy ulicy Pomor-
skiej. Po latach mówiła wprost: 
Matka przerobiła ojca na Polaka. 
W domu mówiło się po polsku. 

Matka nad rzeką 
Mother by the river
Bulwar Słoneczny

Zwróciliście kiedyś uwagę na ten niepozorny 
pomnik przy Bulwarze Słonecznym? To rzeźba 
„Macierzyństwo” Jadwigi Skomorowskiej. 
Artystka wykonała ją w 1970 roku ze sztuczne-
go kamienia. Młoda kobieta trzyma w rękach 
nagie niemowlę. Nie tuli go, nie karmi, 
ale podtrzymuje na wyciągniętych rękach, 
aby obejrzeć twarz dziecka. Czy to spojrze-
nie pełne zachwytu, zaciekawienia czy może 
raczej dumy?
Jadwiga Skomorowska i jej siostra Łucja – obie 
urodzone w latach 20. we Lwowie – były jed-
nymi z pierwszych studentek we wrocławskiej 
Szkole (dziś – Akademii) Sztuk Pięknych. Pracę 
Łucji Skomorowskiej-Wilimowskiej zobaczyć 
można w bliskim sąsiedztwie „Macierzyństwa” 
– wystarczy przejść przez Żabią Kładkę na 
Wyspę Bielarską i znaleźć „Szachistów”. W blo-
kach kamienia wyraźniej widać zarys dwóch 
mężczyzn siedzących w skupieniu nad leżącą 
u ich stóp szachownicą.

The Polish minority living in pre-war 
Breslau often met in the Nadodrze 
District. The townhouse, which 
before the war was found in the 
place of today’s nursery school no. 
10 at Henryka Brodatego 17 (formerly 
Heinrichstrasse 21/23), used to house 
the Polish House, which organised 
the Polish language classes and other 
activities, as well as celebrations of 
Polish holidays.
The Polish House in the Nadodrze 
District was also visited by then few-
years-old Elżbieta Neumann, who 
today is the last living representative 
of the Polish community in Breslau. 
She came from a mixed Polish-Ger-
man family, and her mother made 
eff orts to preserve Polish culture and 
language at home. The fate of Irena 
Strauss-Pyrkowa, another resident 
of pre-war Breslau, who after the war 
worked in the State Archive on Po-
morska Street, was similar. After many 
years, she clearly stated: My mother 
turned father into a Pole. We spoke 
Polish at home. 

Have you ever noticed this inconspicuous monu-
ment on Słoneczny Boulevard? It is Motherhood 
– a sculpture by Jadwiga Skomorowska. The art-
ist made it in 1970 from artificial stone. A young 
woman holds a naked toddler in her arms. She 
does not embrace it, nor does she feed the 
baby, but holds it in her outstretched arms to 
see its face. Is it a gaze full of admiration, 
curiosity or maybe pride?
Jadwiga Skomorowska and her sister Łucja, both 
born in the 1920s in Lviv, were among the first 
female students of the Wrocław School of Fine 
Arts (currently known as the Academy of Art 
and Design). A piece by Łucja Skomorowska-
-Wilimowska can be seen in the close vicinity 
of Motherhood – you just have to cross the Frog 
Footbridge to Bielarska Island and find the Chess 
Players – the blocks of stone show a clear outline 
of two sitting men, focusing on a chessboard 
lying at their feet.

Nadodrze  
pełne herstorii 

Zebrała / Collected by: Karolina Dzimira-Zarzycka

Matka przerobiła ojca na Polaka. 
W domu mówiło się po polsku. 
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Artyści 
z Pobożnego
Artists from 
Pobożnego Street
ul. Henryka Pobożnego 9

W kamienicy na rogu ulic Pobożnego 
i Niemcewicza od lat mieści się dom 
studencki Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocła-
wiu. Podczas studiów zatrzymała się 
tu Kasia Kmita i od tamtej pory nie 
ruszyła się z Nadodrza. Teraz artystka 
mieszka i pracuje kilka kroków dalej, 
w jednej z kamienic przy tej samej 
ulicy. Jej specjalnością są komentarze 
do współczesności ubrane w misterne 
papierowe wycinanki.
Wątek nadodrzański pojawia się jednak 
w innej, fotograficznej serii prac artyst-
ki. Kasia Kmita zrobiła zdjęcia wszyst-
kich 32 wrocławskich kin, które działały 
w mieście przed epoką multipleksów. 
Pojawia się tam także kino Pionier, które 
– jak mówi sama twórczyni – widziałam 
z okien przez lata i do którego też kiedyś 
chodziłam jako studentka. Gdy miesz-
kaliśmy w akademiku, to było najbliższe 
kino. Widziałam jego dewastację.

Lubię cię na Pomorskiej!
I like you on Pomorska Street!
ul. Cybulskiego 15

Na muralu przy Cafe Rozrusznik – na 
ścianie od strony ulicy Pomorskiej 
– humor mieszkańców Nadodrza popra-
wiają zapewnienia: „Jesteś w porządku / 
jesteś fajny / lubię cię”. To dzieło 
Anki XY Mierzejewskiej. Lekarstwem na 
szarość okolicy są elektryzujące kolory 
jej obrazów i powielane przez 
nią krzepiące hasła.  
Od 2006 roku artystka prowadzi pra-
cownię w kamienicy przy ul. Cybulskie-
go 35. Chcąc poznać i przekonać do 
siebie nieufnych nadodrzańskich sąsia-
dów, pomalowała klatkę schodową. Co 
interesuje mieszkających obok chłopa-
ków? Co lubią biegające po podwórku 
dzieci? Okazało się, że wszystkich łączy 
piłka nożna – stąd futbolowe motywy na 
zielonych ścianach. 

The mural near Cafe Rozrusznik, 
found on the wall on Pomorska Street, 
bolsters the moods of residents of the 
Nadodrze District with its assurances: 
“You’re cool / You’re awesome / I like 
you!” This is the work of Anka XY 
Mierzejewska. She decided to cure 
the mundanity of the area with electri-
fying colours of her paintings and her 
encouraging slogans.  
Since 2006, the artist has been 
running a studio in a townhouse at 
Cybulskiego 35 Street. In order to get 
to know and win over her distrustful 
neighbours, she painted the staircase. 
What interests the boys living next 
to her? What do children playing in 
the backyard like? As it turned out, 
football was the thing that connected 
everybody – hence the football motifs 
on the green walls.

Nadodrze 
full of herstory
March will be marked by the première of a new
audiowalk devoted to the Nadodrze District. This 
time the story will be woven around the history 
of women. What heroines were connected with this 
part of the city? Where can you fi nd their traces? 
What does their presence – or lack thereof – in 
urban space say?

PREMIERA AUDIOSPACERU HERSTORYCZNEGO 
PO NADODRZU / HERSTORY AUDIOWALK AROUND 
THE NADODRZE DISTRICT – PREMIERE

24.03 | start: 12:00

Rondo Anny German

www.lokietka5.pl/audiospacery-po-nadodrzu

lokietka5           → s. 66

For many years now, the townhouse 
at the corner of Pobożnego and Niem-
cewicza Streets has been hosting 
a student house of the Eugeniusz 
Geppert Academy of Art and Design 
in Wrocław. Kasia Kmita stayed there 
during her studies, and since then 
she has not left the Nadodrze District. 
The artist now lives and works a few 
steps farther, in one of the townhous-
es located on the same street. She 
specialises in commentaries on con-
temporary events, put into intricate 
paper cut-outs.
However, the theme of Nadodrze 
appears in another series of the artist’s 
works – a series of photographs. 
Kasia Kmita took pictures of all 32 
cinemas in Wrocław, which operated 
in the city before the era of multi-
plexes. The gallery also includes the 
Pionier cinema, which, as the artist 
herself says: I saw from the windows 
for many years, I also used to go there 
as a student. When we lived in the stu-
dent home, it was the nearest cinema. 
I witnessed its devastation.

chodziłam jako studentka. Gdy miesz-
kaliśmy w akademiku, to było najbliższe 
kino. Widziałam jego dewastację.
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„STANY SKUPIENIA” – WYSTAWA 
STATES OF FOCUS – AN EXHIBITION

15.03 | 18:00 wernisaż / opening 
15.03–20.05.2019

Muzeum Współczesne Wrocław 
Wrocław Contemporary Museum

www.muzeumwspolczesne.pl

muzeumwspolczesne  → s. 30

– Pokaz ma na celu sproblematyzowanie twór-
czości Natalii LL i wnikliwą analizę kluczowego 
w jej sztuce zagadnienia autoportretu – stwierdza  
dr Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorka ekspozy-
cji. – Nastąpi to poprzez konfrontację pięćdziesię-
cioletniego dorobku Natalii LL z pracami artystek 
różnych pokoleń i narodowości. Wszystkie zapro-
szone na wystawę artystki, wśród których warto 
wymienić chociażby Marinę Abramović, Getę 
Brătescu, Ančę Daučíkovą, Katarzynę Kozyrę, 
Dorotę Nieznalską czy Zuzannę Janin, pochodzą 
z krajów byłego bloku wschodniego. To pozwala 
nie tylko na wskazanie zbieżności pewnych po-
staw i dociekań artystycznych w tym rejonie Euro-
py, ale także wyeksponowanie znaczących różnic 
i przyświecających im odmiennych strategii. 
Wybrane prace obejmują blisko półwiecze (od koń-
ca lat 60. XX wieku do współczesności) dociekań 
artystycznych dotyczących wykorzystania własne-
go wizerunku. – Postawy artystek tworzących w so-
wieckiej strefie wpływów, skonfrontowane z praca-
mi zrealizowanymi po transformacji, pozwalają 
prześledzić, jak logika kapitalizmu i ikonografia 
konsumpcjonizmu wpłynęły na tworzenie własnych 
wizerunków – dodaje kuratorka.
Skoncentrowana na medium fotografii, wideo 
i działaniach dokamerowych wystawa zwraca 
uwagę na moment skierowania przez twórczynie 
obiektywu na nie same, stawiając pytania o perfor-
mowanie siebie, strategie reprezentacji, tworzenie 
i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Podkreślana 
na wystawie historyczna spuścizna i ciągłość tych 
dociekań pozwalają na spojrzenie z innej perspek-
tywy na zjawisko selfie, którym nasycone są nie 
tylko media społecznościowe, ale i artystyczny 
dyskurs. – Skupiając się na zagadnieniu autorepre-
zentacji w sztuce, wystawa pozwoli więc nie tylko 
na nowo odczytać twórczość wybitnej wrocławskiej 
artystki, ale także przedstawić ją w sąsiedztwie 
kanonicznych dzieł, które zdefiniowały rozumie-
nie sztuki kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej  
– podsumowuje Miśniakiewicz.

“The exhibition aims at problematisation of the 
works by Natalia LL and a thorough analysis of 
the key issue of self-portrait in her art,” says Dr. 
Małgorzata Miśniakiewicz, curator of the exhibi-
tion. “This will be done by confronting Natalia LL’s 
fifty years oeuvre with works by artists represent-
ing a number of generations and nationalities.” 
All the artists invited to the exhibition, including 
Marina Abramović, Geta Brătescu, Anca Daučík-
ová, Katarzyna Kozyra, Dorota Nieznalska and 
Zuzanna Janin, come from countries of the former 
Eastern Bloc. This enables not only pointing out 
the convergence of certain attitudes and artistic 
search in this region of Europe, but also highlight-
ing significant differences and different strategies 
that guided them.
The selected works cover almost half a centu-
ry (from the end of the 1960s to the present day) 
of artistic search regarding the use of one’s own 
image. “The attitudes of artists working in the So-
viet sphere of influence, confronted with the works 
made after the political transformation, enable us 
to trace how the logic of capitalism and iconogra-
phy of consumerism influenced the creation of their 
own images,” the curator added.
The exhibition, which is focused on the medium 
of photography, video and camera techniques, 
draws attention to the moment when the artists 
direct their lenses at themselves, asking ques-
tions regarding the performance of themselves, 
as well as strategies of representation, creation 
and deconstruction of the image of a woman. The 
historical legacy and the continuity of this search 
emphasised at the exhibition allow us to look at 
the selfie phenomenon, which permeates not 
only social media, but also artistic discourse, from 
a different perspective. “By focusing on the issue of 
self-representation in art, the exhibition will ena-
ble us not only to read the work of the outstanding 
Wrocław-based artist anew, but also to present it 
among canonical works that defined the under-
standing of women’s art in Central and Eastern Eu-
rope,” Miśniakiewicz concluded.

SPÓJRZ MI 
PROSTO  
W OCZY
LOOK ME 
STRAIGHT 
IN THE EYES
W połowie marca Muzeum 
Współczesne Wrocław  
wypełni sztuka kobiet.  
Punktem wyjścia dla wystawy 
„Stany skupienia” będą prace 
Natalii LL – retrospektywa 
wrocławskiej artystki poka- 
zana zostanie w kontekście  
dzieł ponad czterdziestu 
twórczyń z krajów byłego 
bloku wschodniego.

In mid-March, the Wrocław 
Contemporary Museum will  
be filled with women’s art.  
Natalia LL’s works will serve  
as the starting point for the 
States of focus exhibition  
– the retrospective of the 
Wrocław-based artist will  
be shown in the context of  
the works of more than forty 
female artists from the former 
Eastern Bloc countries.
Magdalena Skrabek
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Kinematograf Wrocławski –  cykl 
spotkań w Barbarze – wyrusza 

w trwającym sezonie na Dolny Śląsk, więc 
i my zapraszamy na fi lmowe zwiedzanie 

regionu. Miejsc do odwiedzin nie brakuje, 
bo ekipy fi lmowe zaczęły interesować 
się dolnośląskimi plenerami w drugiej 

połowie lat 50. minionego stulecia 
i to zainteresowanie nie minęło, 

a wręcz ostatnio przybrało na sile.

Dolny 
Śląsk

na celuloidzie
utrwalony

Bystrzyca Kłodzka
„Nikt nie woła” / Nobody’s Calling 
reż. / dir. Kazimierz Kutz, 1960

Naszą wycieczkę rozpoczynamy w ulu-
bionym mieście historyków architek-
tury. Bystrzyca Kłodzka wygląda jak 
najpowabniejsze włoskie miasteczka 
średniowieczne. Tyle że... przed renowa-
cją. Piękno miejscowości dostrzeże ten, 
kto umie patrzeć przez różowe okulary 
albo – zgoła odmiennie – miłośnik tur-
pizmu. Niejednokrotnie po malownicze 
ruiny bystrzyckie sięgali filmowcy (m.in. 
„Pierwszy dzień wolności” A. Forda; serial 
„Czterej pancerni i pies”), a ostatnio ekipa 
realizująca „Pokot” A. Holland dosłownie 
zgasiła światło we wszystkich domach, 
jednak nikt nie ujął Bystrzycy Kłodzkiej tak 
kompleksowo jak Kazimierz Kutz w filmie 
„Nikt nie woła”. Historia niemożliwej do 
spełnienia pierwszej miłości dwojga osób, 
którą los wyrzucił na Ziemie Zachodnie, 
wnikliwie eksploruje zakamarki miastecz-
ka, zachęcając turystów do odkrywania 
filmowych śladów. Większość miejsc na 
świecie może tylko pomarzyć o podob-
nym ocaleniu od zapomnienia.

Lądek-Zdrój
„Dwa żebra Adama” / Adam’s Two Ribs
reż. / dir. Janusz Morgenstern, 1962

Mieszkańcy „Lądka” chadzają „do Zdroju” 
tylko do pracy lub od święta, na spacer 
w miłych okolicznościach przyrody. Jedno 
z najznamienitszych uzdrowisk dolnoślą-
skich choć nie przyciąga może na kuracje 
współczesnych odpowiedników J.W. 
Goethego, cara Mikołaja I czy E. Gierka, 
nadal zachwyca klimatem i przybytkami 
w rodzaju legendarnej kawiarni Albrecht-
shalle czy Zdroju Wojciech (w roli Baden-
-Baden w filmie „Wygrany”). Zdarzało się, 
że na celuloidzie utrwalana była lądecka 
starówka, jak w satyrze na drobnomiesz-
czańską obłudę „Dwa żebra Adama” 
Janusza Morgensterna, gdzie pokazano 
chyba wszystko, co w Rynku i okolicach 
dało się sfilmować w początkach lat 60. 
Mieszkańcy bardzo lubią wracać do tego 
tytułu i co jakiś czas organizują projekcję 
dzieła twórcy „Do widzenia, do jutra”.

Lower
Silesia

immortalised 
on celluloid

In the current season, the Wrocław 
Cinematographer – one of the series’ held 

in Barbara – sets off  to Lower Silesia, which 
is why we would also like to invite you to 
a fi lm tour of the region. There are plenty 

of places to visit, since the fi lm crews star-
ted to get interested in Lower Silesian sets 
in the late 1950s. Not only did this interest 

not die – recently, it even picked up.

Our trip begins in the favourite city of 
architectural historians. Bystrzyca Kłodzka 
looks like the most attractive medieval 
Italian towns, but... before renovation. 
The beauty of the town will be seen only 
by those who know how to look at reality 
through rose-tinted glasses or – lovers 
of ugliness. The picturesque ruins of 
Bystrzyca Kłodzka were used multiple 
times by filmmakers (A. Ford’s The First 
Day of Freedom, Four Tank-Men and a Dog 
TV series). Recently, the team making 
A. Holland’s Spoor literally turned off  
the light in all homes there, but nobody 
managed to capture Bystrzyca Kłodzka as 
comprehensively as Kazimierz Kutz in 
Nobody’s Calling. The story of the impos-
sible first love of a couple who, through 
vicissitudes of fate, ended up in the West-
ern Territories, thoroughly explores the 
nooks and crannies of the town, encour-
aging tourists to look for the traces seen in 
the film. Most places in the world can only 
dream of a similar salvation from oblivion.

Residents of “Lądek” go “to Zdrój” only 
to work, or occasionally for a walk among 
nature. Despite not attracting important 
figures and modern counterparts to 
J.W. Goethe, Tsar Nicholas I and E. Gierek, 
this spa, one of the most important ones 
in Lower Silesia, still delights with its 
atmosphere and venues, such as the 
legendary Albrechtshalle café or Zdrój 
Wojciech (which played Baden-Baden in 
The Winner). Sometimes, the film immor-
talised the old town of Lądek, like in Janusz 
Morgenstern’s Adam’s Two Ribs – a satire 
on a small-town hypocrisy, which shown 
probably everything that could be filmed 
in the Market Square and its surroundings 
at the beginning of the 1960s. Residents 
like to return to this film and from time 
to time, they organise a screening of said 
work by the director of See You Tomorrow.

Zebrał / Collected by: Lech Moliński
DolnoslaskieSpaceryFilmowe
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17Wambierzyce  
(+ Polanica-Zdrój,  
Siechnice, Wrocław)
„Wielki Szu”/ Big Shar
reż. / dir. Sylwester Chęciński, 1982

Polska szarzyzna lat 80. ubiegłego wieku  
tworzyła zapotrzebowanie na kolorowe  
światy. Taką rzeczywistość zaproponował  
Sylwester Chęciński w kinowym superprze-
boju „Wielki Szu”. Frekwencyjny sukces 
historii karcianego szulera potwierdza, że 
film trafił w ówczesne potrzeby, choć trzeba 
dodać, że posługiwał się blichtrem na miarę 
swoich czasów. Sięgał przy tym szerokim 
gestem po plenery Dolnego Śląska. Rzecz  
zaczęła się w Lutyniu, czyli w Wambierzy-
cach. Mieszkańcy dziś mówią, że ich miej- 
scowość jest słynna z trzech rzeczy: sanktu-
arium Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej 
Rodzin, zabytkowej szopki oraz ,,Wielkiego 
Szu’’. Choć główny bohater  zawitał także  
do Wrocławia, Polanicy-Zdroju oraz Siechnic, 
to nic nie przebije ekranowego występu 
„dolnośląskiej Jerozolimy”.

Lubomierz
„Kocham kino”/ Kocham kino
reż. / dir. Piotr Łazarkiewicz, 1987

Nie ma chyba na świecie drugiego miejsca 
tak nierozerwalnie związanego z filmem, 
jak Lubomierz. O ile Wambierzyce słyną 
z trzech rzeczy, tak lubomierzanie na zawsze 
pozostaną mieszkańcami miasta Kargula 
i Pawlaka. W miasteczku nie tylko odbywa się 
Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych 
„Sami swoi”, ale działa też Muzeum Kargula 
i Pawlaka czy redakcja miesięcznika „Sami 
swoi”. Jednak nie tylko kultowa trylogia 
S. Chęcińskiego skorzystała z urokliwej 
architektury Lubomierza. Szczegóły można 
sprawdzić, odwiedzając miasteczko na 
„Filmowej Mapie Lubomierza”, ale my pod-
powiadamy, że wyjątkowy w tym zestawie 
jest obraz „Kocham kino” Piotra Łazarkie-
wicza, w którym znajdziemy upadające kino 
Jutrzenka (specjalnie postawione dekoracje 
w lubomierskim Rynku) i miłośników X Muzy, 
walczących o „prawo do marzeń”.

Wałbrzych 
„Panna Nikt”  
/ Miss Nobody 
reż. / dir. Andrzej Wajda, 1995

Dynamiczny rozwój Wałbrzycha w okresie 
PRL dał podwaliny pod spektakularny upadek 
górniczego miasta po transformacji ustro-
jowej. Dziś wałbrzyszanie znów zaczynają 
dumnie podnosić głowy, ale skala bezrobocia 
w latach 90. sięgała zenitu. Odcisnęło to 
piętno na wałbrzyskim społeczeństwie,  
a także przyciągnęło filmowców, którzy  
właśnie tutaj portretowali beznadzieję 
funkcjonowania ofiar transformacji. Zdewa-
stowane miasto posłużyło za plan m.in. do 
„Komornika” F. Falka, „Sztuczek” A. Jakimow-
skiego czy „Bez wstydu” F. Marczewskiego. 
Ale cała historia – jak wiele rzeczy w polskim 
kinie – zaczęła się od Andrzeja Wajdy, który 
nakręcił tu adaptację powieści „Panna Nikt”. 
Wałbrzych do dziś jest najczęściej odwiedza-
nym przez ekipy filmowe miastem regionu, 
choć z czasem, w miejsce poprzemysłowych 
ruin, na pierwszy plan zaczął wysuwać się 
bajkowy Zamek Książ.

The dullness of the 1980s in Poland created 
a demand for colourful worlds. Such a reality 
was proposed by Sylwester Chęciński in the 
cinema super hit Big Shar. The box office suc-
cess of the story of a con-artist confirms that 
the film met the needs of the time, although 
we need to add that the director went for as 
much extravagance as possible at that time, 
all while using the sets located all across  
Lower Silesia. The film started in Lutyń  
– in reality, in Wambierzyce. These days, the 
residents say that their town is famous for 
three things: Basilica of Our Lady Queen of 
Families, historic nativity scene and Big Shar. 
Although the main character also visited 
Wrocław, Polanica-Zdrój and Siechnice, noth-
ing can take away from the “Jerusalem  
of Lower Silesia” on the screen.

There is probably no other place in the 
world as inseparably connected with film as 
Lubomierz. The town of Wambierzyce might 
be famous for three things, but residents of 
Lubomierz will forever be known as those  
who live in the town of Kargul and Pawlak.  
Not only does the “Sami Swoi” National Festi-
val of Comedy Films take place there, but the 
town also has the Kargul and Pawlak Museum 
or the editorial office of the Sami swoi month-
ly. However, the charming architecture of 
Lubomierz was featured not only in Sylwester 
Chęciński’s legendary trilogy. You can learn 
more by visiting the town on the “Lubomierz 
Film Map”, but we have a hint for you  
– Kocham kino by Piotr Łazarkiewicz is unique 
among them, as it features the declining 
Jutrzenka cinema (with special decorations 
installed in the Lubomierz Market Square)  
as well as lovers of the 10th Muse, fighting  
for their “right to dream.”

The dynamic development of Wałbrzych 
during the communist rule in Poland laid the 
foundations for the spectacular collapse of 
the mining city after the political transfor-
mation. Today, residents of Wałbrzych are 
proud to raise their heads again, but in the 
1990s the unemployment rate in the town 
reached its peak. This left a mark on the local 
community and attracted filmmakers who 
used the city to portray the hopeless life of 
victims of the transformation. The devastated 
city served as a set for F. Falk’s The Collector, 
A. Jakimowski’s Tricks and F. Marczewski’s 
Without Shame. But the whole thing – like 
many other things in Polish cinema – began 
with Andrzej Wajda, who made an adaptation 
of Miss Nobody in Wałbrzych. The city is still 
the most common destination for film crews 
in the region, although with time, the fairy 
tale-like Książ Castle started to be featured 
more prominently, rather than the post-indus-
trial ruins.

KINEMATOGRAF WROCŁAWSKI: „WIELKI SZU”  
– POKAZ FILMU I DYSKUSJA / WROCŁAW CINEMATOGRAPH:  
BIG SHAR – A FILM SCREENING AND DISCUSSION

12.03 | 18:00

Barbara

www.strefakultury.pl/Barbara

barbarakultura           → s. 43
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W Dolnośląskim Centrum Filmowym przed 
miesiącem ruszyliśmy z cyklem „Kino-
Ukraïna”. Mogą Państwo poprzestać na 

przekazaniu tej informacji waszym ukraińskim 
znajomym lub sąsiadom – też będziemy wdzięczni. 
Proszę mi jednak uwierzyć, postanowiliśmy zreali-
zować ten pomysł nie tylko dlatego, że jest komu, 
ale również, bo jest co pokazywać.
Miłośnikom kina dzieł Ołeksandra Dowżenki, Sier-
gieja Paradżanowa czy Kiry Muratowej nie trzeba 
reklamować. Należy raczej przypominać o ich 
związkach z Ukrainą. Stąd aktualnym wyzwaniem 
dla Kijowa stało się wytyczenie własnego poletka, 
gdy chodzi o osiągnięcia fi lmowców w XX wieku. 
Innymi słowy, Ukraińcy pragną zaznaczyć swoje 
prawo do części spadku po ZSSR, który często jest 
utożsamiany z dorobkiem kinematografi i rosyjskiej. 
Dość jednak o historii. Podstawowym celem cyklu 
„KinoUkraïna” jest prezentacja najciekawszego 
i najświeższego kina ukraińskiego. Chwytamy wiatr 
w żagle, bo kino ukraińskie przeżywa właśnie swój 
renesans. Powstają obrazy, które odważnie mie-
rzą się z rodzimą rzeczywistością, a jednocześnie 
zapewniają Ukrainie własne miejsce na światowej 
mapie filmowej. Kto oglądał w polskich kinach 
w 2015 roku wstrząsający i poruszający do głębi fi lm 
„Plemię” Myrosława Słaboszpyckiego (triumfatora 
m.in. festiwalu w Cannes) czy ostatnio „Donbas” 
Siergieja Łoźnicy, ten wie, o czym mówię. Sądzę, 
że widzowie naszego pierwszego pokazu po obej-
rzeniu fi lmu „Na złamanie karku” – znakomitego 
debiutu Maryny Stepanskiej z 2017 roku – również 
zgodzą się ze mną. Ukraińskiej kinematografi i war-
to poświęcić swój czas i uwagę.
Świeży powiew ze Wschodu – usłyszałam komentarz 
do dramatu „Kiedy upadają drzewa” z 2018 roku, 

A month ago, the Lower Silesian Film Centre 
launched the “KinoUkraïna” series. We will 
be grateful if you can pass this information 

to your Ukrainian friends or neighbours – but you 
don’t have to stop there, there’s more. Believe me 
when I say that we decided to go through with this 
idea not only because there are people out there 
who would like to see those fi lms, but also because 
there are fi lms to show.
There is no need to advertise the works of Alexan-
der Dovzhenko, Sergei Parajanov or Kira Muratova 
to cinephiles, what needs to be done is reminding 
about their connections and ties to Ukraine. Hence, 
the current challenge for Kyiv is to mark and defi ne 
the achievements of fi lmmakers in the 20th century. 
In other words, Ukrainians want to mark their right 
to part of the Soviet legacy, which is often confl ated 
with the oeuvre of Russian cinematography. 
Enough history for now. The main aim of the 
“KinoUkraïna” series is to present the most inter-
esting and freshest Ukrainian fi lms. We are catch-
ing the wind in our sails, because Ukrainian cinema 
is currently experiencing its renaissance, with mo-
tion pictures that boldly face the local reality and at 
the same time provide Ukraine with their own place 
on the world fi lm map. Whoever watched a shock-
ing and deeply moving The Tribe by Myroslav Sla-
boshpytskyi (winner of Cannes Festival and other 
accolades) or the recent Donbass by Sergei Loznitsa, Ka
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CO WIESZ 
O KINIE 
UKRAIŃSKIM?
WHAT DO 
YOU KNOW 
ABOUT 
UKRAINIAN 
CINEMA? 

Anna Ursulenko
ukrainistka, adiunktka na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego, kuratorka cyklu „KinoUkraïna”

Ukrainian Studies scholar, Assistant Professor 
at the Faculty of Philologyof the University of Wrocław, 
curator of the “KinoUkraïna” series

który pokażemy w marcu. To prawda, obecnie ob-
serwujemy wykuwanie się tego, co można by na-
zwać nowym ukraińskim kinem. A przecież wiemy, 
że śledzenie zjawiska in progress może dostarczyć 
sporo satysfakcji.

knows what I am talking about. I believe that the 
viewers of our fi rst screening – Falling, an excellent 
debut of Marina Stepanska, released in 2017 – will 
also agree with me after seeing the fi lm. Ukrainian 
cinematography is worth your time and attention.
“It’s a fresh breath of air from the East,” said one 
commenter regarding When the Trees Fall, which 
premiered in 2018 and which we are going to show 
in March. It is true, as we are currently witnessing 
the emergence of something that could be called 
new Ukrainian cinema. And we all know that fol-
lowing a phenomenon in progress can provide a lot 
of satisfaction.

KINOUKRAÏNA: „KIEDY UPADAJĄ DRZEWA”
 – POKAZ FILMU / KINOUKRAÏNA: 
WHEN THE TREES FALL – A FILM SCREENING

16.03 | 20:00

Dolnośląskie Centrum Filmowe 
Lower Silesian Film Centre

www.dcf.wroclaw.pl 

DCFKinoUkraina           → s. 44
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Jedźcie ostrożnie, szerokiej ścieżki i do zobaczenia 
w kolejnej odsłonie Brzydkiego!

Ride safely, have some amazing trips and see you 
in the next instalment of Ugly Wrocław!

Na początek: prawdziwa 
rowerowa dwupasmówka, czyli 
chodnik przy ulicy Hubskiej. 
Tutaj rowerzyści mogą przebierać 
w możliwościach. A piesi? Cóż 
– gdziekolwiek nie pójdą, muszą 
mieć oczy wokół głowy.

Nie wszędzie jednak jest tak różowo. 
Oto fragment „eksperymentalnej” 
ścieżki rowerowej przy ul. Rybackiej. 
Tutaj z kolei to rowerzyści powinni 
zachować podwyższoną czujność. 
Już samo oznakowanie sugeruje, 
czym może skończyć się dla roweru 
nieostrożna jazda.

Kolejne zjawisko należące do świata Brzydkiego Wrocławia: 
pojazdy niekompletne. Pozostawione na lata, przypięte na 
wieki, powoli dekompletowane przez licznych pasjonatów 
złomu. Rowery znikają czasem na naszych oczach. Na pew-
no znacie takie historie z własnego najbliższego otoczenia.

However, it is not so great every-
where in the city. Here you can see 
a segment of an “experimental” 
bike lane on Rybacka Street 
– a place where cyclists should
 be vigilant at all times. Even the 
signs there suggest the potential 
results of careless riding.

Another phenomenon, which belongs to the world of Ugly 
Wrocław – partially dismantled vehicles, left for many years, 
locked for eternity, slowly disassembled by numerous scrap 
metal enthusiasts. Sometimes, bicycles can disappear before 
our eyes. You surely know such stories from your immediate 
surroundings.

Let’s leave the lanes aside and focus 
on bikes instead. Have you noticed that – apart 
from nimble road bikes and the Dutch bikes, 
so loved by hipsters – you can find seasoned, 
old but still working Wigry 3 or Jubilat bikes 
on the streets of Wrocław? Yes, they still work 
for their owners. As you can see in the photo 
– sometimes even harder than we could expect.

Kolejna odsłona Brzydkiego Wrocławia 
poświęcona jest rowerom. To, że 
Wrocław jest miastem sprzyjającym 
rowerzystom, nie ulega wątpliwości: 
coraz więcej ścieżek, mnóstwo stacji 
„dokowania” naszych jednośladów, 
wydzielone pasy na ulicach. Wsiądźmy 
zatem na rower, może nawet – jak śpiewał 
Lech Janerka – w taki różowy jazz, 
pojedźmy do byle gdzie i spójrzmy na 
świat z lekkim przymrużeniem oka.

This month’s edition of Ugly Wrocław is 
dedicated to bikes. There is no doubt that 
as a city, Wrocław is a friendly place for 
cyclists. We have more and more bike 
trails, an abundance of docking stations 
for our steeds, we even have separate 
lanes in the streets. Let’s hop on our bikes 
then, follow in the footsteps of Freddie 
Mercury and ride it where you like, and 
maybe take this opportunity to look at the 
world with a tongue-in-cheek.
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Let’s start with a two-lane bike lane 
– the sidewalk along Hubska Street, 
off ering cyclists a variety of possi-
bilities to choose from. What about 
the pedestrians? Well, no matter 
where they go, they need to keep 
their eyes open.

Zostawmy ścieżki, skupmy się na rowerach. 
Czy zauważyliście, że oprócz szybkich 
szosówek i hipsterskich „holendrów” na 
ulicach Wrocławia spotkać można zasłużone, 
wieloletnie, wciąż czynne stare Wigry 3 czy 
Jubilaty? Tak, one wciąż pracują dla swoich 
właścicieli. Jak widać na zdjęciu: czasem na-
wet bardziej, niż moglibyśmy się spodziewać.
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LITEROWY LABIRYNT

HASŁO:

HASŁO:

KRZYŻÓWKA

Rozpoczynając od pól oznaczonych strzałkami,  
połącz oddzielnymi liniami wszystkie litery  
w kółkach, kwadratach i trójktach tak, aby  
powstały trzy wyrazy. Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Poezji (21 marca) rozwiązaniem jest tytuł  
popularnego wiersza dla dzieci.

Do diagramu należy wpisać nazwy pałaców znajdują-
cych się we Wrocławiu. Zamiast tradycyjnych objaśnień 

podano wszystkie samogłoski (oprócz trzech, które 
wchodzą w skład hasła) oraz adres obiektów. Litery  

z szarych ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie.

Z poprawnie rozwiązanym hasłem zapraszamy  
do infopunktu w klubokawiarni Barbara  

(ul. Świdnicka 8b). Na 7 osób będą czekać 
nagrody: zaproszenie na koncert zespołu Bluszcz  

w Imparcie, bilety na film „Ciemno, prawie noc”  
w DCF-ie, Magazyny Literackie „Cegła” (nr 43)  

i gadżety Strefy Kultury Wrocław. Regulamin 
konkursu znajduje się na stronie:  

www.strefakultury.pl/ 
niezbednik-marzec2019-konkurs.

PIONOWO

ul. Wierzbowa 15

ul. Kościuszki 34

ul. Katedralna 11

ul. Pawłowicka 87/89

POZIOMO

ul. Traugutta 111/113

ul. Kazimierza Wielkiego 35

ul. Wita Stwosza 30

ul. Wierzbowa 29

ul. Pawła Włodkowica 4 
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16.02–4.05

„Gatunki inwazyjne”  
– wystawa prac Bena Wrighta
Invasive species – an exhibition  
of works by Ben Wright

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

Wystawa podsumowująca pobyt rezydencyjny 
amerykańskiego artysty Bena Wrighta, który 
w swojej praktyce artystycznej łączy sztukę 
z nauką. Artysta skupi się również na idei „ga-
tunków inwazyjnych”. W kontekście dynamicz-
nie migrującego współczesnego świata, gdzie 
zwierzęta, rośliny, nasiona, języki, jedzenie, wy-
korzystując ludzi, przemieszczają się po świecie 
jak nigdy przedtem. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

An exhibition summing up the residence of Ben 
Wright, American artist, who combines art and 
science in his artistic practice. The artist will 
also focus on the idea of “invasive species” in 
the context of a dynamically migrating modern 
world, where animals, plants, seeds, languages 
and cuisines move around the world like never 
before using people.

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

przyjaźnionych z BWA Wrocław twórców, którzy 
nie odwracają wzroku od biegu rzeczy i tak jak 
reszta próbują w nim przetrwać. Są to m.in. Grupa 
Luxus, Krzysztof Gil, Honorata Martin, Julian Ja-
kub Ziółkowski, Olaf Brzeski, Wojciech Gilewicz, 
Ada Zielińska, Karina Marusińska, Mariusz Waras, 
Karolina Wiktor.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Bilety: 8 PLN (normalny), 4 PLN (ulgowy ), 
środy – wstęp wolny

The aisles of the station mezzanine, which for 
the years to come will become a new space for 
the BWA Wrocław Gallery, as a substitute for the 
Awangarda Gallery, which requires a thorough 
renovation at the very least, will serve as an exhi-
bition space for works by artists – friends of BWA 
Wrocław, who do not turn their eyes away from 
the course of events and, like everybody else, try 
to survive in it.

Additional language: English / Organiser: BWA 
Wrocław / Tickets: 8 PLN (regular), 4 PLN  
(reduced), Wednesdays – free entrance

1.03 | 18:00 wernisaż / opening
1–17.03

 „The Fogcatcher” – wystawa prac 
Krzysztofa Światłego i premiera 
publikacji 
The Fogcatcher – an exhibition  
of works by Krzysztof Światły  

Galeria Sztuki TĘTNO / TĘTNO Art and Design 
Gallery, ul. Jatki 12-13
pon.–pt. / Mon.–Fri. 14:00–18:00 
sob. / Sat. 13:00–18:00 
niedz. / Sun. 12:00–15:00

Co wspólnego mają ze sobą: polietylenowa siatka, 
zapomniany wynalazca, slumsy otaczające Limę, 
stary notes, kryzys wodny i ognie świętego Elma? 
Na swojej pierwszej solowej wystawie „The Fog-
catcher” Krzysztof Światły – fotograf, absolwent 
programu mentorskiego Sputnik Photos i student 
Szkoły patrzenia – opowiada baśń o poławia-
czu mgły i pochyla się nad teorią zdradliwości 
obrazów. Wystawie towarzyszy publikacja wydana 
przez wydawnictwo 8991.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Galeria Sztuki TĘTNO,  
Wydawnictwo 8991 

TĘTNO Art and Design Gallery 

Wstęp wolny 

Polyethylene mesh, forgotten inventor, slums 
surrounding Lima, old notebook, water crisis and 
St. Elmo’s fire – what do they have in common? 
On his first solo exhibition, Krzysztof Światły 
– a photographer, graduate of Sputnik Photos 
mentoring programme and a student of the 
School of Looking – tells a story of the fog catcher 
and the treachery of images. The exhibition is 
accompanied by a publication put out by the 8991 
publishing house.

Additional language: English / Organisers:  
TĘTNO Art and Design Gallery, 8991 publishing 
house / Free entrance

8.02–27.05
3.03 | 15:00 oprowadzanie / guided tour

„Superpozycje” – wystawa prac 
Beaty Stankiewicz-Szczerbik
Superpositions – an exhibition of works 
by Beata Stankiewicz-Szczerbik

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

Beata Stankiewicz-Szczerbik, autorka wystawy 
„Superpozycje”, redefiniuje szklaną materię, 
śmiało wplatając ją w narracje o charakterze per-
formatywnym, instalacje czy prace wideo. Dzięki 
tym zabiegom szkło traci swoją fizyczność, staje 
się trudnym do zdefiniowania, niepokojącym zja-
wiskiem. Za jego pomocą artystka tworzy złożone 
autoportrety, opowiada o macierzyństwie, o po-
szukiwaniu tożsamości, o kobiecości i przemija-
niu. Obnaża własne szklane serce, którego biciem 
steruje widz.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

Beata Stankiewicz-Szczerbik, the author of the 
Superpositions exhibition redefines glass matter, 
boldly weaving it into performative narratives, 
installations and video works. Thanks to such ac-
tions, glass loses its physical nature and becomes 
a disturbing phenomenon that is hard to define. 

Organiser: Wrocław Contemporary Museum  
/ Free entrance

22.02–24.03

„Odjazd” – wystawa
Trip – an exhibition

galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105
wt., czw.–niedz. / Tue., Thu.–Sun. 11:00–18:00 
śr. / Wed. 12:00–20:00

W nawach dworcowej antresoli, które będą przez 
najbliższe lata kolejną przestrzenią BWA Wrocław 
– w zastępstwie domagającej się co najmniej 
remontu Awangardy – pokazane zostaną prace za-
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1–31.03

„Włącz światło” 
– instalacja interaktywna
Turn on the light 
– an interactive installation

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

Drugi zestaw prac z Kolekcji WRO prezentowany 
w nowej formie Czytelni Mediów – interaktywnej 
instalacji autorstwa Michała Szoty. Z końcem 
zimy, z pomocą dziewięciu artystów, Centrum 
Sztuki WRO włącza światło. Odważnie spogląda 
w jego źródło – naturalne bądź sztuczne. Światło 
to energia, pomysły, ryzyko. Nierozerwalnie 
wiąże się z cieniem. Może oślepiać, może też 
służyć zabawie. 

Artyści: Józef Robakowski (PL) / Igor Krenz (PL) / 
Leszek Knafl ewski (PL) / John Smith (UK) / Katie 
Goodwin (UK/AUS) / Zygmunt Rytka (PL) / Jacek 
Szleszyński (PL) / Saša Tatić (BA) / Bruce Chece-
fsky (US) / Franciszka i Stefan Themerson (PL).

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

The second ensemble of video works from the 
WRO Collection, presented in the WRO Media 
Library in a form of an interactive installation 

1.03–14.04

„Elektroluminescencja” – instalacja
Electroluminescence – an installation

Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception, 
Ruska 46 backyard
niedz.–czw. / Sun.–Thu. 17:00–0:00
pt.–sob. / Fri.–Sat. 17:00–4.00

„Elektroluminescencja” to wrażeniowe przed-
stawienie podwórka przy ul. Ruskiej 46, jego 
imponującej zmienności barw i unikatowego 
liternictwa. Instalacja autorstwa Lidii Zaja-
dzińskiej – gdańszczanki, studentki grafi ki ASP 
Wrocław, jest wynikiem jej twórczych poszuki-
wań i eksperymentów formalnych, a także fa-
scynacji Wrocławiem. Przestrzenne kompozycje 
wprowadzą do wnętrza Recepcji unikalny klimat 
neonowego podwórka.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Recepcja

Wstęp wolny 

Electroluminescence is an sensory representation 
of the Ruska 46 backyard, its impressive changing 
colours and unique lettering. The installation was 
made by Gdańsk-based artist Lidia Zajadzińska, 
a student of graphic design at the Academy of Art 
and Design in Wrocław, as a result of her creative 
explorations and formal experiments, as well as 
her fascination with Wrocław. Her spatial com-
positions will introduce a unique atmosphere of 
a neon backyard to the Reception.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

2.03 | 18:00 wernisaż / opening
8.03–25.04

Wystawa prac najmłodszych 
uczniów Pracowni Otwartej
Exhibition of works by the youngest 
students of the Pracownia Otwarta

Klub pod Kolumnami, pl. Św. Macieja 21
pon.–pt. / Mon.–Fri. 14:00–21:00
sob. / Sat. 16:00–21:00

Wystawa podsumowuje semestr zimowy, czyli 
półroczną pracę twórczą najmłodszych uczniów 
Pracowni Otwartej. W wydarzeniu weźmie udział 
około 60 dzieci w wieku 9–15 lat. W Klubie Pod 
Kolumnami będzie można zobaczyć cały przekrój 
technik i tematów – prace rysunkowe, malarskie, 
grafi ki, kolaże, prace przestrzenne. Twórczość 
najmłodszych często jest inspirowana znanymi 
kierunkami czy artystami, np. rzeźbami Hen-
ry’ego Moore’a.

Organizator: Pracownia Otwarta

www.pracowniaotwarta.com

Wstęp wolny 

The exhibition concludes the winter semester 
– six months of creative work of the youngest 
students of the Pracownia Otwarta. The event will 
be attended by about 60 children aged 9–15. 

Organiser: Pracownia Otwarta / Free entrance

6.03 | 18:00

Artysta obecny – spotkanie 
ze Zbigniewem Liberą
The artist is present – a meeting 
with Zbigniew Libera

galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Podczas wystawy „Odjazd” odbędzie się spotkanie 
ze Zbigniewem Liberą. Opowie on o swojej pracy 
„Wyjście ludzi z miast”, która jest pokazywana na 
ekspozycji, a także o kondycji kultury i roli sztuki 
w czasach masowych migracji.

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

The Trip exhibition will host a meeting with 
Zbigniew Libera, who is going to talk about his 
work Exodus from the cities shown at the exhibi-
tion, as well as about the condition of culture and 
the role of art in times of mass migration.

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

designed and produced by Michał Szota. With 
winter coming to an end, WRO Art Center rely on 
nine artists to help them turn on the light. WRO 
boldly looks into its source, whether natural or 
artifi cial. Light means energy, ideas, and risks. It 
is inseparable from shadow. While it can dazzle, 
it can also be played with. 

Additional language: English / Organiser: WRO 
Media Art Center Foundation / Free entrance
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6.03 | 17:00 wernisaż / opening
6.03–5.04

Mistrz i uczniowie: „Ptaki”  
– prezentacja pracowni  
plastycznych MDK Fabryczna  
i Śródmieście  
Master and disciples: Birds  
– an exhibition of art studios  
of the Fabryczna and Śródmieście  
Youth Culture Centres

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

Naturalna potrzeba kreowania znajduje niezwy-
kłe miejsce w pracowniach artystycznych MDK 
Fabryczna i Śródmieście. Prace zgromadzone 
na wystawie zachwycają kunsztem wykonania 
i świetnym posługiwaniem się technikami pla-
stycznymi. Dzieła młodych twórców poruszają 
bezpretensjonalnością i autentycznością treści 
zawartych w obrazach. To wielki sukces dzieci 
i ich opiekunów artystycznych.

Organizator: MDK Śródmieście 

www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Wstęp wolny 

The natural need for creation finds an unusu-
al outlet in the art studios of Fabryczna and 
Śródmieście Youth Culture Centres. The works 
presented at the exhibition delight with their 
masterful execution and excellent use of artistic 
techniques. The works by young artists move with 
their lack of pretentiousness and authenticity of 
their message. 

Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre  
/ Free entrance

7.03 | 17:00 wernisaż / opening 
7–31.03

„Ze snem i rzeczywistością”  
– wystawa prac mistrzów  
niderlandzkich
Dream and reality – an exhibition  
of works by Dutch masters 

Ośrodek Kultury Niderlandzkiej / Centre for Dutch 
and Flemish Culture, ul. Uniwersytecka 28a

Na wystawie będzie można podziwiać kopie obra-
zów niderlandzkich mistrzów: Boscha, Vermeera, 
Van Gogha, które przez lata inspirowały polskich 
poetów. Wystawa została zainspirowana dzia-
łalnością dwóch kobiet: Agnieszki Traczyńskiej 
– artystki-malarki, nauczycielki we wrocławskim 
Liceum Plastycznym, która tworzy cudowne kopie 
obrazów Hieronima Boscha i Magdaleny Śnie-
dziewskiej – badaczki-polonistki, autorki książki 
„Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie”. 
Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć wykład 
Magdaleny Śniedziewskiej.

Organizatorzy: Katedra Filologii Niderlandzkiej 
UWr, Zespół Szkół Plastycznych we Wrocławiu 

www.kfn.uni.wroc.pl

Wstęp wolny 

The exhibition will feature copies of paintings 
by the Dutch masters: Bosch, Vermeer and 
Van Gogh, which were an inspiration for many 
Polish poets. The exhibition was initiated by two 
women: Agnieszka Traczyńska, an artist-painter 

and teacher at the Wrocław Art School, who made 
wonderful copies of the paintings of Hieronymus 
Bosch and Magdalena Śniedziewska, a researcher 
of Polish literature and author of the book The 
Seventeenth Century Dutch Painting. The opening 
of the exhibition will be accompanied by a lecture 
by Magdalena Śniedziewska.

Organisers: Department of Dutch Studies  
University of Wroclaw, School of Fine Arts  
in Wroclaw / Free entrance

7.03 | 19:00 wernisaż / opening
7.03–3.04

 „Sny i kamienie”  
– wystawa prac Mag Chua
Dreams and stones – an exhibition  
of works by Mag Chua

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 16:30–23:00

W marcu w Galerii Prozy – nowym miejscu dla 
sztuki zlokalizowanym w Klubie Proza, zawiśnie 
wystawa prac Magdalen Chua, artystki pocho-
dzącej z Singapuru, która obecnie studiuje na 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prace 
wykonane techniką mieszaną (w tym kolaże 
i rysunki) inspirowane są jej doświadczeniem 
Warszawy i lekturą „Snów i kamieni” Magdaleny 
Tulli. Kuratorka: Katarzyna Śmigielska we współ-
pracy z Jagodą Malanin.

Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury,  
Niezależna Inicjatywa Kuratorska Ładne 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Gallery Proza, a new space for art located at Klub 
Proza, will present an exhibition of a new series of 
mixed media work by Mag Chua, who comes from 
Singapore and currently studies at the Academy 
of Art and Design in Wrocław. Her works are 
inspired by her physical experience of Warsaw 
alongside her reading of Magdalena Tulli’s 
Dreams and stones. Curator: Katarzyna Śmigielska 
in cooperation with Jagoda Malanin.

Organisers: Wrocław Literature House, Niezależna 
Inicjatywa Kuratorska Ładne / Free entrance

7.03 | 18:00 wernisaż / opening
8.03–25.04

„Smutek modernizmu: opresja  
i depresja” – wystawa
Sadness of modernism: oppression 
and depression – an exhibition

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

Wystawa prezentuje młode malarstwo polskie 
eksponujące motywy architektoniczne. Na pokaz 
złożą się prace przedstawiające opresyjność czło-
wieka wobec architektury, dzieła czerpiące z cha-
rakterystycznej dla modernizmu powtarzalności 
geometrycznych form, obrazy mówiące o kontroli 
społeczeństwa i stosowanej przemocy oraz re-
alizacje zdradzające tendencję do trawestowania 
na architekturę nostalgicznych uczuć artysty. 
Podczas wernisażu odbędzie się koncert Pawła 
Krzaczkowskiego, twórcy muzyki elektronicznej.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu 
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www.galeriamiejska.pl

Wstęp wolny 

The exhibition presents young Polish painting 
showcasing architectural motifs. The opening will 
feature a concert of Paweł Krzaczkowski, electron-
ic music composer.

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

8.03–29.03

„Collage consensus” – wystawa 
prac Jana Leszka Zirny
Collage consensus – an exhibition  
of works by Jan Leszek Zirny

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a
wt., czw., pt. / Tue., Thu., Fri. 17:00–20:00

Jan Zirny pochodzi z Górnego Śląska, ale od 35 
lat mieszka i pracuje w Niemczech. Z zawodu jest 
dyplomowanym pielęgniarzem i pedagogiem. 
Kolażem zajmuje się od 17 lat, a jego prace prezen-
towane były w wielu krajach Europy Wschodniej 
i Zachodniej. Przedstawione na obrazach sytuacje, 
zaczerpnięte z dnia codziennego, mają skłonić 
odbiorców do chwili refleksji oraz dostrzeżenia 
zmian w otoczeniu człowieka.

www.swiatowid.net.pl

Wstęp wolny 

In the presented works, the author shows the 
surrounding world to the audience. The situations 
presented in the pictures, inspired by everyday 
life, are supposed to encourage the viewers to 
reflect for a while and to notice the changes in the 
our surroundings.

Organiser: ODT Światowid / Free entrance

11–23.03 

 „Maroko – Ardennes”  
– wystawa zdjęć Tariqa Elbaze
Morocco – Ardennes – an exhibition 
of photographs by Tariq Elbaze

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

Organizowana w ramach Festiwalu Frankofonii 
wystawa fotografii Tariqa Elbaze. Marokańczyk 
urodził się w Safi w zachodniej części kraju. Jest 
pasjonatem mody, surfingu, muzyki i fotografii. 
Inspirują go pełne życia ulice Maroka i osoby, 
które je zamieszkują. W 2014 r. zdobył III nagrodę 
w konkursie PhotoNour Award. Od 2015 roku 
pracuje jako fotograf dla licznych stowarzyszeń 
społeczno-kulturalnych.

Dodatkowy język: francuski

Organizatorzy: Alliance Française, Dolnośląska 
Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego 
we Wrocławiu 

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

Exhibition of photographs by Tariq Elbaze or-
ganised as part of the Francophonie Festival. The 
Moroccan artist was born in Safi in the western 
part of the country. He is a fashion, surfing, music 
and photography aficionado. He is inspired by the 
lively streets of Morocco and the people who live 
there. In 2014 he won the 3rd prize in the Photo-
Nour Award competition. Since 2015 he has been 
working as a photographer for numerous social 
and cultural associations.

Additional language: French / Organisers:  
Alliance Française, Lower Silesian Public Library 
 / Free entrance

13.03 | 13:00

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

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

Inspiracją marcowych zajęć dla Seniorów bę-
dzie wystawa malarstwa Ignacego Czwartosa pt. 
„Malarz polski”. Czwartos, definiujący się jako 
malarz polski (a niekiedy nawet jako „współ-
czesny sarmata”), odwołuje się do swojskości, 
rodzimej kultury i tradycji polskiej sztuki 
(malarstwo barokowe, sztuka sarmacka, portret 
trumienny). Prowadzi też interesujący dialog 
z modernistycznymi artystami (Wróblewskim, 
Strzemińskim, Malewiczem, Mondrianem).

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

15.03 | 19:00 wernisaż / opening
15.03–4.05

NOBODY CLUB: „Life Hacks”  
– wystawa DWA ZETA
NOBODY CLUB: Life Hacks  
– DWA ZETA exhibition

galeria Studio BWA Wrocław / Studio Gallery,  
ul. Ruska 46a
śr.–czw. / Wed.–Thu. 14:00–18:00 
pt. / Fri. 12:00–19:00 
sob. / Sat. 12:00–16:00

NOBODY CLUB to fikcyjny klub towarzyski 
powstały z myślą o wszystkich, dla których nie ma 
nadziei. W nowej odsłonie DWA ZETA zaprezen-
tują proste i tanie rozwiązania ułatwiające życie 
w opresyjnej i nieuprzejmej rzeczywistości. Na 

www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

The inspiration for the March workshops for Seniors 
will be an exhibition of paintings by Ignacy Czwartos 
entitled Polish painter. Czwartos, who defines 
himself as a Polish painter (and sometimes even as 
a “contemporary Sarmatian”), refers to familiar Pol-
ish culture and the tradition of Polish art – Baroque 
painting, Sarmatian art, coffin portraiture. 

Organiser: Wrocław Contemporary Museum 
 / Free entrance (registration is required)
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15.03–20.05 
20.03 | 13:00 Baby Art Walk 
24.03 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie 
 / curatorial guided tour

„Stany skupienia”  – wystawa
States of focus – 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 ma na celu sproblematyzowanie twór-
czości Natalii LL oraz wnikliwą analizę kluczowe-
go w jej sztuce zagadnienia autoportretu. Nastąpi 
to przez konfrontację jej dorobku z pracami ponad 
40 artystek różnych pokoleń z krajów byłego blo-
ku wschodniego. Skupiona na medium fotografii, 
wideo i działań dokamerowych wystawa zwraca 
uwagę na moment skierowania przez twórczy-
nie obiektywu na nie same, stawiając pytania 
o performowanie siebie, strategie reprezentacji, 
tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety.

20.03 fundacja ArtTransparent i Muzeum Współ-
czesne Wrocław zapraszają dodatkowo na spacer 
po wystawie dedykowany świeżo upieczonym 
rodzicom, zaś 24.03 na oprowadzanie kuratorskie, 
które poprowadzi Małgorzata Miśniakiewicz.

17.03 | 18:00

Wernisaż z muzyką:  
Magdalena Kępka + Jędrzej Skiba
Opening with music:  
Magdalena Kępka + Jędrzej Skiba

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

Magdalena Kępka w swoich obrazach stara się 
zatrzymać czar otaczającego świata z jego urokami 
i niedoskonałościami. Tworzy w oleju i akrylu, 
a głównym tematem jej prac jest polski pejzaż, 
marynistyka oraz architektura gorącego południa. 
Jędrzej Skiba – pochodzący z Opola 23-letni wokali-
sta i gitarzysta, półfinalista VI edycji programu The 
Voice of Poland. Miłośnik muzyki rockowej. Każdy, 
kto obcuje z jego muzyką, dostrzega jej silny ładunek 
emocjonalny i autentyczność przekazu.

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl

Wstęp wolny 

Magdalena Kępka tries to capture the charm of 
the surrounding world with its glamorous and im-
perfect aspects in her paintings. She uses oil and 
acrylic paint, and the main themes of her works 
include Polish landscape, marine themes and ar-
chitecture of the South. Jędrzej Skiba is a 23-year-
old singer and guitarist from Opole, semi-finalist 
of the 6th edition of The Voice of Poland TV talent 
show and a great rock music aficionado.

Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Free entrance

ekspozycję składać się będą specjalnie w tym celu 
zaprojektowane obiekty, dokumentacja i poradni-
ki, jak wytrwać, żeby przetrwać.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

NOBODY CLUB is a fictional social club created 
for souls with no hope left. In the new edition, 
DWA ZETA will present simple and cheap solu-
tions to make life in oppressive and rude reality 
more bearable. The exhibition will consist of 
specially designed objects, documentation and 
guides on how to endure to survive.

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

Uwaga! Wstęp na wernisaż i wystawę przeznaczo-
ny jest dla osób powyżej 15. roku życia.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

The exhibition aims at problematisation of the 
works by Natalia LL and a thorough analysis 
of the key issue of self-portrait in her art. This 
will be done by contrasting her work with the 
works by more than 40 artists of different gen-
erations, hailing from various countries of the 
former Eastern Bloc. The exhibition, which is 
focused on the medium of photography, video 
and camera techniques, draws attention to the 
moment when the artists direct their lenses 
at themselves, asking questions regarding the 
performance of themselves, as well as strategies 
of representation, creation and deconstruction 
of the image of a woman.

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

21.03 | 18:00

Szczyt Formy: „Praktyki  
adaptacyjne” – spotkanie  
z Grzegorzem Klamanem
Peak Form: Adaptive practices  
– a meeting with Grzegorz Klaman

Galeria Entropia / Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4

Szczyt Formy to cykl spotkań autorskich z uzna-
nymi artystkami i artystami młodego i średniego 
pokolenia, zajmującymi się szeroko pojętymi 
działaniami przestrzennymi. Gościem spotkania 
będzie Grzegorz Klaman – rzeźbiarz, autor insta-
lacji, prac w przestrzeni publicznej, performer, 
kurator, animator, wykładowca ASP w Gdańsku. 
Współtworzył m.in. CSW Łaźnia i IS Wyspa. W la-
tach 80. angażował się w działalność opozycyjną. 
Cykl jest wspólną inicjatywą Koła Naukowego 
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Forma przy Katedrach Rzeźby ASP we Wrocławiu 
oraz Galerii Entropia.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 

Peak Form is a series of meetings with renowned 
artists of the young and middle generation, deal-
ing with broadly understood spatial activities. 
Joining us will be Grzegorz Klaman – sculptor, 
author of installations and works in public space, 
performer, curator, animator, lecturer at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

22.03 | 18:00 wernisaż / opening
22.03–19.04

 „Korzenie” – wystawa prac 
Justyny Pateckiej-Lasek 
Roots – an exhibition of works 
by Justyna Patecka-Lasek

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

Na wystawie zostaną zaprezentowane grafi ki 
wykonane w technice akwaforty. Inspiracją do 
powstania prac są szeroko rozumiane tajemnice 
dawnej Słowiańszczyzny, gdzie świat fantastyki 
przenika się ze światem realnym, a postaci z kart 
bestiariusza koegzystują z dziką przyrodą, jaka do 
dnia dzisiejszego występuje w Polsce. Pierwsza część 
prezentowanych prac należy do cyklu „Miejsca kultu 
pogańskiego w Polsce”, natomiast na drugą część 
składają się ilustracje do książki artystycznej, inspi-
rowanej słowiańską epopeją autorstwa Wojciecha 
Dzieduszyckiego – „Baśń nad baśniami”.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny 

The exhibition will present graphics made using 
the technique of etching. The works are inspired 
by the secrets of the former Slavic lands, where 
the world of fantasy intertwines with the real 
world, and the characters from the pages of a bes-
tiary coexist with the wild nature that still exists 
in Poland to this day.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

26.03 | 18:00 wernisaż / opening
26.03–12.04

„Złota era malarstwa oraz trzy 
obiekty” – wystawa prac 
Jarosława Potocznego
The golden age of painting and three 
objects – an exhibition of works 
by Jarosław Potoczny

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

Jarosław Potoczny (1962) – malarz, absolwent ASP 
we Wrocławiu. Posługuje się własnym, unikato-
wym językiem formalnym wykraczającym poza 
obszar klasycznego warsztatu malarskiego. Jego 

29.03 | 20:00 wernisaż / opening 
29.03–7.04

AIR Wro Talks 4.0: „Gatunki 
wędrowne” – wystawa prac 
Dominiki Kulczyńskiej
AIR Wro Talks 4.0: Migratory species 
– an exhibition of works by Dominika 
Kulczyńska

Galeria Sztuki TĘTNO / TĘTNO Art and Design 
Gallery, ul. Jatki 12-13
pon.–sob. / Mon.–Sat. 11:00–18:00
niedz. / Sun. 11:30–15:30

obrazy to osobliwe kolaże-obiekty. Do ich powstania 
używa nietypowych materiałów takich jak gumo-
we rurki, kable, silikon, ceraty, tkaniny fakturowe. 
Wmontowuje w swoje płótna również neony, elemen-
ty świecące i elektryczne, łącząc naturalizm material-
nej struktury obrazu z industrialną sztucznością.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 

Jarosław Potoczny (1962) – painter, graduate of 
the Academy of Art and design in Wrocław. He 
uses his own, unique formal language that goes 
beyond the fi eld of classical painting technique. 
His paintings are unique collages-objects. 

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

Podsumowanie kolejnego etapu pracy wrocław-
skiej artystki i projektantki z tematyką migracji, 
granic i przemieszczania się. Projekty Dominiki 
Kulczyńskiej, obecne także w przestrzeni pu-
blicznej miasta, wskazują na jaskółki – gatunek 
dawniej żyjący blisko skupisk ludzkich, przez co 
symbolicznie obecny w kulturze oraz ich gniaz-
da, których dziś próżno szukać w europejskich 
miastach i wsiach. Według artystki na migrację 
można patrzeć z wielu różnych perspektyw, na 
przykład w kontekście statusu ptaków miej-
skich, w tym gatunków ściśle chronionych lub 
zagrożonych wyginięciem. Wernisaż odbywa 
się w ramach międzynarodowej konferencji AIR 
Wro Talks 4.0.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/AIRWro

Wstęp wolny 
Zapisy na wernisaż: airwrotalks.conrego.com

A summary of the next stage of the Dominika 
Kulczyńska’s work with the subject of migra-
tion, borders and movement. Her projects 
indicate swallows – a species formerly living 
close to human centers and their nests, which 
today are vainly sought in European cities and 
villages. According to the artist, migration can 
be viewed from many diff erent perspectives, for 
example in the context of the status of urban 
birds, including strictly protected species or 
those threatened with extinction.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Free entrance / Registration for an opening: 
airwrotalks.conrego.com
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1.03 | 18:30

Światowid Klasycznie: „Taniec 
trzech żywiołów” – koncert
Classical Światowid: A dance  
of the three elements – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

Taniec był obecny wśród ludzi od zawsze. Służył 
odpędzeniu duchów bądź przywoływaniu 
deszczu, zabawie czy dworskim ceremoniom. 
Czasem dawał po prostu szczęście i poczucie wol-
ności, pozwalając na wyrażenie siebie. Według 
Ajurwedy życie to taniec trzech sił nadających 
koloryt naszej egzystencji. Dlatego trzy artystki 
z Artrio proponują wyjątkowy koncert z muzyką 
taneczną, wierząc, że to ona pełni najważniejszą 
rolę w tańcu. Czy będziecie w stanie usiedzieć na 
miejscu?

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 15 PLN

Dance has been a part of people’s lives since 
time immemorial. It was used to chase away 
ghosts, during rainmaking ceremonies, as 
a form of entertainment, sometimes serving 
only as a source of happiness and a sense of 
freedom, enabling people to express them-
selves. According to Ayurveda, life is a dance 
of three forces that give color to our existence. 
That is why three artists from Artrio propose 
a unique concert with dance music.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN

2.03 | 20:00

Gerard Edery – koncert muzyki 
sefardyjskiej
Gerard Edery – a concert  
of sephardic music

Synagoga Pod Białym Bocianem (mykwa)  
/ White Stork Synagogue (mikhav), ul. Włodkowica 7

Jeden z najbardziej znanych artystów folkowych, 
mistrz pieśni sefardyjskich, solista kantoralny. 
Jest wirtuozem gitary i popularnego w Azji 
Mniejszej instrumentu strunowego – Sazu. 
W swoim bogatym repertuarze posiada wiele 
utworów w stylu etniczno-folkowym, w których 
wykorzystuje tradycyjne formy muzyczne 
z całego świata. Nieustannie stara się odkrywać 
nowe pieśni i melodie. Na koncercie przybliży 
publiczności brzmienie języka ladino.

Organizator: Fundacja Bente Kahan 

www.fbk.org.pl

Bilety: 50 PLN

Gerard Edery, born in Casablanca, grew up in 
Paris and New York. Being a master of sephardic 
music tradition, this is a unique opportunity to 
experience his art in Wrocław and an opportuni-
ty to get to know ladino language. 

Organiser: Bente Kahan Foundation  
/ Tickets: 50 PLN

3.03 | 19:00

Akademia Latynoamerykańska: 
„Muzyka z Nowego Świata”  
– koncert finałowy
Latin America Academy: Music from 
the New World – a final concert

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

W finałowym koncercie Akademii Latynoamery-
kańskiej zabrzmią dzieła kompozytorów urodzo-
nych lub tworzących w Nowym Świecie. Zostaną 
wykonane przez zespoły Narodowego Forum 
Muzyki pod batutą zafascynowanego kulturą laty-
noamerykańską dyrygenta i zapalonego badacza 
muzyki – Rubéna Dubrovsky’ego. Na początek 
usłyszymy klasyczną w charakterze „Sinfonía 
40” Pedra Ximéneza de Abrilla Tirada, przypo-
minającą stylem symfonię Haydna czy Mozarta. 
Pochodzący z Meksyku Manuel de Sumaya, rówie-
śnik Bacha i Händla, jest pierwszym twórcą opery 
urodzonym w Ameryce. W finałowym koncercie 
Akademii Latynoamerykańskiej usłyszmy jego 
utwory religijne.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 10–60 PLN

The final concert of the Latin America Academy 
will feature works by composers born or working 
in the New World. They will be performed by 
ensembles of the National Forum of Music under 

the baton of Rubén Dubrovsky, conductor and 
passionate music researcher fascinated by the 
Latin American culture. At the beginning, we will 
hear the classical Sinfonía 40 by Pedro Ximénez 
de Abrilla Tirada, reminiscent of the style of 
Haydn or Mozart symphonies. A native of Mexico, 
Manuel de Sumaya, a contemporary of Bach and 
Handel, is the first American-born composer of an 
opera. During the final concert of the Latin Amer-
ica Academy, we will hear his religious works.

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

6.03 | 19:00–20:30 premiera / premiere
7.03 | 12:00–13:30
10.03 | 12:00–13:30

„Widma”– kantata Stanisława Moniuszki
Phantoms – a cantata by Stanisław 
Moniuszko

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

Do dnia dzisiejszego pozostaje tajemnicą dokładna 
data powstania dzieła. To nieco zapomniana kantata 
Stanisława Moniuszki, która jest muzyczną ilustracją  
II części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Poza przykła-
dami wielu pieśni, w tym także szeroko rozbudowa-
nych ballad, „Widma” to kolejny przykład fascynacji 
Stanisława Moniuszki twórczością literacką Adama 
Mickiewicza. Dzieło zostało dedykowane Marii 
Kalergrs – uczennicy Fryderyka Chopina i wielkiej 
promotorce polskiej sztuki.

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 50–150 PLN

The exact date of creation of this piece remains 
a mystery to this day. It is a somewhat forgotten 
cantata by Stanisław Moniuszko, a musical illus-
tration of the second part of Adam Mickiewicz’s 
Forefathers’ Eve. Apart from examples of numerous 
songs, including highly complex ballads, Phantoms 
serves as another example of Stanisław Moniuszko’s 
fascination with Adam Mickiewicz’s literary oeuvre.

Organiser: The Wrocław Opera  
/ Tickets: 50–150 PLN
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8–16.03

XI Międzynarodowy Festiwal Sztuka 
Łączy Pokolenia „Inspiracje 
Flamenco 2019”
11th Art Connecting Generations 
International Festival “Flamenco 
Inspirations 2019”

różne lokalizacje / diff erent locations

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki 
zaprasza na jedenastą edycję festiwalu, w tym na 
dwa główne wydarzenia:

Wrocław-Krzyki Youth Culture Centre would like 
to invite you to the 11th edition of the festival, 
including its two main events:

10.03 | 19:00

Koncert flamenco-jazz fusion 
ensemble Remedios 
Remedios – a concert by flamenco-
-jazz fusion ensemble

Zespół Remedios założyli w 2002 r. muzycy Cyril 
Kubiš i Mateo Gallito. Czerpią inspiracje muzycz-
ne z fl amenco, jazzu, klasyki oraz muzyki świata. 
Podczas festiwalu artyści zaprezentują program 
„Cardamon”.

13.03 | 18:30

„Flamenco i muzyka świata” 
– koncert
Flamenco and World Music 
– a concert

W Sali Koncertowej Radia Wrocław odbędzie się 
koncert  artystów poszukujących różnych inspi-
racji, których połączyła pasja do muzyki, tańca 
i śpiewu fl amenco. Wystąpią muzycy, którzy 
konsekwentnie łamią podziały międzygatunko-
we, międzykulturowe i międzypokoleniowe oraz 
tworzą ciekawe projekty fusion. Koncertowi towa-
rzyszy wernisaż nagrodzonych prac w konkursie 
ETNO-PORTRETY „Korzenie kultury”.

Organizator: MDK Wrocław-Krzyki 

inspiracjefl amenco

Bilety: 50–60 PLN (koncert w Synagodze 
pod Białym Bocianem)

Wstęp wolny (koncert w Sali Koncertowej 
Radia Wrocław)

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre 
/ Tickets: 50–60 PLN (concert in White Stork Syna-
gogue) / Free entrance (concert in Radio Wrocław)

8.03 | 18:00

Ambrożuk & Hudzik – koncert 
z okazji Dnia Kobiet
Ambrożuk & Hudzik – a concert 
on Women’s Day

Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a

Artur Ambrożuk i Alicja Hudzik to niestandardo-
wy duet gitarowo-wokalny. Muzycy na co dzień 
tworzą we Wrocławiu, a od 2018 roku regularnie 
koncertują w wielu miastach Polski. Artyści 
prezentują publice wysokiej jakości repertuar 
autorski z pogranicza muzyki artrock/blues/pop/
jazz oraz covery popularnej muzyki rozrywkowej, 
opracowane we własnych aranżacjach.

Organizator: Stara Piekarnia

Stara Piekarnia

Wstęp wolny 

Artur Ambrożuk and Alicja Hudzik form a unique 
guitar-vocal duo. They work and create in 

8.03 | 19:00

„Viva Italia!” – koncert z okazji 
Dnia Kobiet
Viva Italia! – a concert 
on Women’s Day

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

W brawurowym wykonaniu męskiego składu 
teatru usłyszymy największe przeboje włoskiej 
muzyki popularnej i operowej. Nie zabraknie tak-
że pieśni neapolitańskich, które najwięksi tenorzy 
świata wplatają do swojego żelaznego repertuaru. 
Całości dopełnią spektakularnie wykonywane 
utwory na ukulele – instrumencie niezwykle 
popularnym we Włoszech.

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 35 PLN (ulgowy), 40 PLN (normalny)

We are going to listen to the greatest hits of Italian 
popular and opera music in a daring performance 
by men’s cast of the theatre. There will be no short-
age of Neapolitan songs, which the greatest tenors 
of the world include in their basic repertoire. The 
concert will be complemented by spectacular per-
formances of songs on the ukulele – an instrument 
that enjoys extreme popularity in Italy.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35 PLN 
(reduced), 40 PLN (regular)

7.03 | 19:00

Złoty Jubileusz „50 lat 
na 100%” – koncert Krzysztofa
 Cugowskiego z Zespołem Mistrzów
Golden Anniversary 50 years at 100% 
– a concert of Krzysztof Cugowski 
with Zespół Mistrzów

Impart, ul. Mazowiecka 17

Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów 
w Polsce, współzałożyciel i wieloletni wokalista 
Budki Sufl era, świętuje w tym roku 50-lecie swojej 
pracy artystycznej. Niekwestionowana legenda 
polskiej sceny poprowadzi publiczność przez pięć 
dekad swojej twórczości, wypełniając Impart wciąż 
zachwycającymi, wielkimi hitami. W jubileuszową 
trasę z Cugowskim wyrusza Zespół Mistrzów – czte-
rech doświadczonych muzyków, którzy w swoich 
karierach współpracowali z najlepszymi artystami 
w Polsce. Na scenie pojawią się Jacek Królik (gitary), 
Robert Kubiszyn (bas), Cezary Konrad (perkusja) 
i Tomasz Kałwak (instrumenty klawiszowe).

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 80–100 PLN

One of the most characteristic voices in Poland, 
co-founder and long-time singer of Budka Sufl era, 
celebrates the 50th anniversary of his artistic work. 
The unquestionable legend of the Polish scene 
showcase the fi ve decades of his work, making 
Impart sound with his greatest hits, which are still 
as enchanting as always. On this anniversary tour, 
Cugowski will be joined by Zespół Mistrzów – four 
experienced musicians who in their careers collab-
orated with some of the best artists in Poland. Ja-
cek Królik (guitars), Robert Kubiszyn (bass), Cezary 
Konrad (drums) and Tomasz Kałwak (keyboard 
instruments) will join Krzysztof Cugowski on stage.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Tickets: 80–100 PLN

Wrocław, and since 2018 they regularly give con-
certs in cities all around Poland. They showcase 
their high-quality repertoire from the borderland 
of artrock/blues/pop/jazz music and covers of 
popular pop songs arranged to their liking.

Organiser: Stara Piekarnia / Free entrance
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9.03 | 20:30

Kronos Quartet & Mahsa Vahdat 
– koncert
Kronos Quartet & Mahsa Vahdat 
– a concert

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

Znany ze współpracy z artystami z całego 
świata, od malijskiego Trio Da Kali po Rhiannon 
Giddens z USA, Kronos Quartet właśnie ogłosił 
rozpoczęcie jednego z najbardziej ekscytujących 
projektów: współpracy z Mahsą Vahdat. Ta uzna-
na irańska śpiewaczka dołączy do trasy koncer-
towej kwartetu, podczas której wykona swoje 
kompozycje oparte na klasycznej poezji perskiej 
(Rumi, Hafez) oraz współczesnych dziełach 
literackich (Forough Farrokhzad, Mohammad 
Ebrahim Jafari). Mahsa Vahdat to obrończyni 
wolności wypowiedzi. Jej repertuar jest oparty 
w większości na oryginalnych kompozycjach, 
a styl to współczesne brzmienie zakorzenione 
w starych – tradycyjnych, ludowych i regional-
nych – utworach irańskich.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 50–200 PLN

Known for their collaborations with musicians 
worldwide from Trio Da Kali (Mali) to Rhiannon 
Giddens (US), Kronos Quartet unveils one of their 
most exciting partnerships: Mahsa Vahdat. The 
acclaimed Iranian singer joins Kronos on tour 
to perform her compositions based on classical 
Persian poems by Rumi and Hafez, as well as con-
temporary literary work by Forough Farrokhzad 
and Mohammad Ebrahim Jafari.

Organiser: The Witold Lutosławski National 
Forum of Music / Tickets: 50–200 PLN

10.03 | 18:00

„Mój ulubiony Młynarski” 
– recital Piotra Machalicy
My favourite Młynarski 
– a recital by Piotr Machalica

Impart, ul. Mazowiecka 17

Muzyczny hołd składany twórczości mistrza przez 
Piotra Machalicę. Recital (przeplatany opowieścią 
i poezją) składać się będzie wyłącznie z utworów, 

które wyszły spod pióra Wojciecha Młynarskiego. 
Zagrane zostaną zarówno piosenki autorskie, jak 
i znakomite przekłady, które stały się ważną czę-
ścią polskiej kultury – w programie m.in. „Jeszcze 
w zielone gramy”, „Tango desperado”, „Nie ma jak 
u mamy”, „Bynajmniej”, „Moje ulubione drzewo”, 
„Najpiękniejszy list miłosny”, „Idź swoją drogą” 
oraz „Blue Tango”.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 50–60 PLN

Piotr Machalica’s musical tribute to the work by the 
master. The recital (with stories and poetry intermin-
gling with the songs) will consist exclusively of works 
by Wojciech Młynarski. The concert will feature both 
original songs and excellent translations, which have 
become an important part of Polish culture.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 50–60 PLN

13.03 | 19:00

Przed premierą: 
Anna Górska-Micorek – koncert
Before premiere: 
Anna Górska-Micorek – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

W marcu na deskach Impartu pojawi się Anna 
Górska-Micorek – absolwentka krakowskiej szkoły 
muzycznej II st. gdzie uczyła się wokalu klasycz-
nego u prof. Jacka Ozimkowskiego i piosenki 
u Andrzeja Zaryckiego. Wokalistka zaprezentuje 
recital wypełniony polską i francuską muzyką. Na 
fortepianie artystce będzie akompaniował mąż, 
Dariusz Micorek. To kolejny wieczór muzycznego 
cyklu, którego bohaterami są zdolni polscy wy-
konawcy młodego pokolenia, mogący niebawem 
stanowić czołówkę polskiej sceny muzycznej. 
Gospodarzem spotkań jest Bogusław Sobczuk, 
wybitny znawca piosenki artystycznej.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Wstęp wolny 

In March we can hear a concerty by Anna Górs-
ka-Micorek. The singer will present a recital fi lled 
with Polish and French music. The artist will 
be accompanied on the piano by her husband, 
Dariusz Micorek. This is the next evening of the 
musical series during which we can admire the 
talented Polish performers of the young genera-
tion, who may soon be the leaders of the Polish 
music scene.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

14.03 | 20:00–22:00

„Poemat konfesyjny” 
– koncert zespołu Polonka
A confessional poem – a concert 
by Polonka band

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, 
ul. Grabiszyńska 56

Jesienią 2018 roku nakładem Bôłt Records wyszła 
płyta pt. „Poemat konfesyjny”. W skład instru-
mentarium Polonki wchodzi pozytyw organowy, 
klawikord (Zabrodzki), klarnet kontrabasowy 
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15.03 | 18:00–20:00

Potańcówka irlandzka
Irish Dance Party

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Klub pod Kolumnami i szkoła tańca irlandzkiego 
Irish Spin z Wrocławia serdecznie zapraszają na 
potańcówkę irlandzką organizowaną z okazji 
obchodów Dnia Św. Patryka. W planie nauka 
irlandzkich tańców grupowych, pokazy tańca oraz 
poczęstunek.

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami, szkoła 
tańca irlandzkiego Irish Spin

www.kolumny.art.pl

Bilety: 5–10 PLN

Klub pod Kolumnami and the Irish Spin dance 
school from Wrocław want to invite everybody to 
an Irish dance party organised on the occasion of 
Saint Patrick’s Day celebrations taking place in 
Wrocław. You will have an opportunity to learn 
Irish group dances, watch dance shows and enjoy 
some refreshments.

Organisers: Klub Pod Kolumnami, Irish Spin  
/ Tickets: 5–10 PLN

15.03 | 20:30 koncert / a concert
16.03 | 14:30 warsztaty / workshops 

6. Solo Festiwal: Kazuhisa  
Uchihashi – koncert i warsztaty
6th Solo Festival: Kazuhisa Uchihashi 
– a concert and workshops

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

Uznawany jest za jednego z najważniejszych 
improwizatorów na świecie. Jego muzyka stanowi 
filar japońskiej awangardy, obok twórczości tak 

15.03 | 19:00

Koncert kompozycji Williamsa,  
Martina i Brahmsa
A concert of compositions  
by Williams, Martin and Brahms

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

Maestro Giancarlo Guerrero oraz muzycy 
NFM Filharmonii Wrocławskiej zachęcają do 
spędzenia piątkowego wieczoru przy dźwię-
kach kompozycji Ralpha Vaughana Williamsa, 
Franka Martina oraz Johannesa Brahmsa. Pod-
czas wieczoru usłyszymy „Koncert na siedem 
instrumentów dętych, kotły, perkusję i orkiestrę 
smyczkową” Franka Martina. Kompozycja od 
razu okazała się sukcesem i do dziś jest jednym 
z najchętniej wykonywanych utworów tego 
szwajcarskiego kompozytora. Koncert zakończy 
IV Symfonia e-moll op. 98 Brahmsa – ostatnia 
z symfonii kompozytora, wyjątkowo spójna 
i wyrafinowana.

Organizator: Narodowe Forum Muzyki  
im. Witolda Lutosławskiego 

www.nfm.wroclaw.pl

Bilety: 10–60 PLN

Maestro Giancarlo Guerrero and musicians from 
the NFM Wrocław Philharmonic invite you to 
spend Friday evening listening to the composi-
tions of Ralph Vaughan Williams, Frank Martin 
and Johannes Brahms. During the evening we 
will hear Concerto for seven winds, timpani, 
percussion and string orchestra by Frank Martin. 
The composition became a success and to this day 
is one of the most-performed works of this Swiss 
composer. The concert will end with the Sympho-
ny No. 4 in E minor op. 98 of Brahms – the last of 
the composer's symphonies, uniquely coherent 
and sophisticated.

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

(Górczyński) oraz perkusja i instrumenty perku-
syjne (Młynarski). Od samego początku celem 
tria jest łączenie rytmów oraz muzycznych 
motywów i inspiracji z geograficznie odległych, 
a muzycznie bardzo bliskich sobie miejsc świata 
(Afryka, Europa, Ameryka). Na najnowszej pły-
cie Polonka konsekwentnie podąża w obranym 
wspólnie artystycznym kierunku, łącząc style 
i nurty muzyki ludowej z różnych kontynentów, 
jednocześnie czerpiąc z tradycji awangardy, im-
prowizując, kontemplując brzmienie, melodykę 
i rytm.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl

Bilety: 20–30 PLN

In autumn of 2018 Bôłt Records released A confes-
sional poem. The instruments used by members 
of Polonka include a positive organ, clavichord 
(Zabrodzki), contrabass clarinet (Górczyński), 
as well as drums and percussion instruments 
(Młynarski). From the very beginning, the trio 
aimed at combining the rhythms, musical motifs 
and inspirations from geographically distant yet 
musically close places around the world (Africa, 
Europe, America).

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 20–30 PLN

wpływowych postaci jak Otomo Yoshihide, Keiji 
Haino, Hoppy Kamiyama czy Tatsuya Yoshida. 
Według Uchihashiego improwizacja w muzyce 
jest ucieleśnieniem najwyższej formy komu-
nikacji, ale nie formą stricte. Jak sam twierdzi, 
jego muzyka staje się "przestarzała" chwilę po jej 
wygenerowaniu.

Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych 

www.opt-art.net

Bilety: 15–20 PLN (koncert) 
Wstęp wolny (warsztaty)

He is considered one of the most important 
improvisers in the world. His music is a pillar of 
the Japanese avant-garde, alongside the works of 
such influential figures as Otomo Yoshihide, Keiji 
Haino, Hoppy Kamiyama or Tatsuya Yoshida. 
According to Uchihashi, improvisation in music is 
the embodiment of the highest form of communi-
cation, but not in a strict form.

Organiser: Creative Arts Center / Tickets: 15–20 
PLN (a concert) / Free entrance (workshops)
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23.03 | 19:00

Voo Voo – koncert
Voo Voo – a concert

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

Voo Voo to jeden z najoryginalniejszych zespołów 
na polskiej scenie rockowej, który ze znakomitym 
efektem połączył rock z jazzem i folkiem różnych re-
jonów świata. Grupa powstała w 1985 r. w Warszawie, 
jej założycielem jest Wojciech Waglewski – kom-
pozytor, autor bardzo ciekawych, metaforycznych 
tekstów, gitarzysta, wokalista, producent muzyczny.

Organizator: Radio Wrocław 

www.radiowroclaw.pl

Bilety: od 80 PLN 

Voo Voo is one of the most original bands of the 
Polish rock scene, which combined rock, jazz 
and folk from different parts of the world in 
their music, achieving great success. The band 
was founded in 1985 in Warsaw by Wojciech 
Waglewski – composer, author of very interesting 
metaphorical texts, guitarist, vocalist and music 
producer.

Organiser: Radio Wrocław / Tickets from: 80 PLN

22.03 | 20:00
23.03 | 19:00

Before Ambientalny 2019

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

Before Ambientalny to zapowiedź tegorocznego 
Festiwalu Ambientalnego, który odbędzie się pod 
koniec listopada we Wrocławiu. 

PROGRAM:
22.03
20:00 – Simon Scott; 21:10 – Rafael Anton Irisarri
23.03
19:00 – Pruski; 20:10 – Frank Bretschneider

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

www.wkformaty.pl 
www.ambientalny.pl

Bilety: 30–40 PLN

Before Ambientalny is a prevue of this year's  
Ambientalny Festival that will take place at the 
end of November in Wrocław. 

PROGRAMME:
22.03 
20:00 – Simon Scott; 21:10 – Rafael Anton Irisarri
23.03 
19:00 – Pruski; 20:10 – Frank Bretschneider

Organiser: Wrocławski Klub Formaty  
/ Tickets: 30–40 PLN

21, 22.03 | 19:00–22:00

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

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera,  
ul. Świdnicka 35

„Borys Godunow” jest operą o szczególnym 
znaczeniu w historii muzyki europejskiej, a także 
w twórczości samego jej kompozytora – Modesta 
Musorgskiego. Jako gatunek stanowi dzieło prze-
łomowe zarówno pod względem treści libretta, 
tematu, jak i formy muzycznej. Utwór jest dra-
matem historycznym, opisującym mechanizmy 
władzy w XVII-wiecznej Rosji, choć jego przesła-
nie – los rządzonego ludu i poczynania władzy 
– pozostaje uniwersalne. W spektaklu wystąpi 
gwiazda Teatru Bolszoj – Mikhail Kazakov.

Dodatkowy język: rosyjski

19, 20, 21.03 | 19:30

„Raport Kasandry”– koncert
Casandra’s report – a concert

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10 

Koncert eksplorujący rytualne korzenie teatru, 
w którym rzeczywistość mitologiczna przema-
wia do nas polifonią dźwięków. To symboliczne 
nawiązanie do historii kobiet, które poprzez swoją 
wrażliwość docierają do pełniejszego obrazu czło-
wieczeństwa. Kilkanaście polifonicznych pieśni 
śpiewanych przez ośmiu wokalistów w towarzy-
stwie wiolonczeli formuje doskonałą energię. 
Reżyseria: Grzegorz Bral.

Organizator: Teatr Pieśń Kozła 

www.piesnkozla.pl

Bilety: 50 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)

A concert which explores the ritual roots of theatre, 
where musicality is one of the factors that constitute 
theatricality. The mythological reality speaks to us 
with a polyphony of sounds. Over ten polyphonic 
songs sang by eight singers accompanied by cello 
create perfect energy. Director: Grzegorz Bral.

Organiser: Song of the Goat Theatre  
/ Tickets: 50 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 50–180 PLN

Boris Godunov is an opera of particular impor-
tance in the history of European music, as well as 
in the oeuvre of its composer Modest Mussorgsky. 
As a genre, it is a ground-breaking work, taking 
into consideration its libretto, theme, as well 
as music forms. The piece is a historical drama 
concerning the mechanisms of the 17th century 
Russia, but despite that, its message about the 
fate of the people and the actions of their rulers 
remains universal to this day. The performance 
will feature Mikhail Kazakov, the star of the 
Bolshoi Theatre.

Additional language: Russian / Organiser:  
The Wrocław Opera / Tickets: 50–180 PLN

23.03 | 18:00–24:00

Futurum: FOQL, Mala Herba, 
Panxing, Gel – koncert
Futurum: FOQL, Mala Herba, 
Panxing, Gel – a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Futurum to cykl koncertów i spotkań wokół mu-
zyki, który skupia się na prezentowaniu artystów, 
mających wpływ na kształtowanie się nowej fali 
w muzyce elektronicznej początku XXI w. W aku-
stycznym, wizualnym i materialnym rozumieniu 
jest ona częścią sztuki współczesnej. Futurum 
stanowczo opowiada się za żywo rozwijającą się 
i artystycznie niezależną kulturą muzyczną, two-
rząc miejsce dla nowoczesnego dźwięku, sztuki 
i designu.

Organizator: ODA Firlej

www.xfuturumx.tumblr.com

Bilety: 15 PLN

Futurum is a series of concerts and music meet-
ings that focuses on presenting artists who influ-
enced the new wave of early XXI century music. 
In the physical, acoustic and visual, experimental 
music meets the contemporary arts and makes 
a space for unlimited expression.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 15 PLN
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REKLAMA

meet Electro-Acoustic Beat Sessions (EABS) band. 
The discussion with the invited guest will be 
moderated by Maciej Przestalski.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Fidelio, Ludwig van Beethoven’s debut opera, 
turned out to be his last work belonging to the 
genre. Despite the composer’s struggle with the 
matter of this syncretic art, it entered the opera 
canon as a mature work. Although it is commonly 
thought to be a revolutionary opera that glorifi es 
freedom and fraternity, it does not have much to 
do with revolution as such.

Additional language: German / Organiser: 
The Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN

26.03 | 18:00–20:00

Dogrywki: EABS – spotkanie 
z muzykami
Shu� le: EABS – a meeting 
with musicians

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Dogrywki to cykl spotkań wokół muzyki. Czego 
muzycy słuchają podczas sprzątania domu? 
A czego gdy mają wszystkiego dość? Jaki utwór 
zmienił ich życie, a do słuchania czego nigdy by 
się nie przyznali? Punktem wyjścia do rozmów 
z artystami będzie selekcja utworów, ale także wi-
deo i zdjęć, które specjalnie na potrzeby tego jed-
nego spotkania wybiorą oni sami. Do wspólnego 
wysłuchania tylko w Barbarze, tylko raz. W marcu 
odbędzie się spotkanie z zespołem Electro-Aco-
ustic Beat Sessions (EABS). Dyskusję z zaproszo-
nymi gośćmi poprowadzi Maciej Przestalski.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

Shuffl  e is a series of meetings around music. What 
do musicians listen to while cleaning the house? 
And when they have had enough of everything? 
What song changed their lives and what they 
would never admit to listening to? The starting 
point for conversations with artists will be the 
selection of songs, but also videos and photos, 
which they will choose themselves for this one 
meeting, to be seen together – only once, only 
at Barbara. In March we have an opportunity to 

27, 29.03 | 19:00–21:20

„Fidelio” – opera Ludwiga 
van Beethovena
Fidelio – an opera by 
Ludwig van Beethoven

Opera Wrocławska / The Wrocław Opera, 
ul. Świdnicka 35

„Fidelio” – debiutancka opera Ludwiga van 
Beethovena – okazała się być ostatnim jego 
dziełem w tym gatunku. Mimo zmagań kompo-
zytora z materią tej synkretycznej sztuki, weszła 
do kanonu operowego jako dzieło dojrzałe. Choć 
w powszechnym mniemaniu to opera rewolucyj-
na, sławiąca wolność i braterstwo, to rewolucji 
jako takiej w niej niewiele. Przedziwne dzieło 
największego symfonika wśród kompozytorów 
operowych jest znakiem swych czasów – klimatu 
politycznego epoki napoleońskiej i przemian 
w muzyce.

Dodatkowy język: niemiecki

Organizator: Opera Wrocławska 

www.opera.wroclaw.pl

Bilety: 40–100 PLN

28.03 | 20:00

AIR Wro Talks 4.0: 
„Piotr Damasiewicz Solo” –  koncert
AIR Wro Talks 4.0: Piotr Damasiewicz 
Solo – a concert

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Piotr Damasiewicz to wrocławski kompozytor, 
trębacz oraz kurator, który w swojej twórczości 
sięga do języka jazzu, muzyki klasycznej XX 
wieku i europejskiej muzyki improwizowanej. 
Podczas koncertu organizowanego w ramach AIR 
Wro Talks 4.0 artysta przedstawi skomponowany 
specjalnie na tę okazję utwór na trąbkę i fortepian. 
Bazować on będzie na wykorzystaniu brzmienia 
tych instrumentów zarówno w konwencjonal-
nym ujęciu, jak i współczesnym, wynikającym 
z eksperymentalnego podejścia do ich struktury. 
W swojej treści odniesie się natomiast do kon-
cepcji miasta, w którym zanikają i przenikają się 
granice różnych narodów i kultur, na przykładzie 
Wrocławia i Nowego Sadu.
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Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/AIRWro

Wstęp wolny 
Zapisy: airwrotalks.conrego.com

Piotr Damasiewicz is a Wrocław composer, trum-
peter and curator, who in his work reaches for the 
language of jazz, classical music of the twentieth 
century and European improvised music. During 
the concert organized as part of AIR Wro Talks 
4.0, the artist will present music for trumpet and 
piano composed especially for this occasion.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: airwrotalks.conrego.com

29.03 | 19:00

Jazz w Światowidzie: Przemek 
Strączek Trio – koncert
Jazz in Światowid: Przemek Strączek 
Trio – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a

Na program koncertu złożą się kompozycje lidera 
grupy, charakteryzujące się nowoczesnym podej-
ściem do brzmienia tria gitarowego. Utwory, w któ-
rych słyszalne są inspiracje z różnych muzycznych 
obszarów – od jazzu modalnego poprzez free jazz 
po współczesną harmonię – zostały przefi ltrowane 
przez autora zarówno przez pryzmat jego wraż-
liwości twórczej, jak i gitary jazzowej. Ogromne 
znaczenie w muzyce tria ma udział sekcji rytmicz-
nej, która w tym przypadku nie tylko odnosi się do 
trzymania czasu, rytmu, ale przede wszystkim do 
sonorystyki (koloru). Zagrają: Przemysław Strączek 
(gitara, kompozycje), Piotr Narajowski (kontrabas), 
Patryk Dobosz (perkusja).

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl

Bilety: 15 PLN

The concert programme will feature composi-
tions by the band’s frontman, characterised by 
a modern approach to the sound of a guitar trio. 
Songs showcasing inspirations from various fi elds 
and areas of music – from modal jazz through free 
jazz to contemporary harmony – were fi ltered by 
the author through his creative sensitivity and 
jazz guitar.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN

30.03 | 18:00

Canti Spazializzati #5: 
Bednarczyk, Beniovska, Borowski, 
Joan La Barbara – koncert 
Canti Spazializzati #5: 
Bednarczyk, Beniovska, Borowski, 
Joan La Barbara – a concert

galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Canti Spazializzati to cykl warsztatowo-koncer-
towy poświęcony teoriom i praktykom muzyki 
eksperymentalnej skupionym na koncepcjach 
uprzestrzenniania (spatializacji) kompozycji 
dźwiękowych, osadzony w wielokanałowych 
systemach nagłośnieniowych. Jest to konty-
nuacja idei Canti Illuminati Festivalu skupio-
nego na prezentacji nowych zjawisk w muzyce 
elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadro-

30.03 | 19:00

Bluszcz – koncert
Bluszcz – a concert

Impart, ul. Mazowiecka 17

Wrocławski duet elektroniczno-gitarowy powstały 
w 2016 roku z inicjatywy dwóch braci: Jarka 

fonicznej. W 5. edycji będziemy mogli wysłuchać 
kompozycji następujących artystów: Bednarczyk, 
Beniovska, Borowski, Joan La Barbara.

Organizator: Fundacja PozyTYwka 

CantiIlluminati

Wstęp wolny 

Canti Spazializzati is the series of workshiops 
and concerts devoted to theories and practices 
of experimental music in the context of sound 
spatialisation. Soundworks and compositions are 
commissioned for quadro/octophonic soundsys-
tem. During the 5th edition we will listen to com-
positions by the following artists: Bednarczyk, 
Beniovska, Borowski, Joan La Barbara.

Organiser: PozyTYwka Foundation / Free entrance

i Romka Zagrodnych. Zespół wprowadzi na salę 
kameralną Impartu klimat „postpeerelowskiej” 
muzyki synth-wave, czerpiąc z brzmień starej 
polskiej fali syntezatorowej lat 80' z wyraźnymi 
wpływami muzyki gitarowej. W sierpniu 2017 
zadebiutował „Junior” – ich pierwszy, zarejestro-
wany w całości w domu, album, który został wy-
dany nakładem wytwórni Brennnessel Records. 
Dodatkowym członkiem zespołu jest grający na 
perkusji Marcin Mrówka (Oxford Drama).

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 20–25 PLN

The Wrocław-based electronic and guitar duo was 
founded in 2016 on the initiative of two brothers: 
Jarek and Romek Zagrodny. The band will bring 
the atmosphere of post-Communist era synth-
wave music into the Impart chamber hall, draw-
ing inspiration from the sounds of the old Polish 
synthesiser wave of the 80s with clear infl uences 
of guitar music. In August 2017, the band released 
Junior – their fi rst album, recorded entirely at 
home, published by Brennnessel Records. Joining 
them will be the band’s drummer, Marcin Mrówka 
(Oxford Drama).

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 20–25 PLN
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2.03 | 20:00

Tajemniczy seans 
A mysterious screening

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

Jaki gatunek? Jaka gwiazda? Tego nie wiadomo. 
Na pewno gwarantowana jest duża dawka emocji 
(i możliwość zobaczenia filmu jeszcze przed jego 
premierą). 6 marca w Kinie Nowe Horyzonty  
startuje nowy cykl tajemniczych pokazów.  
Można brać w ciemno!

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN

What genre? Which star? We will not betray this. 
We certainly guarantee a large dose of emotions 
(and the opportunity to see the film before its 
premiere). On March 6, Kino Nowe Horyzonty is 
starting a new series of mysterious screenings. 
Find your luck in the blind chance!

Organiser: Kino Nowe Horyzonty  
/ Tickets: 20 PLN

4–31.03 | 19:00 
każdy poniedziałek / each Monday

Filmowe poniedziałki
Film Mondays

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Cotygodniowy pokaz filmu niespodzianki połą-
czony z dyskusją o kinie. Na ekranie prezento-
wana jest zarówno klasyka, nowości, produkcje 
bardzo popularne, jak i obrazy niszowe. Można 
liczyć na każdy gatunek filmowy: kino ambitne, 
poruszające i to nieco lżejsze.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

Every Monday invite you for a movie screening 
in Proza and a discussion afterwards. We show 
classic movies and new releases, blockbusters and 
less known outstanding works – all genres.

Organiser: Wrocław Literature House  
/ Free entrance

cinema classics and new cinematic productions. 
Meetings are always accompanied by lectures and 
discussion after the screening. 

PROGRAMME:
5.03 – Dalida, dir. Lisa Azuelos (2016)
12.03 – The Mercy, dir. James Marsh (2018)
19.03 – Blanka, dir. Kohki Hasei (2015)
26.03 – Last Days of Louis XIV, dir. Albert Serra (2016)

Organiser: Lower Silesian Film Centre / Tickets: 12 PLN

3–31.03 | 19:00
każda niedziela / each Sunday

Kino w Prozie: Laureaci Oscarów  
– pokazy filmowe
Cinema in Proza: Oscar Winners  
– a film screenings

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Nowa odsłona cyklu Kino w Prozie. W każdą 
niedzielę odbędzie się projekcja filmu, którego 
twórcy (reżyserzy, aktorzy, scenarzyści itd.) 
otrzymali za niego Oscara. Przed nami dobre, 
wciągające i nierzadko zaskakujące kino. To 
także podróż przez różne gatunki, przypomnie-
nie mocnych klasycznych tytułów i pokazy 
nowości.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

New edition of the Cinema in Proza film series. 
Every Sunday we invite for a screening of film 
awarded with an Oscar – good, absorbing, and 
often surprising cinema. We’ll present various 
genres, classic titles and new releases.

Organiser: Wrocław Literature House  
/ Free entrance

5–26.03 | 12:00–14:00 
każdy wtorek / each Tuesday

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. Są to zarówno produkcje z klasyki kina, jak 
i nowsze dokonania kinematografii. Spotkaniom 
towarzyszy prelekcja oraz dyskusja po filmie.  
 
PROGRAM:
5.03 – „Dalida. Skazana na miłość”,  
reż. Lisa Azuelos (2016)
12.03 – „Na głęboką wodę”,  
reż. James Marsh (2018)
19.03 – „Blanka”, reż. Kohki Hasei (2015)
26.03 – „Śmierć Ludwika XIV”, reż. Albert Serra (2016)

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 12 PLN

A series of shows for seniors, in which there are 
presented specially selected movies for elder 
audience. Lower Silesian Film Centre introduce 

5–26.03 | 17:00 
każdy wtorek / each Tuesday

W starym kinie – Filmy Niepodległej
Old Cinema – Independent Films

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum, 
Rynek 6

Rodząca się w II Rzeczypospolitej kinematografia 
chętnie sięgała po tematy dotyczące historii naj-
nowszej Polski: okresu zaborów, I wojny światowej 
i momentu odzyskanie niepodległości. Początkowo 
w filmach dominowały wątki patriotyczne i pro-
pagandowe, w późniejszych latach coraz częściej 
pojawiały się elementy melodramatyczne i kome-
diowe. Prezentowane filmy zostały ułożone według 
chronologii przedstawianej w nich tematyki.
 
PROGRAM:
5.03 – „Mogiła nieznanego żołnierza”,  
reż. Ryszard Ordyński (1927)
12.03 – „Dla Ciebie Polsko”,  
reż. Antoni Bednarczyk (1920)
19.03 – „Cud nad Wisłą”,  
reż. Ryszard Bolesławski (1921)
26.03 – „Śluby ułańskie”,  
reż. Juliusz Gardan (1934)

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

www.muzeumpanatadeusza.pl

Bilety: 10 PLN

Polish cinematography born in the Second Re-
public of Poland, eagerly used topics concerning 
the latest history of Poland – the partitions, the 
Great War and the moment of regaining inde-
pendence. Initially, the films were dominated by 
patriotic and propaganda themes, but in later 
years, more and more melodramatic and comedy 
elements were included. The presented films 
were arranged according to the chronology of the 
subject matter presented.

Organiser: National Ossoliński Institute  
/ Tickets: 10 PLN
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6.03 | 19:00

Moje filmy: Olga Tokarczuk 
– „Na skróty” – pokaz filmu i spotkanie
My films: Olga Tokarczuk – Short 
Cuts – a film screening and 
a meeting

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

Nowy cykl, w ramach którego znane wrocławianki 
i znani wrocławianie będą prezentować swoje ulu-
bione fi lmy. W marcu spotkamy się z Olgą Tokar-
czuk – wybitną pisarką, która wybrała „Na skróty” 
Roberta Altmana, jeden z najbardziej wpływo-
wych amerykańskich fi lmów lat 90. W kolejnych 
miesiącach będziemy gościć Rafała Dutkiewicza, 
Lecha Janerkę i Jana Miodka.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (klubowy)

Well-known residents of Wrocław will present 
their favourite fi lms. In March we will meet with 
Olga Tokarczuk, a famous writer, who chose 
Robert Altman’s Short Cuts – one of the most 
infl uential American fi lms of the 1990s. In the 
following months we will host Rafał Dutkiewicz, 
Lech Janerka and Jan Miodek.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty 
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (club)

7.03 | 18:00

Nocne Kino Akademickie
Night Academy Cinema

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

Nocne Kino Akademickie to wyjątkowa noc dla 
wszystkich kinomaniaków. Zaprezentowane fi lmy 
to nominowane do Nagrody Akademii Filmowej 
produkcje z minionego roku. W tym roku będzie 
to „Vice” oraz „Green Book”. W przerwach między 
seansami dla widzów przygotowane są dodatkowe 
atrakcje i prelekcja z wielokrotnie nagradzanym 
krytykiem fi lmowym, Piotrem Czerkawskim.

8.03 | 19:00 
9.03 | 11:00 
21.03 | 19:00

Kino w Famie
Cinema in Fama

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

W marcu Fama zaprasza na trzy pokazy fi lmo-
we w następujących pasmach: Wieczorne kino 
w ciemno, czyli seans dla widzów 16+ (8.03), 
Filmowa niespodzianka dla dzieci (9.03) oraz 
Osiedlowy Klub Filmowy (21.03). W ramach tego 
ostatniego cyklu zaprezentowana zostanie „Sztu-
ka kochania” – fi lmową opowieść o Michalinie 
Wisłockiej w reżyserii Marii Sadowskiej. OKF 
jest nowym projektem Famy, mającym na celu 
pobudzenie do krytycznego odbioru kina, w czym 
pomogą organizowane przed seansami prelekcje, 
a także spotkania z twórcami i dyskusje po fi lmie.

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

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

In March Fama invites you for three fi lm 
screenings, taking place as part of the three 
programmes: Evening Sight Unseen Cinema 
– a screening for viewers aged 16+ (8.03), Film 

Organizatorzy: Informacja Kulturalno-Sportowa 
Studentów przy Samorządzie Studentów Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kino Nowe 
Horyzonty 

nocnekinoakademickie

Bilety: 26 PLN

The Night Academy Cinema is a unique night 
for all cinema lovers, showcasing fi lms that were 
nominated for the Academy Award in the previ-
ous year. This year it is going to be Vice and Green 
Book. The screenings will be preceded by an event 
zone, with additional attractions in the intermis-
sions between the screenings, along with a lecture 
by award-winning fi lm critic Piotr Czerkawski.

Organisers: Student Self-government of the 
University of Economics in Wrocław, Kino Nowe 
Horyzonty / Tickets: 26 PLN

Surprise for Children (9.03) and the Neighbour-
hood Film Club (21.03). The NFC screening will be 
preceded by a short lecture given by a fi lm expert, 
which will introduce the audience to the context 
of the fi lm, and you'll have an opportunity to take 
part in the discussion after the screening.

Organiser: Municipal Public Library 
/ Free entrance (registration is required)

12.03 | 18:00–21:00

Kinematograf Wrocławski: 
„Wielki Szu” – pokaz filmu i dyskusja
Wrocław Cinematograph: Big Shar 
– a film screening and a discussion

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Czwarty sezon „Kinematografu Wrocławskiego” 
to fi lmowe zwiedzanie całego Dolnego Śląska. 
W ramach najnowszej odsłony cyklu odwiedzimy 
najpopularniejsze dolnośląskie plenery, a wszystko 
dzięki znakomitym dziełom polskiej kinematogra-
fi i, realizowanym w malowniczej scenerii naszego 
regionu. W marcu wybierzemy się do Wambierzyc 
za sprawą fi lmu „Wielki Szu” (1982) w reżyserii 
Sylwestra Chęcińskiego. Po projekcji zapraszamy 
na dyskusję, którą poprowadzi Lech Moliński.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

The fourth season of the Wrocław Cinematograph 
is a fi lm tour of the entire Lower Silesia. During 
this instalment of the series, we are going to visit 
the most popular fi lm sets in Lower Silesia, all 
thanks to the outstanding works of Polish cinema, 
fi lmed in the picturesque scenery of our region. 
In March, we will go to Wambierzyce thanks to 
Sylwester Chęciński’s Big Shar (1982). After the 
screening, join us for a discussion hosted and 
moderated by Lech Moliński.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

15.03 | 19:00

„Lokator” – pokaz filmu 
A. Hitchcocka z muzyką na żywo
The Lodger: A Story of the London 
Fog – a screening of A. Hitchcock’s 
film with lihve music

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

Centrum Technologii Audiowizualnych zaprasza 
na spotkanie z kinem niemym i mistrzem su-
spensu – Alfredem Hitchcockiem. W CeTA za
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prezentowany zostanie jeden z pierwszych filmów 
reżysera – dreszczowiec „Lokator” z 1927 r., oparty 
na powieści Marie Belloc Lowndes, nawiązującej 
do historii Kuby Rozpruwacza. Pokaz zilustro-
wany zostanie graną na żywo autorską muzyką 
improwizowaną w wykonaniu Dariusza Jackow-
skiego, Anastazji Sosnowskiej i Anny Porzyc.

Organizator: Centrum Technologii Audiowizualnych 

www.filmstudioceta.pl

Bilety: 10 PLN

The Audiovisual Technology Centre would like to 
invite you to a meeting with a silent cinema and 
a master of suspense – Alfred Hitchcock. CeTA 
will present one of the director's first films: The 
Lodger: A Story of the London Fog, a 1927 thriller 
based on the novel by Marie Belloc Lowndes, 
referring to the story of Jack the Ripper. The 
screening will be illustrated with improvised live 
music performed by Dariusz Jackowski, Anastazja 
Sosnowska and Anna Porzyc.

Organiser: Audiovisual Technology Center  
/ Tickets: 10 PLN

16.03 | 20:00

KinoUkraïna:  
„Kiedy upadają drzewa” – pokaz filmu
KinoUkraïna: When the Trees Fall  
– a film screening

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

Drugi pokaz cyklu „KinoUkraïna”, w ramach któ-
rego zobaczyć można nowe dzieła kinematografii 
znad Dniepru. „Kiedy upadają drzewa” to historia 
namiętnej miłości młodych bohaterów, która roz-
grywa się na tle beznadziei ukraińskiej prowincji. 
To pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki 
Marysi Nikituk, jego światowa premiera odby-
ła się na Berlinale w dedykowanej odważnym 
i niekonwencjonalnym obrazom sekcji Panorama. 
Scenariusz filmu zdobył Nagrodę ScripTeast im. 

21.03 | 18:00

City Docs: „Smog Wars”  
– pokaz filmu i dyskusja
City Docs: Smog Wars – a film 
screening and a discussion

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

City Docs to nowy cykl Dolnośląskiego Centrum 
Filmowego, w którym prezentowane są krótko-
metrażowe dokumenty poświęcone problemom 
cywilizacyjnym. Tematem drugiej projekcji 
i dyskusji będzie smog. Pokazany zostanie cieka-
wy i bezkompromisowy dokument „Smog Wars” 
w reżyserii Jonathana L. Ramseya, wyróżniony 
na New Earth International Film Festival 2018 za 
wielowymiarowe ukazanie problemu smogu i walki 
o czyste powietrze. Autor skupia się na Warszawie, 
lecz istota zagadnienia, jak również wnioski, 
które płyną z filmu, dotyczą wszystkich polskich 
aglomeracji miejskich.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 13 PLN

City Docs is a new series created by the Lower 
Silesian Film Centre, presenting short docu-
mentaries devoted to the pressing issues of our 
civilisation. The second screening and discussion 
will concern smog. We are going to showcase 
Smog Wars, an uncompromising documentary 
directed by Jonathan L. Ramsey, distinguished 
at the 2018 New Earth International Film Festival 
for multidimensional presentation of the problem 
of smog and the fight for clean air. The author 
focuses on Warsaw, but the essence of the issue at 
hand, as well as conclusions that follow from the 
film, concern all Polish urban agglomerations.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 13 PLN

Krzysztofa Kieślowskiego. Zdjęcia zrealizował 
nagradzany na festiwalach w Berlinie i Sundance 
Michał Englert wraz z Mateuszem Wichłaczem.

Dodatkowy język: ukraiński

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl 

Bilety: 16–20 PLN

The second instalment of the "KinoUkraïna” 
series, which features new cinematographic 
works by Ukrainian authors. When the Trees 
Fall is a story of passionate love of young 
protagonists, presented against the backdrop of 
hopelessness of the Ukrainian province. This is 
the feature debut of director and screenwriter 
Marysia Nikituk, the world premiere of which 
took place at the Berlinale in the Panorama 
section, which is dedicated to bold and uncon-
ventional films.

Additional language: Ukrainian  
/ Organiser: Lower Silesian Film Centre 
 / Tickets: 16–20 PLN

16.03 | 19:00

„Wspomnienie lata” – pokaz  
specjalny i spotkanie z twórcami 
Memories of Summer – special  
film screening and a meeting with 
the authors

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

Specjalny pokaz jednego z najbardziej zmysło-
wych filmów. Koniec lat 70. w Polsce. Wakacyjny 
gwar podmiejskiego kąpieliska miesza się z dźwię-
kami przeboju Anny Jantar. „Wspomnienie lata” to 
intymna podróż do odchodzącego świata dzieciń-
stwa widzianego oczami 12-letniego chłopca, który 
powoli zaczyna wkraczać w dorosłość. Po seansie 
z widzami spotkają się Adam Guziński – reżyser 
i scenarzysta oraz Urszula Grabowska – aktorka.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN

A special screening of one of the most sensual 
films of this year. The end of the 70s in Poland. 
The holiday buzz of the suburban bathing area 
blends with the sounds of Anna Jantar’s hit. 
Memories of Summer is an intimate journey to 
the passing world of childhood seen through the 
eyes of a 12-year-old boy who is slowly beginning 
to enter adulthood. Adam Guziński, director and 
screenwriter, and Urszula Grabowska, actress, will 
be our guests after the screening.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 20 PLN

23.03 | 20:00

#kultoweNoHo: „Rocky”  
– pokaz filmu
#kultoweNoHo: Rocky  
– a film screening

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

Prawy sierpowy i lewy prosty: tak ostatecznie 
Kino Nowe Horyzonty planuje przegonić zimę. 
W pierwszą sobotę wiosny odbędzie się spotka-
nie z najsłynniejszym bokserem w historii kina. 
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Ambitna dziennikarka Agnieszka w ramach 
pracy dyplomowej przygotowuje fi lm o Mateuszu 
Birkucie – przodowniku pracy z lat. 50, z czasów 
planu sześcioletniego (1950–1955). Zbierając 
materiały dotyczącego jego losów ,bohaterka od-
krywa jego skomplikowaną historię. Fabuła fi lmu 
spina klamrą dwie epoki: lata odbudowy kraju 
w czasach stalinowskich oraz rzeczywistość lat 70. 
„Człowiek z marmuru” wzbudził liczne kontro-
wersję, w związku z czym jego dystrybucja była 
utrudniona. Pomimo tego obejrzało go ponad 
2,5 miliona widzów.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia

www.zajezdnia.org

Bilety: 5 PLN

As part of her diploma thesis, ambitious journalist 
Agnieszka makes a fi lm about Mateusz Birkut – an 
udarnik from the 1950s, from the Six Year Plan era 
(1950–1955). While gathering materials about his 
life, the protagonist discovers his complex story. 
The plot of the fi lm bookends two eras – the years 
of rebuilding the country in the Stalinist era and 
the reality of the 1970s. Man of Marble aroused 
a lot of controversy, which made its distribution 
diffi  cult. In spite of that, it was seen by more than 
2.5 million people.

Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN

Seansem „Rocky’ego” rozpocznie się tegoroczna 
odsłona cyklu #kultoweNoHo, w ramach którego 
prezentowane są legendarne dzieła (pop)kultury.

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 20 PLN

Right punch and left straight blow: this will ulti-
mately rule out the winter. On the fi rst Saturday 
of spring Kino Nowe Horyzonty invites you to 
a meeting with the most famous boxer in the 
history of cinema. With the screening of Rocky 
the cinema will start this year's edition of the 
#kultoweNoHo series, in which it will be present 
legendary works of (pop)culture.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 20 PLN

28.03 | 18:00

Polskie Palmy w Cannes: 
„Człowiek z marmuru” – pokaz filmu
Polish Palms in Cannes: 
Man of Marble – a film screening

Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre, 
ul. Grabiszyńska 184
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4, 5, 6, 7.03 | 18:00

„Krótkie wywiady z paskudnymi 
ludźmi” – spektakl
Short interviews with nasty people  
– a play

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych, ul. Braniborska 59

Jedna terapeutka i siedmiu kuracjuszy zebra-
nych w osobliwą grupę wsparcia. Każdy z nich 
opowiada historię pełną na pierwszy rzut oka 
surrealistycznych i absurdalnych skrzywień, które 
jednak mimo tego dotykają nas codziennie. Czy 
skok na główkę w toń dojrzałości seksualnej musi 
być wyzwaniem?

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

www.ast.wroc.pl

Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)

One therapist and seven patients gathered in a pe-
culiar support group. Each of them tells a story 
full of – at a first glance – surreal and absurd per-
versions, which nevertheless affect us every day. 
Does jumping head-first into the depths of sexual 
maturity have to be a challenge?

Organiser: National Academy of Theatre Arts  
in Krakow, Branch in Wrocław / Tickets: 20 PLN 
(regular), 15 PLN (reduced)

5.03 | 19:30

„Gdziekolwiek będziesz” – spektakl 
inspirowany twórczością Marka 
Grechuty
Wherever you are – a play inspired  
by the work of Marek Grechuta

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Historia spektaklu nawiązuje w sposób luźny do 
wędrówki bohatera „Boskiej Komedii” Dantego 
oraz do powieści L. Carrolla „Alicja po drugiej 
stronie lustra’’. Na bramie piekła (w wizji Dante-
go) widnieje napis: Porzućcie wszelką nadzieję, 
wy, którzy wchodzicie. Na wrotach do świata wy-
kreowanego w spektaklu inskrypcja brzmiałaby: 
Odzyskacie nadzieję, wy, którzy wchodzicie.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

The history of the performance refers in a loose 
way to the journey of the protagonist of Dante’s 
Divine Comedy and Lewis Carroll’s novel Through 
the Looking-Glass.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych  
/ Tickets: 18–25 PLN

7, 8, 9.03 | 19:00
10.03 | 18:00

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

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

Historia i filozofia według… Płaszcza! Uszytego 
przez żydowskiego Krawca w przededniu wybuchu 
II wojny światowej. Płaszcz zmienia właścicieli, 
uczestnicząc w wojennej tułaczce, Holocauście, 
powrocie na Ziemie Zachodnie, Światowym Kon-
gresie Intelektualistów, ważnych wydarzeniach 
historycznych, ale też w zwykłych spotkaniach 
w knajpie czy poszukiwaniach kawy na Dworcu 
Głównym. Wraz z Płaszczem bierzemy udział w ży-
ciu, sporach i problemach mieszkańców Wrocła-
wia, obserwując przemiany miasta i ludzi.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

History and philosophy according to a... Coat! 
More precisely, a Coat made by a Jewish tailor on 
the eve of the outbreak of World War II. The Coat 
changes hands, sees the homelessness caused 
by war, the Holocaust, return to the Western 
Territories, the World Congress of Intellectuals, 
important historical events, as well as ordinary 
meetings in a bar or searching for coffee at the 
Main Railway Station.

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

7–10.03

The Best OFF – przegląd  
nagrodzonych spektakli teatru  
niezależnego
The Best OFF – a review of award-
-winning independent theatre plays

Instytut Grotowskiego – Sala Teatru Laboratorium, 
Studio Na Grobli / The Grotowski Institute  
– Laboratory Theatre Space, Na Grobli Studio

„The Best OFF” to ogólnopolski konkurs na najlep-
szy spektakl teatru niezależnego, którego misją jest 
stymulowanie rozwoju polskiego teatru offowego 
i wspieranie eksploatacji jego spektakli. Spośród 
224 spektakli jury w składzie: Piotr Cieplak, Marcin 
Kęszycki, Dariusz Kosiński, Katarzyna Knychalska 
i Piotr Olkusz, wybrało w czerwcu 2018 roku najlep-
szy spektakl offowy i 5 równoważnych laureatów. 
 
PROGRAM: 

7.03 | 19:00 Paweł Grala: „Matryca [Prześwit]” 
(Sala Teatru Laboratorium)

8.03 | 18:00 Krakowski Teatr Tańca: „MY|WY”  
(Studio Na Grobli)  
20:00 Fundacja Szafa Gra: „Baby”  
(Sala Teatru Laboratorium)

9.03 | 18:00 Teatr Brama: „Ghost Dance”  
(Studio Na Grobli)  
20:00 Teatr Tetraedr: „Gwoli jakiejś tajemnicy” 
(Sala Teatru Laboratorium)

10.03 | 19:00 Magdalena Drab: „Curko moja ogłoś 
to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk” 
(Sala Teatru Laboratorium)

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 
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13.03 | 11:00
14.03 | 10:00

„Cyrk bez przemocy”  
– widowisko cyrkowe
Circus without violence  
– a circus show

Teatr Polski – Scena im. J. Grzegorzewskiego / Polish 
Theatre – Jerzy Grzegorzewski Stage, ul. Zapolskiej 3

Ekologiczne, lalkowe widowisko cyrkowe, w którym 
w rolach zwierząt występują lalki i duże „nadma-
rionety” (marionetki zwierząt w ich naturalnych 
wielkościach), a w rolach artystów cyrkowych 
aktorzy w planie żywym. Spektakl w reżyserii 
Wiktora Wiktorczyka adresowany jest do widzów 
w każdym wieku. Po spektaklu odbędą się spotkania 
dzieci z pracownikami ZOO Wrocław – opiekunami 
zwierząt (warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest 
kupno biletu na spektakl w danym dniu). Tematem 
spotkań jest przybliżenie dzieciom zwyczajów zwie-
rząt, ich życia w naturalnym środowisku oraz praw 
zwierząt i zasad postępowania z nimi.

Organizatorzy: Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr 
Klinika Lalek, ZOO Wrocław 

www.teatrpolski.wroc.pl

Bilety: 50 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy), 

Ecological, circus show, in which the roles of animals 
occur dolls and large puppets of animals in their 
natural sizes. The performance directed by Wiktor 
Wiktorczyk is addressed to viewers of all ages. After 
the performance children’s meetings will be held 
with employees of the ZOO Wrocław – animal care-
takers (the condition of participation in the meeting 
is to buy a ticket for the performance on a given day).

Organisers: Polish Theatre in Wrocław, Klinika 
Lalek Theatre, ZOO Wrocław / Tickets: 50 PLN 
(regular), 40 PLN (reduced)

13.03 | 19:30

„Koty w marcu” – 81. Antykabaret 
Dobry Wieczór we Wrocławiu
Cats in March – The 81st Good  
Evening in Wrocław Anti-Cabaret 

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Czy to za sprawą Wrocka (Pierwszego Kota 
Wrocławia), czy po prostu dlatego, że marzec – 
kolejne spotkanie poświęcone będzie kotom. Będą 
piosenki o kotach, będą humorystyczne teksty, 
będzie nutka waleriany. Może trochę jazzu, który 
od początku był nazywany „kocią muzyką”? Być 
może nieśmiertelne „Memory” z musicali The 

Cats. Wpadnie na chwilę kot Schrödigera, a kot 
z Chesire już się uśmiecha na myśl o wieczorze. 
Czas na 81. Antykabaret, czyli spotkanie arty-
styczno-towarzysko-kulturalne z najciekawszymi 
osobowościami Wrocławia.

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

Antykabaret

Bilety: 30 PLN

Maybe it’s because of Wrocek (First Cat of Wrocław) 
or simply because it’s March, but the next meeting 
will be devoted to cats. Time for the 81st Anti-Caba-
ret, or an artistic, social and cultural meeting with 
the most interesting personalities of Wrocław.

Organisers: Fundacja Ośrodek, Gmina Wrocław, 
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu  
/ Tickets: 30 PLN

8, 9, 10.03 | 19:00

„Acid Snow [będzie jeszcze zimniej]” 
– spektakl
Acid Snow [it will get colder] – a play

Teatr Polski – Scena na Świebodzkim / Polish  
Theatre – Świebodzki Train Station Stage,  
pl. Orląt Lwowskich 20c

Kontrowersyjny norweski reżyser Rolf Alme 
prezentuje autorską wersję jednego z filarów 
dziedzictwa kulturowego Północy – „Domu lalki” 
Henrika Ibsena. Spektakl przygotowany został 
z myślą o polskich realiach i polskich widzach, 
a treść ma prowokować i zaskakiwać. Adaptacja, 
ekscytująca niczym dobrze napisany kryminał, 
balansuje między oryginalnym przekazem Ibsena 
a ironią i absurdalnym humorem sytuacyjnym, 
zawsze jednak niosąc ze sobą myśli, obrazy i wy-
powiedzi o charakterze społeczno-politycznym.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu 

www.teatrpolski.wroc.pl

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

Controversial Norwegian director Rolf Alme 
presents his own take on one of the pillars of the 
cultural heritage of the North – Henrik Ibsen’s 
A Doll’s House. The play was staged with Polish 
reality and Polish audiences in mind – its content 
and message is supposed to provoke and surprise.

Organiser: Polish Theatre in Wrocław  
/ Tickets: 35 PLN (regular), 25 PLN (reduced)

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 20 PLN (pojedynczy spektakl),  
80 PLN (karnet) 

„The Best OFF” is a national competition for the best 
performance of independent theater, which mission 
is to stimulate the development of Polish off-theat-
er. Out of 224 performances, the jury consisting of: 
Piotr Cieplak, Marcin Kęszycki, Dariusz Kosiński, 
Katarzyna Knychalska and Piotr Olkusz, chose the 
best off-show and 5 laureates in June 2018.

Organiser: The Grotowski Institute / Tickets:  
20 PLN (single ticket), 80 PLN (pass)

14, 15, 16.03 | 19:00

„Halo?” – spektakl Studia Kokyu
Halo? – a play by Kokyu Studio

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

Spektakl „Halo?” w reżyserii Przemysława Błasz-
czaka traktuje o wojnie i przemocy. To opowieść 
rozpisana na siedem aktorek, która stawia sobie 
za cele: zmianę perspektywy i zredefiniowanie 
tego, co w wojnie męskie i żeńskie, oraz prze-
mieszanie losów i zwyczajowo przypisanych ról. 
W przedstawieniu nie użyto ani bogatej sceno-
grafii, ani nowych technologii. Sercem i jedynym 
medium jest aktor ze swoimi umiejętnościami. 
„Halo?” stanowi podsumowanie dwuletniego 
okresu badań i pracy studyjnej Studia Kokyu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 20 PLN 

Halo? asks questions about memory and responsi-
bility for knowing our history and creating the 
future. The performance traces the path of the 
20th century as an infinite procession of war and 
violence. The story is transmitted by the bodies 
of seven actresses, and aims at changing our 
perspective of war: redefining what is male and 
female, mixing up fates and customarily assigned 
roles. The performance is a broken, cracked mir-
ror, reflecting the face of today’s society.

Additional language: English  
/ Organiser: The Grotowski Institute / Tickets: 20 PLN
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14.03 | 19:00

„Leningrad” 
– spektakl muzyczny
Leningrad – a music play

Impart, ul. Mazowiecka 17

Czas na kolejną rockową imprezę z Mariuszem 
Kiljanem i Tomaszem Marsem. Porywający od 
wielu lat, kultowy „Leningrad” ponownie na de-
skach Impartu. Spektakl zbudowany jest na bazie 
twórczości Sergieja Sznurowa – charyzmatycz-
nego lidera zespołu Leningrad z Sankt Peters-
burga. 18 piosenek tworzy wyjątkową dźwiękową 
opowieść, która wciąga publiczność sugestywnie 
tworzonym nastrojem permanentnej balangi oraz 
porywa energią granej na żywo, ostrej muzyki 
w wykonaniu instrumentalistów, którzy również 
uczestniczą w wydarzeniach na scenie.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 35–40 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 popu-
larity among the audience.

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

15.03 | 20:00

„Profesor i seksbomba” – spektakl
The professor and the sexbomb 
– a play

Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 71-81

Spektakl przedstawia sytuację całkowicie zmy-
śloną, dochodzi bowiem do spotkania dwóch 

15, 16.03 | 19:00

„Balladyna” – spektakl
Balladyna – a play

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

Na tron Polski wstępuje bezwzględna morderczyni. 
Kim jest? Jak to się stało, że mistyczna korona pol-
skich królów, uświęcona dotykiem Dzieciątka Jezus, 
wieńczy skronie zbrodniarki? Jaką cenę trzeba 
zapłacić za wejście na szczyt? Tekst: Juliusz Słowacki 
w reżyserii Agnieszki Olsten; scenografi a i kostiumy: 
Olaf Brzeski, który towarzyszy także aktorom na 
scenie jako rysownik; muzyka: Kuba Suchar.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–35 PLN

A ruthless murderess takes the Polish throne. Who 
is she? How did the mystical crown of Polish kings, 
sanctifi ed by the touch of the Holy Child, end up on 
the head of a criminal? What price do you have to 
pay to get to the top?

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

niezwykle ciekawych postaci: Zygmunta 
Freuda i Kaliny Jędrusik. Każde z nich robi to, 
do czego jest stworzone. Kalina, cóż, jest sobą… 
czyli seksbombą. Uwodzi, omdlewa i śni.
Zygmunt natomiast jako uznany autorytet, 
błyskotliwy profesor i charyzmatyczny naukowiec 
traktuje Kalinę jak wyjątkowo intrygujący obiekt 
badań, jak jedną z pacjentek.

Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych

www.cia.wroclaw.pl

Bilety: 18–25 PLN

The play presents a completely fi ctitious 
situation – the meeting between two very 
interesting characters: Sigmund Freud and 
Kalina Jędrusik. Each of them does what they 
are known for. Kalina is herself, a sex bomb 
– she seduces, faints and dreams. Sigmund, 
on the other hand, as a recognised authority, 
a brilliant professor and a charismatic scientist, 
treats Kalina as an exceptionally intriguing 
research subject, as one of his patients.

Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych 
/ Tickets: 18–25 PLN
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REKLAMA

15, 20.03 | 10:30
16, 17.03 | 13:00
19.03 | 11:00

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz” 
– musical 
The Wizard of Oz – a musical

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

Rodzinny musical pełen teatralnej magii.
Mała Dorotka porwana przez tornado ląduje 
w baśniowej Krainie Oz. Spotyka tam Blaszanego 
Drwala, Tchórzliwego Lwa i Stracha Na Wróble 
– razem z nimi wyrusza na poszukiwaniu 
Czarnoksiężnika Oza. Każdy z podróżników 
chce go poprosić o dar, którego mu we własnym 
mniemaniu brak. Po wielu przygodach cała 
czwórka dotrze na miejsce, gdzie okaże się, 
że to wszystko, czego tak pragnie, już dawno 
przecież ma.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 15–30 PLN

A family musical fi lled with theatrical magic. 
Young Dorothy, whisked away by a tornado, 
ends up in the fairy-tale land of Oz, where 
she meets the Tin Man, the Cowardly Lion 
and the Scarecrow. Together with her newly-
-met friends, she sets off  on an adventure in 
search of the Wizard of Oz.

Organiser: The Capitol Musical Theatre 
/ Tickets: 15–30 PLN

15, 16, 19.03 | 19:00 
17.03 | 18:00

„Garbus” – spektakl 
The Hunchback – a play

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

Zagadkowy dramat Sławomira Mrożka o mani-
pulacji, rozpadzie więzi między ludźmi i świata 
wokół nich, po raz dziesiąty na polskiej scenie. 
Zanikanie zaczyna się od drobiazgów, których 
nieobecność pozornie nic nie znaczy. Gdy zauwa-
żamy zmianę, proces jest już nie do odwrócenia. 
Spektakl wyreżyserowany przez Marka Fiedora.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

This is the tenth time that Sławomir Mrożek’s mys-
terious drama about the disintegration of bonds 
between people and the world around them will 
be presented on the Polish stages. The disintegra-
tion starts with small things, the absence of which 
seemingly means nothing to us. When we notice 
a change, the process is no longer reversible.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre 
/ Tickets: 32 PLN (regular), 24 PLN (reduced)
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16.03 | 19:00

„Dzień świra” 
– opera / musical
Day of the Wacko – opera / musical

Impart, ul. Mazowiecka 17

Kilkanaście lat po premierze kinowej fi lmu 
Marka Koterskiego tragikomiczna historia Adasia 
Miauczyńskiego powraca w nowatorskiej wersji 
scenicznej. W rolach głównych występują: Joanna 
Kołaczkowska, Michał Koterski oraz Maciej 
Miecznikowski. Aktorzy prezentują oryginalny 
tekst pierwowzoru – zachowując charaktery-
styczny styl językowy, łącznie z wulgaryzmami 
i powiedzeniami, które na stałe weszły do języka 
potocznego – w niekonwencjonalnej i zaskakują-
cej formie musicalowej. Spektakl przeznaczony 
jest dla widzów powyżej 16. roku życia.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Music Company

www.strefakultury.pl/Impart

Bilety: 90–100 PLN

Several years after the première of Marek Koter-
ski’s cult fi lm, the tragic and comical story of Adaś 
Miauczyński returns in a novel stage version. 
Starring: Joanna Kołaczkowska, Michał Koter-
ski and Maciej Miecznikowski. The actors will 
present the original text of the fi lm, preserving 
its characteristic language style, including all the 
vulgar words and sayings that are now a mainstay 
in our everyday language – in an unconventional 
and surprising musical form. The play is suitable 
for viewers over the age of 16.

Organisers: Culture Zone Wrocław, 
Music Company / Tickets: 90–100 PLN

18, 19.03 | 18:00

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

Teatr Akademii Sztuk Teatralnych,
 ul. Braniborska 59

Spektakl studentów IV roku Wydziału Aktorskie-
go AST Filia we Wrocławiu w reżyserii Wojcie-
cha 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 zbio-
rową, pełną wybuchowej energii właściwej „łobu-
zom” 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 w Wrocławiu

www.ast.wroc.pl

Bilety: 20 PLN (normalny), 
15 PLN (ulgowy)

A play, directed by Wojciech Kościelniak and 
staged by 4th year students of the Faculty of 
Acting of the National Academy of Theatre 
Arts Wrocław Branch, 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)

20.03 | 18:00 

„Kobieta-Rakieta. Rzecz o Oli 
Szczerbińskiej” – monodram
Rocket Woman. About 
Ola Szczerbińska – a monodrama

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze 
/ Nadodrze Infopint, ul. Łokietka 5

Mało kto wie, że Aleksandra Piłsudska, z domu 
Szczerbińska, rozpoznawana głównie jako 
druga żona Marszałka Piłsudskiego oraz matka 
ich córek, była niesamowitą kobietą o ogrom-
nej sile charakteru. Konspiratorka, działaczka 
społeczna, patriotka oraz jedna z pierwszych 
polskich feministek. Monodram Jagody Siegień 
przedstawia kilka opowieści o tym, kim była 
młoda Aleksandra – niektóre z nich są nad 
wyraz aktualne. Była to postać wyprzedzająca 
czasy, w których żyła; postać na miarę ikony 
polskich kobiet.

Organizator: Infopunkt Nadodrze 

www.lokietka5.pl

Bilety: 15–20 PLN

The monodrama by Jagoda Siegień presents a cou-
ple stories about Aleksandra Piłsudska – not only the 
second wife of Marshal Piłsudski and the mother of 
their daughters, but also an amazing woman with 
a huge strength of character. Conspirator, social 
activist, patriot and one of the fi rst Polish feminists. 
She was somebody who was ahead of her times; 
a fi gure who could be an icon of all Polish women.

Organiser: Nadodrze Infopoint / Tickets: 15–20 PLN

21.03 | 19:00

„Pan Tadeusz” – spektakl
Pan Tadeusz – a play

Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

Spektakl na podstawie słynnej epopei narodowej 
Adama Mickiewicza. Jest to nowe spojrzenie na 
arcydzieło literatury, wzbogacone o piosenki 
w wykonaniu uznanych aktorów scen polskich.

Organizator: Scena Kamienica

www.scenakamienica.pl

Bilety: 35 PLN (ulgowy), 40 PLN (normalny)

A play based on the famous national epic poem 
by Adam Mickiewicz. A new look at masterpiece 
of literature, enriched with songs performed by 
renowned Polish actors.

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 35 PLN 
(reduced), 40 PLN (regular)
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29, 30, 31.03 | 19:00

„Medee. O przekraczaniu”  
– spektakl Teatru ZAR 
Medeas: On Getting Across 
– a performance by Teatr ZAR

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

Medea jest w spektaklu figurą wygnaństwa. Stoi 
u bram Europy. Nie ona jednak zostaje odrzuco-
na, lecz jej własna śmierć i możliwość pocho-
wania w ziemi jej dzieci: młodych, zgwałconych 
w drodze kobiet, okaleczonych młodzieńców, 
okradzionych starców… Innych. Na dramaturgię 
muzyczną spektaklu składają się pieśni w języ-
kach arabskim, perskim, kurdyjskim, wykony-
wane przez zaproszone do projektu śpiewaczki 
z Kairu, Teheranu i Stambułu. Ich głosy otoczone 
i skontrastowane zostały morzem pieśni łaciń-
skich konfraterni.

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 30 PLN

Medea is a great figure of exile. She stands at the 
gates of Europe, up to her knees in death. It is 
not her that is rejected, it is her own death and 
the possibility of burying her children: young 
women raped on the way to Europe, mutilated 
young men, robbed old people… Others. The 
musical dramaturgy is built around Arabic, 
Persian and Kurdish songs sung by guest singers 
from Cairo, Tehran and Istanbul. Their voices are 
surrounded and contrasted with a sea of Latin 
confraternities.

Organiser: The Grotowski Institute  
/ Tickets: 30 PLN

23.03 | 17:00

Partnerstwo dla Nadodrza:  
„Arcydzieło” – premiera spektaklu 
dorosłej grupy teatralnej
Partnership for Nadodrze:  
Masterpiece – premiere of a play  
by an adult theatre group

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście,  
ul. Dubois 5

Inspiracją spektaklu na podstawie scenariusza 
i w reżyserii Elwiry Szwedo-Mazurkiewicz są 
kulisy wielkiego przemysłu filmowego. Do jednej 
z amerykańskich wytwórni filmowych, którą 
„twardą ręką” włada Pan Fedri, przychodzi reży-
ser Johny Jones z propozycją nakręcenia dzieła 
swojego życia. Pan Fedri zgadza się, ale kiedy 
machina produkcyjna rusza, okazuje się reżyser 
ma z nią same problemy...

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny 

The play, based on a script by Elwira Szwedo- 
-Mazurkiewicz, who also directed the piece, is 
inspired by things that happen behind the scenes 
of the great film industry. Johny Jones, a director, 
comes to one of the American film studios led 
by Mr Fedri, who rules it with an iron fist, with 
a proposal to make his magnum opus.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

22–31.03

40. Przegląd Piosenki Aktorskiej
40th Stage Songs Review

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical  
Theatre, ul. Piłsudskiego 67  
i inne lokalizacje / and other locations

Niezwykła, irańsko-holenderska artystka Sev-
daliza, podwodny koncert „AquaSonic”, historia 
muzyki europejskiej podana w sposób, które-
go nie zapomnicie („DJ set sur écoute”), Gala 
w reżyserii Wojciecha Kościelniaka – to tylko 
mały fragment tego, co będzie można zobaczyć 
podczas jubileuszowego 40. PPA, jedynego na 
świecie festiwalu poświęconego sztuce interpre-
tacji piosenki w teatrze. Program uzupełniają 
znakomite cowieczorne koncerty w Klubie 
Festiwalowym.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.ppa.wroclaw.pl

Bilety: 1–190 PLN

The extraordinary Iranian-Dutch artist Sevdaliza, 
an underwater concert AquaSonic, the history 
of European music presented in an unforget-
table way (DJ set sur écoute), a gala directed by 
Wojciech Kościelniak – these are just some of the 
attractions of the 40th anniversary Stage Songs 
Review – the only festival in the world devoted 
to the art of interpreting songs on theatre stages. 
The programme of the festival will be comple-
mented by concerts at the Festival Club on every 
evening.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 1–190 PLN

23, 24.03 | 19:00
28, 29, 30, 31.03 | 19:00

„Filadelfijska opowieść” – spektakl
The Philadelphia story – a play

Teatr Polski – Scena Kameralna / Polish Theatre  
– Small Stage, ul. Świdnicka 28

Tracy Lord to zamożna mieszkanka luksusowej 
dzielnicy Main Line w Filadelfii, która rozwiodła 
się z C.K. Dexterem Havenem, należącym do jej 
kręgu towarzyskiego, ponieważ nie sprostał on jej 
oczekiwaniom. Teraz ma ona wyjść za pewnego 
nuworysza, ale sprawy się komplikują... Polska 
prapremiera światowego hitu. Specjalnie na  
potrzeby inscenizacji w Teatrze Polskim we  
Wrocławiu powstało pierwsze polskie tłuma- 
czenie sztuki Philipa Barry’ego.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu 

www.teatrpolski.wroc.pl

Bilety: 60 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy), 

Tracy Lord is a wealthy resident of Philadelphia’s 
luxurious Main Line neighbourhood, who divorced 
C.K. Dexter Haven, who is part of her social circle, 
because he did not meet her expectations. Now she 
is supposed to marry a certain nouveau-riche man, 
but things are getting complicated... 

Organiser: Polish Theatre in Wrocław  
/ Tickets: 60 PLN (regular), 40 PLN (reduced)
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6.03 | 18:00

Spotkanie autorskie 
z Radkiem Wiśniewskim
A meeting with author 
– Radek Wiśniewski

Recepcja, podwórko Ruska 46 
/ Reception, Ruska 46 backyard

Radek Wiśniewski jest autorem książki „Kwestio-
nariusz putinowski” (Dom Literatury w Łodzi). 
To szalona, eksperymentalna książka łącząca 
poetyckość z publicystyką, politykę współczesną 
z historyczną, tu i teraz z tam i wtedy. Spotka-
nie poprowadzi poeta i krytyk literacki – Karol 
Maliszewski.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl

Wstęp wolny 

Radek Wiśniewski is the author of Kwestionar-
iusz putinowski (eng. The Putin Questionnaire) 
published by Łódź Literature House. It is a crazy, 
experimental book combining poetry with 
journalism, contemporary and historical politics, 
here and now with there and then. The meeting 
will be hosted by Karol Maliszewski – poet and 
literary critic.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

21.03 | 19:00

Trzy czwarte. Rozmowy 
o literaturze: Filip Zawada 
– spotkanie autorskie
Three Quarters. Conversations 
on Literature: Filip Zawada 
– a meeting with an author

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

W marcu Irek Grin zaprosił do swojego cyklu 
Filipa Zawadę, wrocławskiego pisarza (nominowa-
nego do nagród Gdynia i Silesius), fotografa i mu-
zyka, przez lata związanego z zespołami Pustki 
i Indigo. Rozmowa dotyczyć będzie marcowej pre-
miery najnowszej książki Zawady, „Rozdeptałem 
czarnego kota przez przypadek” (Wydawnictwo 
Znak), ale i tego, jak to jest być multiinstrumenta-
listą w sztuce.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

In March, Irek Grin invited to his series of 
meetings Filip Zawada, Wrocław-based writer, 

photographer and musician, for many years as-
sociated with the bands Pustki and Indygo. They 
will speak about the March premiere of Zawada’s 
latest book, I crushed a black cat by accident (Znak 
Publishing House), but also about how it is to be 
a multi-instrumentalist in art.

Organiser: Wrocław Literature House / Free entrance

25.03 | 17:00–19:00

„Znani i nieznani w obiektywie 
i na kartach: dwugłos” 
– spotkanie autorskie
Known and unknown in the lens 
and on the cards: two voices 
– a meeting with authors

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
/ Lower Silesian Public Library, Rynek 58

Spotkanie z dr Barbarą Foltą i dr Krystyną Szayną-
-Dec, które przedstawią bohaterów swoich fi lmów 
i książek. Krystyna Szayna-Dec, germanistka 
i literaturoznawca opowie o dwóch książkach 
– jednej o swym dziadku- rzeźbiarzu („Andrzej 
Szajna, sculptor de Jaslo”) i drugiej o Harro 
Harringu, wydanej ostatnio przez ofi cynę Biały 
Kruk. Zaś Barbara Folta opowie o bohaterach 
swojego fi lmu „Paryscy korespondenci” , zreali-
zowanego w 1990 roku, którego operatorem był 
Krzysztof Miller. Film prezentuje sylwetki pracują-
cych w Paryżu Polaków – dziennikarza z Polskiej 
Agencji Prasowej i radiowca stacji francuskiej oraz 
Andrzeja Dobosza, polonisty i historyka, krytyka, 
felietonisty i paryskiego księgarza, powszechnie 
znanego jako Filozof z kultowego fi lmu Marka 
Piwowskiego „Rejs”.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna 
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 

www.wbp.wroc.pl

Wstęp wolny 

A meeting with Dr. Barbara Folta and Dr. Krystyna 
Szayna-Dec, who will present the characters 
known from their fi lms and movies. Krystyna 
Szayna-Dec, a German Studies and literary schol-
ar, will present her two books – one about her 
grandfather sculptor (Andrzej Szajna, sculptor de 
Jaslo) and the other about Harro Harring, recently 
published by Biały Kruk publishing house. Bar-
bara Folta will present the protagonists of her fi lm 
Paryscy korespondenci (eng. Paris Correspondents) 
made in 1990, fi lmed by Krzysztof Miller.

Organiser: Lower Silesian Public Library 
/ Free entrance

25.03 | 18:00–20:00

Wypędzeni. Wrocławskie losy: 
Christoph Hein – spotkanie autorskie
Settlement. Wrocław fates: 
Christoph Hein – a meeting with author

OP ENHEIM, pl. Solny 4

OP ENHEIM zaprasza na literackie spotkania 
wokół dzieł literatury, opisujące losy Niemców, 
Polaków i Żydów, którzy na skutek wojennej za-
wieruchy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich 
domów. W centrum tekstów znajduję się Wrocław, 
który jawi się jako utracona lub nowa ojczyzna. 
W marcowym spotkaniu weźmie udział Christoph 
Hein. Urodził się on w 1944 r. w dzisiejszej Skrzyn-
ce (Lądek Zdrój). Jego powieść „Landnahme” 
opisuje losy Bernharda Habera, który jako 10-latek 
opuszcza Wrocław w 1950 roku, by wraz ze swoimi 
rodzicami zamieszkać w małym miasteczku 
w Saksonii. Tam wysiedleńców wojennych spoty-
ka wrogość i niechęć.

Dodatkowy język: niemiecki

Organizatorzy: Niemieckie Towarzystwo 
Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu, 
Fundacja OP ENHEIM

www.openheim.org

Wstęp wolny / Zapisy: leduck@ifa.de

Christoph Hein will be the guest author at March 
meeting in OP ENHEIM. He was born in 1944 in 
Heinzendorf – today’s Skrzynka. His novel, Settle-
ment (de. Landnahme) tells the fate of Bernhard 
Haber, who left Wrocław in 1950 as a 10-year-old 
to live with his parents in a small town in Saxony, 
where the population displaced as a result of the 
war is met with hostility and dislike.

Additional language: German 

Organisers: German Cultural and Social Associa-
tion in Wrocław, OP ENHEIM Foundation 
/ Free entrance / Registration: leduck@ifa.de
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6.03 | 17:00 wernisaż / opening 
6–26.03

„Złota seria” – wystawa prac
 Barbary Bergner-Kaczmarek
Gold series – an exhibition of works 
by Barbara Bergner-Kaczmarek

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

Jednym z najciekawszych wyzwań dla grafi ka jest 
zaprojektowanie okładki dla serii książek. Celem jest 
znalezienie takiej koncepcji, która pozwoli w sposób 
otwarty oprawiać grafi cznie kolejne tomy tak, aby od 
pierwszego rzutu oka jasne było, iż tworzą pewien 
ciąg wydawniczy, zachowując przy tym indywidu-
alność i odrębność. Wystawa w Domku Miedzioryt-
nika pozwoli przyjrzeć się projektom wykonanym 
przez Barbarę Bergner-Kaczmarek projektom 
książek wydanych w ramach „Złotej serii”. Autorka 
zaprezentowanych prac jest grafi czką, projektantką 
książek, linorytniczką i twórczynią książek autor-
skich. Studiowała projektowanie grafi czne i grafi kę 
artystyczną w Krakowie i we Wrocławiu. Od 1990 
roku pracuje w Instytucie Grotowskiego, tworząc 
jego identyfi kację wizualną, projektując druki infor-
macyjne oraz książki.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

DomekMiedziorytnikaWrocław

Wstęp wolny 

The Engraver’s House would like to invite you 
to the Gold series exhibition, featuring works by 
Barbara Bergner-Kaczmarek – graphic artist, 
book designer, linocut artist and author of books. 
Since 1990 she has been working at the Grotowski 
Institute, creating its visual identity, designing 
information prints and books.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

8.03 | 19:00 wernisaż / opening
8.03–14.04 

„Świat Alfreda” – wystawa plakatów 
Alfreda Hałasy
In the Alfred’s world – an exhibition 
of posters by Alfred Hałasa

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

Profesor Alfred Hałasa jest jednym z najwy-
bitniejszych polskich plakacistów. Absolwent 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych od 1975 
roku związany na stałe z kanadyjskim Centrum 
Designu Univeristé du Québec a Montréal, gdzie 
prowadzi pracę dydaktyczną. W Zamku będzie 
można obejrzeć wystawę jego plakatów fi lmo-
wych, teatralnych i wystawienniczych.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

Professor Alfred Hałasa is one of the most out-
standing Polish poster designers. A graduate of 
the Cracow Academy of Fine Arts from 1975 per-
manently associated with the Canadian Design 
Center Univeristé du Québec and Montréal, where 
he conducts his didactic work. In the Castle you 
will be able to see an exhibition of his fi lm, theater 
and exhibition posters.

Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

24.03–12.04

„Palmy i pisanki wielkanocne” 
– wystawa
Easter palms and eggs 
– an exhibition

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

Na corocznej wystawie wielkanocnej pokazane 
zostaną współczesne atrybuty świąt: pisanki, 
palmy, stroiki, kartki świąteczne, baranki z ciasta 
i gliny, papierowe kwiaty, drewniane i ceramiczne 
ptaki – ozdoby wykonane tradycyjnymi i współ-
czesnymi technikami przez twórców działających 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wystawa 
pozwoli również przyjrzeć się rozwojowi technik 
wykonywania świątecznych ozdób – ich zmia-
nom, kierunkom i modom artystycznym, którym 
niewątpliwie podlegają.

Organizator: Muzeum Etnografi czne – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy), 
soboty – wstęp wolny 

At the annual Easter exhibition modern attributes 
will be shown: Easter eggs, palms, reeds, cards, 
lambs made of cake and clay, paper fl owers, 
wooden and ceramic birds – ornaments made 
with traditional and modern techniques by artists 
working in Lower Silesia and the Opole region.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of 
the National Museum in Wrocław / Tickets: 
10 PLN (regular), 8 PLN (reduced), Saturdays 
– free entrance

8.03–30.04 

„W 100 lat dookoła PWPW” 
– wystawa 
In 100 years around the PWPW 
– an exhibition

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

Historia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościo-
wych ma swój początek w 1919 roku i trwa nieprze-
rwanie 100 lat. 25 stycznia 1919 r. zapadła decyzja 
o utworzeniu Państwowych Zakładów Grafi cznych, 
w których rozpoczęto produkcję własnych bank-
notów, dokumentów, znaczków pocztowych, co 
miało podkreślić niezależność młodego państwa 
i być elementem nowej tożsamości wolnej Polski. 
Wystawa „W 100 lat dookoła PWPW” ma na celu 
ukazanie jednej z wielu gałęzi produkcji papierów 
wartościowych, jaką jest druk znaczków pocz-
towych. Na wystawie zaprezentowane zostaną 
nowatorskie emisje znaczków – kamienie milowe 
w produkcji wytwórni, nie zabraknie również tych 
nagradzanych w światowych konkursach. 

Organizator: Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu

www.muzeum.wroclaw.pl

Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy), 
soboty – wstęp wolny 

The In 100 years around the PWPW exhibition 
aims at showcasing one of the many branches of 
securities production, namely printing postage 
stamps. It will feature innovative stamp issues 
– milestones in the Printing Works’ production, 
as well as stamp designs that won international 
accolades in competitions worldwide.

Organiser: Museum of Post and Telecommunica-
tions in Wrocław / Tickets: 10 PLN (regular), 
8 PLN (reduced), Saturdays – free entrance
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2–3.03 | 10:00, 13:00

Canti Spazializzati #5: „Ableton 
Live jako środowisko eksperymentu 
kompozytorskiego” – warsztaty
Canti Spazializzati #5: Ableton Live 
as an environment for experimental 
composition – workshops

galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

Na warsztatach słuchacze zapoznają się ze śro-
dowiskiem Ableton Live, poznają podstawy kom-
ponowania i przetwarzania dźwięku przy użyciu 
komputera. Nauczą się również wykorzystywać 
Ableton Live do sterowania instalacja dźwiękową 
Wielki Pragotron Spacializowany, a najciekawsze 
utwory powstałe w trakcie warsztatów zostaną 
zaprezentowane podczas koncertu Canti Spazia-
lizzati #5. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator: Fundacja PozyTYwka 

 CantiIlluminati

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

Attendees will familiarize themselves with Ableton 
Live and learn the basics of computer-based com-
position and sound processing. We will also learn 
to use Ableton Live to control the Wielki Pragotron 
Spacializowany (Grand Spatialized Pragotron) sound 
installation. Number of participants is limited.

Organiser: PozyTYwka Foundation 
/ Free entrance (registration is required)

2–3.03 | 11:00–15:00

„Pamięć miejsca – pamięcią 
jego mieszkańców” – warsztaty 
Mikrograntów
Memory of the place – memory of its 
inhabitants – Microgrants workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Projekty pamięciowe, które polegają na wspól-
nym odkrywaniu przeszłości danego miejsca, są 
doskonałą okazją do budowania trwałych więzi 
między mieszkańcami i ich okolicą. Poznawanie 
wieloaspektowej historii i tożsamości konkret-
nej przestrzeni (zarówno dzielnicy, osiedla, jak 
i ulicy czy placu) służy poszerzaniu świadomo-

ści zamieszkujących ją ludzi i, co za tym idzie, 
przyczynia się do integracji międzysąsiedzkiej 
oraz kształtowania społeczeństwa obywatel-
skiego. Warsztaty przeznaczone są dla osób 
zainteresowanych projektami właśnie tego typu. 
Prowadzące – Aleksandra Błędowska i Justyna 
Rudnicka – zapoznają uczestników z najciekaw-
szymi przedsięwzięciami w tym obszarze, a także 
przedstawią różnorodne źródła i możliwości ich 
wykorzystania. Uczestnicy dowiedzą się również, 
w jaki sposób można zgromadzone elementy 
przetwarzać i dokumentować oraz wykorzystać 
w działaniach z mieszkańcami.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 
Zapisy: mikrogranty@strefakultury.pl

Projects concerning memory, which are based on 
discovering the past of a given place together, are 
an excellent opportunity to build lasting bonds 
between the residents and their neighbourhoods. 
Learning about the multifaceted history and 
identity of a specifi c space (neighbourhood, 
housing estate, street or square) serves to broaden 
the awareness of the people living there, and, as 
a result, contributes to neighbourly integration 
and the shaping of a civil society. 

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: mikrogranty@strefakultury.pl

3.03 | 10:00–12:30, 14:00–17:00

Warsztaty pieśni ladino 
z Gerardem Ederym
Ladino songs workshops 
with Gerard Edery

Synagoga Pod Białym Bocianem (mykwa) 
/ White Stork Synagogue (mikhav), ul. Włodkowica 7

Jeden z najbardziej znanych artystów folkowych, 
mistrz pieśni sefardyjskich, solista kantoralny, pe-
dagog. Jest wirtuozem gitary i popularnego w Azji 
Mniejszej instrumentu strunowego – Sazu. Warsz-
taty będą wyjątkową okazją do poznania pieśni 
ladino. Pierwsza okazja na naukę pod okiem tego 
wybitnego artysty we Wrocławiu.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja Bente Kahan 

www.fb k.org.pl

Cena: 150 PLN

Gerard Edery, born in Casablanca, grew up in 
Paris and New York. Being a master of sephardic 
music tradition, this is a unique opportunity to 
experience and learn from this great artist here in 
Wrocław.

Additional language: English / Organiser: 
Bente Kahan Foundation / Price: 150 PLN

3.03–14.04 | 16:00, 18:00
 każda niedziela / each Sunday

„Fotografia kreatywna dla małych 
i dużych” – warsztaty
Creative photography for the young 
and old – workshops

Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25b

Spojrzenie na fotografi ę w niebanalny sposób. 
Uczestnicy będą pracować na profesjonalnym 
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sprzęcie w studio i kreować surrealistyczne kadry 
w plenerze. Każdy z uczestników stworzy zdu-
miewające portfolio. Na zakończenie warsztatów 
odbędzie się wystawa ich prac. Zajęcia prowadzi 
Daria Kowalska – absolwentka wrocławskiej ASP, 
nie rozstająca się z aparatem od pierwszego dnia 
spędzonego w ciemni fotograficznej 12 lat temu. 
O 16:00 rozpoczynają się zajęcia dla dzieci, o 18:00 
dla dorosłych.

Organizator: Pracownia Otwarta

www.pracowniaotwarta.com

Cena: 70 PLN (normalny), 60 PLN (ulgowy)
Zapisy: kontakt@pracowniaotwarta.com 

Participants will work on professional equipment 
in the studio and create surreal shots in the open 
air. Each participant will create an amazing 
portfolio. The workshop is led by Daria Kowalska 
– a graduate of the Wrocław Academy of Art and 
Design, who has not put her camera down since 
the first day spent in a darkroom 12 years ago. The 
children’s workshop starts at 16:00, adults can 
join at 18:00.

Organiser: Pracownia Otwarta / Price: 70 PLN 
(regular), 60 PLN (reduced) / Registration:  
kontakt@pracowniaotwarta.com

3–31.03 | 12:30–14:00 
każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki we WRO
Sunday Matinées at WRO

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

Co robić w niedzielę, po śniadaniu? Oddać się 
filmom animowanym i wspólnym działaniom! 
W trakcie Poranków we WRO co tydzień prezento-
wane są polskie i światowe filmy animowane oraz 
słuchowiska intermedialne na bazie ciekawych 
pozycji literatury dziecięcej. Po pokazach odby-
wają się rodzinne działania twórcze przygotowy-
wane w odniesieniu do tematu filmów lub pro-
gramu wystawienniczego Centrum Sztuki WRO. 
Organizatorzy stawiają na swobodną atmosferę, 
a widzowie nazywają spotkania „kinem podusz-
kowym” – przekonajcie się czemu!

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki 
Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny

What to do on Sunday, after breakfast? Enjoy 
animated films and collaborative activities! 
During the Sunday Matinées at WRO, every week 
features screenings of Polish and international 
animated films, as well as multimedia shows 
based on the most interesting children’s books. 
After the screenings, the participants can take 
part in art workshops, related to the topics 
touched upon in the films or the WRO Art Centre 
exhibition programme.

Organiser: WRO Media Art Center Foundation   
/ Free entrance

4.03–15.04 | 16:30, 18:30
każdy poniedziałek / each Monday

„Tkanina eksperymentalna”  
– warsztaty
Experimental fabric – workshops

Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25b

Wyjściowym punktem jest zabawa tkaniną 
i wyzwolenie kreatywności. Uczestnicy zostaną 
projektantami i rzemieślnikami jednocześnie. 
Kurs zawiera elementy szycia, grafiki na tkaninie 
czy haftowania. Na zajęciach będą tworzone 
makramy, koszulki, maskotki recyklingowe czy 
biżuterię tekstylną. Najstarsze metody tkackie 
inspirują do kreowania nowoczesnych form czy 
instalacji. Zajęcia poprowadzi Ewa Kolendowicz – 
absolwentka łódzkiego ASP na Wydziale Tkaniny 
i Ubioru, miłośniczka tkackich technik dawnych. 
O 16:30 rozpoczynają się zajęcia dla dzieci, o 18:30 
dla dorosłych. 

Organizator: Pracownia Otwarta

www.pracowniaotwarta.com

Cena: 70 PLN (normalny), 60 PLN (ulgowy)
Zapisy: kontakt@pracowniaotwarta.com

The course includes elements of sewing, graphics 
on fabric and embroidery. Participants will create 
macramé, T-shirts, recycled mascots or textile 
jewelery during classes. The workshop is led 
by Ewa Kolendowicz, a graduate of the Faculty 
of Textile Art and Fashion Design of the Łódź 
Academy of Fine Arts and a fan of old weaving 
techniques. The children’s workshop starts at 
16:30, adults can join at 18:30.

Organiser: Pracownia Otwarta / Price: 70 PLN 
(regular), 60 PLN (reduced) / Registration:  
kontakt@pracowniaotwarta.com
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4–26.03 
każdy poniedziałek i wtorek 
/ each Monday and Tuesday

Teatr Komuny Paryskiej
The Komuny Paryskiej Theatre

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

Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią 
stworzoną z myślą o mieszkańcach Wrocławia, 
szczególnie Przedmieścia Oławskiego. Kolek-
tyw Novy Ruch Teatr prowadzący Pracownię, 
tworzy z mieszkańcami Teatr Komuny Paryskiej. 
W marcu uczestnicy zajęć będą tworzyć słucho-
wisko performatywne „Trójkąt/Głowa”. Zajęcia 
przewidziane są dla różnych grup wiekowych: 
dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. 
W poniedziałki w Pracowni odbywają się zajęcia 
plastyczne dla dzieci (17:00–18:00) oraz warsztaty 
teatralne dla młodzieży i dorosłych (18:00–20:00). 
We wtorki od godz. 16:00 zespół Pracowni zapra-
sza na czytanki dla najmłodszych i ich rodziców.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Pracownia

Wstęp wolny 

Komuny Paryskiej 45 Workshop is a space created 
for the residents of Wrocław, in particular Przed-
mieście Oławskie Distrct. Collective of Novy Ruch 
Teatr, which runs the KP 45 Workshop creates 
the Komuny Paryskiej Theatre. The workshops 
are aimed at participants in various age groups – 
children, teenagers, adults and seniors. On Mon-
days, the Workshop hosts art classes for children 
(17:00–18:00) and theatre workshops for youth 
and adults (18:00–20:00). On Tuesdays the staff  
would like to invite parents and their children for 
readings, starting at 16:00.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

5.03–26.04 | 17:00–18:00 
każdy wtorek / each Tuesday

„Arcydzieciaki” – warsztaty 
plastyczne dla dzieci
Masterkids – art workshops 
for children

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Na zajęciach prowadzonych przez Zuzę Tokarską 
dzieci będą bawić się formą i poznawać najbardziej 
szalone techniki plastyczne. Zobaczą, że plastyka, 
to coś więcej niż rysunek na kartce. Poznają tech-
nikę sitodruku i zrobią nadruki na materiałach, 
wypróbują metodę szablonu, stworzą swój własny 
magazyn. Na zajęciach poznają też elementy 
sztuki nowych mediów. Wspólnie stworzą gry 
planszowe i narysują to, na co mają ochotę!

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Cena: 30 PLN (1 zajęcia), 70 PLN (karnet mies.)

During the workshop led by Zuza Tokarska, children 
are going to play with form and learn about the 
craziest art techniques. They will see that art is more 
than just a drawing on a sheet of paper by getting 
to know the screen printing technique and making 
prints on fabrics, trying out the template method 
and creating their own magazine. They will also 
learn about the elements of new media art. Together 
they will create board games and draw whatever 
they want!

Organiser: Centrum Kultury Zamek 
/ Price: 30 PLN (one class), 70 PLN (month pass)

5.03–26.04 | 18:15–19:15 
każdy wtorek / each Tuesday

„Niezła sztuka” – warsztaty 
plastyczne dla młodzieży
Nice art – art workshops for youth

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Czerpiąc inspirację z prac wielkich artystów i po-
znając różnorodne techniki plastyczne, uczest-
nicy będą tworzyć swoje własne wersje znanych 
obrazów. Od realistycznych prac, przez abstrakcyj-
ne plamy, po prostotę, minimalizm i teraźniejszy 
plakat. Zajęcia prowadzone przez Zuzę Tokarską są 
okazją do wypróbowania nowych metod tworze-
nia, sprawdzenia się w ogromnych i minimalnych 
formatach, eksperymentowania nowych mediów 
i robienia czegoś więcej niż zwykły rysunek.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Cena: 30 PLN (1 zajęcia), 70 PLN (karnet mies.)

Drawing inspiration from the works of great 
artists and getting to know various artistic 
techniques, the participants will create their own 
versions of famous paintings – from works by 
Realists, through abstract spots, to simplicity, 
Minimalism and contemporary poster.

Organiser: Centrum Kultury Zamek 
/ Price: 30 PLN (one class), 70 PLN (month pass)

6–27.03 | 18:00–20:00
każda środa / each Wednesday

Warsztaty fotograficzne
Photography workshops

Kawiarnia Sąsiedzka, ul. Grabiszyńska 56

Zajęcia skierowane do osób zarówno początkują-
cych, jak i bardziej zaawansowanych w tematyce 
fotografi i. W programie znajduje się m.in. wpro-
wadzenie do podstawowych technik i kompozy-
cji. W każdym miesiącu uczestnicy zapoznają się 
z innym zagadnieniem, a po teorii przychodzi 
czas na praktykę i zadanie do wykonania.

Organizator: ODA Firlej

www.fi rlej.wroc.pl

Wstęp wolny

The workshop welcomes both beginners and 
more advanced photographers. It serves as an in-
troduction to basic techniques and compositions, 
enabling the participants to photograph any 
subject. Each month the participants get a new 
topic to work with.

Organizator: ODA Firlej / Free entrance
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9.03 | 11:00–16:00 

Irlandzki Dzień Rodzinny
Irish Family Day

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

Wydarzenie organizowane jest w ramach obcho-
dów Dnia św. Patryka 2019.

PROGRAM:
11:00–16:00 – Zielone warsztaty plastyczne
12:00 – Spotkanie z irlandzkimi baśniami
13:00–14:00 – Warsztaty i pokaz tańca irlandzkiego
11:00–13:00 – Irlandzka fotobudka
14:00 – Spotkanie z irlandzkimi baśniami

Dodatkowo: irlandzka kawiarenka z patrykowymi 
ciasteczkami i zielonymi krówkami, układanki, 
planszówki.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny

The event takes place as part of the celebration 
of the 2019 St Patrick’s Day.

PROGRAMME:
11:00–16:00 – Green art workshops
12:00 – Meeting with Irish fairy tales 
13:00–14:00 – Irish dance workshop and show
11:00–13:00 – Irish photo booth 
14:00 – Meeting with Irish fairy tales

Additionally: Irish cafe with St Patrick’s cookies 
and green fudges, puzzles, board games.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Free entrance

9.03 | 11:00, 13:00

Tektura i papier: „Na lądzie, 
morzu, w przestworzach” 
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: On the land, 
at the sea, in the sky – a family 
workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podczas wielkoformatowych warsztatów rodzinnych 
uczestnicy prześledzą zawiłą historię znanych pojaz-
dów oraz mniej znanych i mniej udanych wynalaz-
ków. Wyposażeni w papier, tekturę, taśmy, nożyczki 
i sznurki zaprojektują własne prototypy morskich, 
powietrznych i lądowych środków lokomocji. 

8, 13.03 | 17:00–20:00
20, 27.03 | 16:00–19:00

„Muzyczne piekło”
– warsztaty filmowe
Music hell – a film workshops

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

Projekt o muzycznej scenie Psiego Pola w latach 
80. i 90., którego celem będzie zrealizowanie 
fi lmu dokumentalnego. Uczestnicy zajęć po-
znają podstawy języka fi lmowego oraz fi lmowej 
narracji, style i gatunki kina. Dowiedzą się, jak 
tworzyć scenariusz fi lmowy i jak montować fi lm. 
Napiszą także scenariusz wspólnego dokumen-
tu muzycznego. Następnie powstaną wywiady 
z muzykami i osobami znającymi historię Psiego 
Pola (spotkania będą odbywać się poza Famą). Na 
koniec nauczymy się, jak zmontować nasz fi lm. 
Warsztaty poprowadzi Jakub Gryzowski – fi lmo-
wiec, koordynator Klubu Realizatorów Filmowych 
działającego przy ODA Firlej. Zajęcia kontynu-
owane będą także w kwietniu i maju.

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

www.fama.wroc.pl

Cena: 150 PLN (cały kurs) 

A project about the musical scene of Psie Pole 
in the 80s and 90s, the aim of which will be 
making a documentary fi lm. The participants 
will learn the basics of fi lm language and narra-
tion, as well as cinema styles and genres. They 
will get to know how to create a screenplay and 
how to edit a fi lm. They will also write a script for 
a music documentary.

Organiser: Municipal Public Library 
/ Price: 150 PLN (the whole course)

7.03 | 18:00–20:00

Akademia Miejska: 
„Jak dbać o miejskie marginesy?” 
– wykład i dyskusja
City Academy: How to take 
care of the city’s sidelines? 
– a lecture and discussion

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Akademia Miejska to cykl wykładów i dyskusji dla 
licealistów oraz studentów. W marcu zastanowi-
my się nad problemami, jakie generował i gene-
ruje rozwój Wrocławia. Przemyślimy kwestię wy-
twarzania represyjnych norm miejskich, napięcia 
między architekturą „wysoką” i „niską”, a także 
skutków likwidacji miejsc, które nie pasują do 
wizji miasta nowoczesnego, a które jednocześnie 
posiadają dla mieszkańców znaczenie i wartość. 
Przyjrzymy się konkretnym przykładom, m.in. 
targowisku na Dworcu Świebodzkim. Wykład 
wygłosi Albert Miściorak, a w dyskusji udział 
weźmie Mateusz Kokoszkiewicz.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

The City Academy is a series of lectures and dis-
cussions for high school and university students. 
In March, we are going to refl ect on the problems 
generated by the development of Wrocław. We 
will think about the issue of enacting repressive 
urban norms, the tension between “high” and 
“low” architecture, as well as the consequences of 
removing places that do not fi t in with the vision of 
a modern city, and which are both signifi cant and 
valuable for its residents. To that end, we are going 
to look at specifi c examples, such as the market-
place at Świebodzki Railway Station. The lecture 
will be presented by Albert Miściorak and Mateusz 
Kokoszkiewicz will take part in the debate.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Free entrance

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 

During large-scale family workshops, participants 
will follow the history of known vehicles and 
less successful inventions. Equipped with paper, 
cardboard, tapes, scissors and strings, they will 
design their own prototypes of sea, air and land 
transport means. The workshops, conducted by 
Katarzyna Bury, are intended for children aged 
4–6 (11:00–11:45) and 6–10 (13:00–14:15).

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: tekturaipapier@strefakultury.pl
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9.03 | 15:00–18:00

Muzyka irlandzka – warsztaty  
dla początkujących
Irish music for beginners  
– workshops

Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Celtycki Wrocław to grupa pasjonatów skupiona 
wokół idei popularyzowania muzyki i tańca cel-
tyckich krain – Irlandii, Szkocji, Bretanii, Galicji. 
Warsztaty przeznaczone są dla każdego, kto gra 
na instrumencie i chciałby zmierzyć się z trady-
cyjną muzyką irlandzką. Poprowadzi je Łukasz 
Potoczny – bandżysta i bard, frontman zespołu 
Duan, a na gitarze towarzyszyć mu będzie Michał 
Zajączkowski-de Mezer. Uczestniczy otrzymają 
materiały: transkrypcje i wskazówki. 

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Klub Pod Kolumnami,  
Celtycki Wrocław

www.kolumny.art.pl

Cena: 25 PLN 
Zapisy: warsztaty@celtyckiwroclaw.pl

Celtycki Wrocław is a group of enthusiasts 
brought together in the cause of popularising 
Celtic culture in Wrocław. Workshop is open for 
every musician amateur or professional who 
would like to have a go at playing traditional Irish 
music. Workshop will be conducted by Łukasz Po-
toczny – banjo player and singer, frontman of the 
band Duan, accompanied by a guitarist Michał 
Zajączkowski-de Mezer. Every participant will be 
provided with transcriptions of the tunes.

Additional language: English  
/ Organisers: Klub Pod Kolumnami, Celtycki 
Wrocław / Price: 25 PLN / Registration:  
warsztaty@celtyckiwroclaw.pl

10.03 | 11:00

Sensoplastyka dla dzieci: „Mały 
człowiek i morze?” – warszataty 
z Panią GraNatką i jej Twórcza Chatką
Sensory art for children: A young 
man and the sea? – workshops with 
Miss GraNatka and her Creative Hut

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Na pierwszych zajęciach z cyklu „Sensoplastyka 
dla dzieci” w wieku 2–3 lata będzie można się 
przenieść do świata morza i morskich opowieści. 
Uczestnicy będą doświadczać, brodzić, hałaso-
wać, brudzić się, słuchać, a nawet smakować. 
Zajęcia poprowadzi: Natalia Rolak.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Cena: 35 PLN (obowiązują zapisy) 

During the first workshops as part of “Sensory art 
for children” aged 2–3 series we will journey to 
the world of sea and marine stories. We are going 
to experience things, wade in waters, make noise, 
get dirty, listen and even taste.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Price: 35 PLN (registration is required)

10.03 | 12:00

ETNO w południe: „Meble  
malowane” – warsztaty dla dzieci 
w wieku 5–12 lat
ETNO at noon: Painted furniture  
– workshops for children aged 5–12

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

Opowieść o tradycyjnych dolnośląskich meblach 
malowanych eksponowanych na wystawie stałej, 
uzupełniona prezentacją. Pokazane zostaną meble 
używane w dolnośląskich domach w XVIII i XIX wie-
ku, ich rodzaje, funkcje użytkowe, a także przykłady 
zdobienia. Podsumowaniem spotkania będzie praca 
plastyczna. Prowadzenie: Joanna Kurbiel.

Organizator: Muzeum Etnograficzne  
– Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN  
Zapisy: muzeum@muzeumetnograficzne.pl 

A story about traditional Lower Silesian painted 
furniture exhibited at the permanent exhibition, 
supplemented by a presentation. The exhibition 
will showcase furniture used in Lower Silesian 
homes in the 18th and 19th centuries, their types, 
functions, as well as examples of decoration. The 
meeting will be concluded with some artwork. 
Host: Joanna Kurbiel.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of the 
National Museum in Wrocław/ Price: 3 PLN  
/ Registration: muzeum@muzeumetnograficzne.pl

10.03 | 12:00

Rodzinna Pracownia Ilustracji: 
„O Janku, co psom szył buty”  
– warsztaty
Family Illustration Studio: About 
Janek, who made shoes for dogs  
– workshops

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

Spotkanie poświęcone bajce niezwykłej, bo począt-
kowo ukrywającej się w „Kordianie” – książce na-
pisanej dla dorosłych. Zapewne Juliusz Słowacki, 
umieszczając w swoim dramacie romantycznym 
bajkę, którą tytułowemu bohaterowi opowiada 
stary sługa, nie przypuszczał, że będzie kiedyś 
drukowana i ilustrowana jako samodzielna książka 
dla dzieci. Poznajmy więc losy niepokornego 
Janka i obejrzyjmy, jak wyobrażali go sobie polscy 
ilustratorzy. Potem narysujmy go według własnego 
pomysłu. Warsztaty poprowadzi Aldona Mikucka.

Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

www.ossolineum.pl

Wstęp wolny (obowiązują zapisy) 

A meeting dedicated to the unusual fairy tale, be-
cause initially hiding in the Kordian – a book written 
for adults. Probably Juliusz Słowacki, putting in his 
drama a romantic tale, which the old servant tells 
the title hero, did not suppose that he would ever 
be printed and illustrated as an independent book 
for children. Let’s get to know the fate of rebellious 
Janek and see how Polish illustrators imagined him.

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

12.03 | 11:00

Dozwolone od lat 18: „Sztuka  
przeliczania – o Leonie Chwistku”  
– warsztaty dla dorosłych
Adults only: Art of recalculation  
– on Leon Chwistek – workshops  
for adults

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

Matematyka i malarstwo rzadko idą w parze. 
Leon Chwistek uważał jednak, że te dwie z pozoru 
odległe dziedziny można połączyć i stworzyć 
dzieło niezwykłe. Uczestnicy zajęć przekonają się 
o tym, jak geometria może uporządkować obraz. 
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk.

Organizator: Pawilon Czterech Kopuł  
– Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl 

Mathematics and painting rarely go hand in 
hand. Leon Chwistek believed, however, that 
these two seemingly distant fields could be 
combined to create an extraordinary work. The 
participants will learn how geometry can organ-
ise the image. Host: Agata Iżykowska-Uszczyk.

Organiser: Four Domes Pavilion – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Free entrance  
/ Registration: edukacja.pawilon@mnwr.pl

13.03 | 11:00

Sztuka szuka zmysłów: „Wiklinowe 
wariacje (zmysł dotyku)”  
– warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat 
Art looks for senses: Wicker  
variations (sense of touch)  
– workshops for children aged 6–12

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

Dzieło sztuki współczesnej może powstać z niety-
powych materiałów. Władysław Hasior wykorzystał 
widelec, Magdalena Abakanowicz – worki jutowe, 
a Tadeusz Kantor – parasole. W trakcie zajęć zorga-
nizujemy naszą własną wystawę dzieł stworzonych 
z nietypowego materiału – wikliny papierowej.  
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk.

Organizator: Pawilon Czterech Kopuł  – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN  
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl 

A work of contemporary art can be made of 
unique materials. Władysław Hasior used 
a fork, Magdalena Abakanowicz went with 
jute bags and Tadeusz Kantor manged to do so 
with umbrellas. During the workshops, we will 
organise our own exhibition of works made of 
a unique material – paper wicker. Host: Agata 
Iżykowska-Uszczyk.

Organiser: Four Domes Pavilion – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Price: 3 PLN  
/ Registration: edukacja.pawilon@mnwr.pl
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14.03 | 17:00–19:00

Akademia Miejskiego 
Ogrodnika: „Fashion victim”
 – wykład i dyskusja
City Gardener Academy: Fashion 
victim – a lecture and a discussion

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Po solidnej porcji informacji na temat pielę-
gnacji i uprawy roślin na działkach, balkonach 
i w mieszkaniach przyszedł czas na prawdziwe 
perełki. W tym semestrze Akademii Miejskiego 
Ogrodnika postawiono na wyspecjalizowaną 
uprawę konkretnych grup roślin, które często 
należą do kolekcji ogrodników amatorów. 
W marcu przyjrzymy się dokładnie zasadom 
pielęgnacji najmodniejszych roślin w tym sezonie. 
Monstery, sukulenty, fi kusy i wiele innych 
odkryją przed wami swoje tajemnice. Wykład 
poprowadzi Filip Marek.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

After a solid dose of information about the care 
and cultivation of plants on plots, balconies and 
in apartments, the time has come for real gems. 
In March, we will take a close look at the princi-
ples of care for the most fashionable plants this 
season. Monsters, succulents, fi cus and many 
others will reveal their secrets to you. 

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

16.03 | 11:00 

Sobotnie Warsztaty Rodzinne 
w MPiT: „Zaprojektuj swój własny 
znaczek pocztowy” – artystyczne 
warsztaty linorytu
Saturday Family Workshops at the 
MPaT: Design your own postage 
stamp – artistic linocut workshops

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

Rodzinne warsztaty artystyczne w ramach wy-
stawy czasowej „100 lat dookoła PWPW”. Podczas 
zajęć uczestnicy odkryją różne techniki druku 
znaczków pocztowych, poznają sylwetki artystów 
– grafi ków współpracujących z Polską Wytwórnią 

16.03 | 15:00

Arkana sztuki: „ABC garncarstwa” 
– warsztaty ceramiczne dla 
młodzieży w wieku 12–17 lat
Art arcana: Pottery 101 – pottery 
workshop for youth aged 12–17

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

Uczestnicy warsztatów zdobędą praktyczną wie-
dzę na temat metod formowania gliny, łączenia 
poszczególnych elementów, dbałości o odpo-
wiednią grubość ścianek czy też kontrolowania 
stabilności bryły. Tematyka wykonywanych prac 
będzie dowolna. Co ważne, nie trzeba się będzie 
rozstawać z własną pracą – po wzięciu jej do 
domu będzie świetną własnoręcznie wykonaną 
ozdobą. Prowadzenie: Sławomir Ortyl.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 7 PLN 
Zapisy: edukacja@mnwr.pl 

The participants of the workshop will acquire 
practical knowledge about the methods of clay 
forming, joining individual elements, ensuring 
appropriate thickness of the walls and controlling 
the stability of the shape. Moreover, they will be 
able to make whatever they want. What is impor-
tant, the participants will not have to part with 
their works – they can take them home, where 
they wil make for a great hand-made decoration.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Price: 7 PLN / Registration: edukacja@mnwr.pl

16.03 | 17:00–20:00

Kuchnia dla opornych: 
„Nie taki gluten straszny, jak go 
malują” – spotkanie z piekarzem
Kitchen for dummies: The gluten’s 
not so bad as it is painted 
– a meeting with baker

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Ideą przewodnią Kuchni dla opornych jest poszu-
kiwanie inspiracji dla własnych eksperymentów 
kulinarnych. W marcu odbędzie się spotkanie 
z piekarzem, Pawłem Dudałą. Wspólnie odkryje-
my wszystkie etapy przemiany ziarna w zdrowy 
bochenek. Poznamy m.in. różnego typy mąk 
i tajniki fermentacji zakwasu. Nie zabraknie też 
smakowania.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 

Zapisy: gotujemy@strefakultury.pl 

Papierów Wartościowych oraz sami stworzą 
wyjątkowy znaczek pocztowy w technice 
monotypii i linorytu.

Organizator: Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
we Wrocławiu 

www.muzeum.wroclaw.pl

Wstęp wolny 
Zapisy: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl 

Family art workshops, taking place as part of the 
In 100 years around the PWPW temporary exhi-
bition. During the workshop, participants will 
discover diff erent techniques of stamp printing, 
learn more about the graphic artists cooperating 
with the PWPW, and they will also have an op-
portunity to create a unique postage stamp using 
monotype and linocut techniques.

Organiser: Museum of Post and Telecommunica-
tions in Wrocław / Free entrance / Registration: 
sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

The main idea of Kitchen for Dummies is to seek 
inspiration for one’s own culinary experiments. 
In March there will be a meeting with the baker, 
Paweł Dudała. Together, we will discover all the 
stages of turning the grain into a healthy loaf. We 
will know various types of fl ours and the secrets 
of fermentation of leaven.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: gotujemy@strefakultury.pl
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17.03 | 17:00–19:00

SocjoPercepcja w Recepcji: 
„Nie tylko czarne protesty. 
O mobilizacji społecznej kobiet” 
– dyskusja
SocioPerception in Reception: 
More than just black protests. 
On the social mobilisation of women 
– a discussion

Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception, 
Ruska 46 backyard

Na marcowym spotkaniu SocjoPercepcji w Recepcji 
poruszone zostaną kwestie mobilizacji społecznej 
kobiet. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą, 
jakie jej formy są obecnie najpopularniejsze oraz po-
dejmą próbę zmierzenia się z licznymi mitami na ich 
temat. Wspólnie poszukają odpowiedzi na pytania 
o skuteczność oraz społeczne i osobiste koszty no-
wych form mobilizacji; reprezentację interesów 
i głosów tzw. „zwykłych kobiet” oraz możliwości 
solidarności wykraczające poza podziały płciowe.

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologicz-
ne o/Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Muzeum 
Współczesne Wrocław 

www.ptswroclaw.uni.wroc.pl 
www.strefakultury.pl
www.muzeumwspolczesne.pl

Wstęp wolny 

During the March meeting of SocioPerception in 
Reception, we are going to touch upon the issue 
of social mobilisation of women. We will talk 
about the most popular forms of social mobilisa-
tion, as well as make an attempt to confront 
the numerous myths about them.

Organisers: The Polish Sociological Association 
(branch in Wrocław), Culture Zone Wrocław, 
Wrocław Contemporary Museum / Free entrance

17.03 | 12:00

Poczuj sztukę: „Rytmy rozmaite” 
– warsztaty dla dorosłych osób 
niewidomych i słabowidzących 
Feel the art: Various rhythms 
– workshops for blind and partially 
sighted adults

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

Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć dźwięki 
bębnów z różnych stron świata – zarówno z Polski, 
jak i z odległych zakątków Afryki czy z Bliskie-
go Wschodu. Pełne rozmaitych instrumentów, 
nagrań i opowieści warsztaty poprowadzi Juliusz 
Szczypiński.

Organizator: Muzeum Etnografi czne – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN 
Zapisy: muzeum@muzeumetnografi czne.pl 

The participants will have an opportunity to listen 
to the sounds of drums from diff erent parts of the 
world – from Poland, as well as from distant cor-
ners of Africa and the Middle East. Instruments, 
recordings and stories are waiting. Host: Juliusz 
Szczypiński.

Organiser: Ethnographic Museum – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Price: 3 PLN 
/ Registration: muzeum@muzeumetnografi czne.pl

20.03 | 17:00–20:00

Haftujemy!: „Haft jak z Instagrama” 
– warsztaty hafciarskie
Let’s embroider!: Embroidery like on 
Instagram – embroidery workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podczas zajęć uczestnicy będą mogli przyj-
rzeć się najnowszym trendom ze świata haftu. 
Porozmawiają również o roli włosów w sztukach 
wizualnych. Zadamy pytanie o to, dlaczego włosy 
wzbudzają tak silne i skrajne emocje, jeśli znajdą 
się poza oswojonym miejscem oraz kontekstem. 
Każdy będzie mógł spróbować wykonać jakże po-
pularny na Instagramie haft z motywem włosów. 
Warsztaty prowadzi Olga Budzan.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 
Zapisy: haftujemy@strefakultury.pl 

During the workshop, participants will have an 
opportunity to take a look at the latest trends 
from the world of embroidery. They will also talk 
about the role of hair in visual arts. The organ-
isers will ask why hair evokes such strong and 
extreme emotions, if they are out of the familiar 
places and contexts. Everybody will also have an 
opportunity to try and make embroidery with hair 
motifs, so popular on Instagram these days. The 
workshop will be hosted by Olga Budzan.

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

18–24.03 

Żywioły. Wrocław Culinary Fest
Elements. Wrocław Culinary Fest

różne lokalizacje / diff erent locations

Culinary Fest to święto kuchni oparte na mię-
dzynarodowej formule tygodnia restauracji, 
które od 2013 roku odbywa się czterokrotnie 
w ciągu roku. Każda edycja CF jest opatrzona 
tematem przewodnim, narzuca on charakter 
menu danej edycji – motywem przewodnim 
tegorocznej edycji są żywioły. Inspiracją do 
stworzenia dań festiwalowych będą: ogień, zie-
mia, powietrze, woda i eter. Ideą wydarzenia jest 
wymiana doświadczeń oraz odkrywanie nowych 
smaków i lokali na miejskiej mapie. Lista lokali 
zostanie opublikowana na dwa tygodnie przed 
startem wydarzenia.

Organizatorzy: Culinary Fest, Wrocław Coff ee 
Marathon

CulinaryFest

Cena dania festiwalowego: 15 PLN 

Each Culinary Fest edition has a theme, which 
imposes the nature of the menu – the theme of 
this year’s edition is the elements. The inspiration 
for creating festival dishes will be: fi re, earth, air, 
water and ether. The main driving force behind 
the event is the exchange of experiences, as well 
as discovering new fl avours and venues on the 
city map. The list of venues will be published two 
weeks before the start of the event.

Organisers: Culinary Fest, Wrocław Coff ee 
Marathon / Price of the festival dish: 15 PLN
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21.03 | 11:30–18:15

„O powodzi i suszy w zgodzie 
z naturą” – dyskusja
About the �lood and drought in 
harmony with nature – a discussion

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu / Wrocław 
University of Economics, ul. Kamienna 57/59 

Z powodu zmian klimatu Polskę czekają coraz 
dłuższe okresy suszy. Jednocześnie wzrastać będzie 
częstotliwość występowania gwałtownych i bardzo 
intensywnych opadów, niosąc ze sobą ryzyko po-
wodzi. Z okazji Światowego Dnia Wody odbędzie się 
dyskusja na temat skutecznych sposobów ochrony 
przeciwpowodziowej i łagodzenia skutków suszy 
oraz na dyskusję panelową z udziałem przedstawi-
cieli nauki oraz władz publicznych odpowiedzial-
nych za zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

Organizatorzy: Przedstawicielstwo Regionalne 
Komisji Europejskiej we Wrocławiu, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu, Związek Stowarzy-
szeń Polska Zielona Sieć

www.ec.europa.eu/poland

Wstęp wolny 

The climate in Poland is changing. In the near 
future we will face higher frequency of dangerous 
fl oods and longer, unprecedented droughts. Dur-
ing the conference we would like present the most 
up to date knowledge about anti-fl ood systems, 
nature based solutions against devastations of riv-
ers and the surrounding areas and management 
of strategic resources.

Organisers: Regional Representation of the 
European Commission, Wrocław University of 
Economics, Alliance of Associations Polish Green 
Network / Free entrance

21.03 | 18:00 

„Wokół Ronda Anny German, czyli 
po co nam herstoria?” – debata 
Around the Anna German 
Roundabout, or why do we need 
herstory? – a debate

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze 
/ Nadodrze Infopoint, ul. Łokietka 5

Wydarzeniem towarzyszącym premierze audio-
spaceru herstorycznego po Nadodrzu (24.03) jest 
debata poświęcona historii kobiet. Czym właściwie 
jest herstoria? Z czego wynika nieobecność kobiet 
w przestrzeni publicznej? W dyskusji wezmą 
udział: dr Monika Piotrowska-Marchewa (Instytut 
Historii UWr), Zośka Reznik (Instytut Historii Sztu-
ki UWr, ASP) oraz Anka Mierzejewska – wrocław-
ska artystka prowadząca pracownię na Nadodrzu. 
Debatę poprowadzi Karolina Dzimira-Zarzycka.

Organizator: Infopunkt Nadodrze 

www.lokietka5.pl

Wstęp wolny 

What exactly is herstory? What is the reason for the 
absence of women in public space? The debate will 
be attended by: Dr Monika Piotrowska-Marchewa 
(Institute of History, University of Wrocław), Zośka 
Reznik (Art History Institute, University of Wrocław, 
Academy of Art and Design) and Anka Mierzejewska 
– Wrocław-based artist running a studio in Nadodrze 
district. The debate will be moderated by Karolina 
Dzimira-Zarzycka.

Organiser: Nadodrze Infopoint / Free entrance

23.03 | 12:00

Piękne i użyteczne: 
„Majolika europejska – opowieści 
kolekcjonera” – wykład
Beautiful and useful: European 
majolica – collector’s stories – a lecture

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

Omówione zostaną najbardziej interesujące przy-
kłady majoliki pochodzące z różnych regionów 

23.03 | 14:00–16:30

„Oramics Sound Lab: 
how to synth?” – warsztaty
Oramics Sound Lab: how to synth? 
– workshops

Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception, 
Ruska 46 backyard

Warsztaty wprowadzające do teorii dźwięku jako 
wibracji i sygnału, jego charakterystyki oraz 
komponentów syntezatora, a także sposobów 
korzystania z podstawowego hard-ware set-upu 
(mikser, głośniki, syntezatory). Zajęcia wpisują się 
w szerszy ruch miejskiego aktywizmu i animowa-
nia miejskiej kultury, której częścią jest muzyka 
elektroniczna. Działania kolektywu Oramics kon-
centrują się na wspieraniu różnorodności i równo-
ści w dostępie do wiedzy oraz umiejętności.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Recepcja

Wstęp wolny 
Zapisy: recepcja@strefakultury.pl

The workshop is a part of a broader movement 
of urban activism and urban culture animation, 
which electronic music constitutes a part of. 
The activities of the Oramics collective focus on 
promoting diversity and equality in access to 
knowledge and skills.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: recepcja@strefakultury.pl

Włoch oraz krajów zachodniej Europy. Prof. Woj-
ciech Kowalski podzieli się ze słuchaczami swoją 
wielką pasją, jaką jest kolekcjonowanie dawnej 
ceramiki i zdradzi niejeden sekret związany z tym 
aspektem jego działalności.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 

During the lecture, Professor Wojciech Kowalski 
will present some of the most interesting exam-
ples of majolica from diff erent regions of Italy and 
countries of Western Europe. The audience will 
also have an opportunity to see his great passion 
for collecting old ceramics and listen to some of 
the many secrets connected with this aspect of 
his work.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Free entrance

23.03 | 11:00, 13:00

Tektura i papier: „W ogrodzie Pana 
Matisse’a” – warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: In the garden 
of Mr. Matisse – a family workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podczas spotkania uczestnicy obejrzą wycinane 
kolaże francuskiego artysty Henry’ego Matisse’a. 
Spróbują odpowiedzieć na pytanie: czy jest możli-
we malowanie nożyczkami? Zainspirowani 
wiosennymi kolorami, dźwiękami, zapachami, 
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odtworzą wielkoformatowy ogród Pana Matisse’a. 
Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bury, adre-
sowane 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 

During the meeting, participants will see the cut 
collages of French artist Henry Matisse. They will 
try to answer the question: is it possible to paint 
with scissors? Inspired by spring colors, sounds, 
they will recreate the large garden of Mr. Matisse. 
The workshops, conducted by Katarzyna Bury, are 
intended for children aged 4–6 (11:00–11:45) and 
6–10 (13:00–14:15).

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: tekturaipapier@strefakultury.pl

24.03 | 12:00 

Premiera herstorycznego 
audiospaceru po Nadodrzu 
Herstory audiowalk around the 
Nadodrze District – premiere

start: Rondo im. Anny German  

Premiera nowego audiospaceru po Nadodrzu – 
tym razem będzie on osnuty wokół historii kobiet. 
Jakie postaci są związane z tą częścią miasta? 
Gdzie można znaleźć ich ślady? Który patron 
nadodrzańskiej ulicy był przeciwnikiem równo-
uprawnienia kobiet? Tego wszystkie dowiedzą się 
uczestnicy spaceru herstorycznego. A jeśli ktoś 
przegapi premierę? Zawsze będzie mógł odsłu-
chać nagrania w aplikacji Audiotrip. Autorką sce-
nariusza jest Karolina Dzimira-Zarzycka, a tekst 
czyta Karolina Micuła.

Organizator: Infopunkt Nadodrze 

www.lokietka5.pl

Wstęp wolny 

The premiere of a new audio walk in the Na-
dodrze district, this time around based on the 
history of women. Who is connected with this 
part of the city? Where can you fi nd their traces? 
Which patron of one of the local street was 
against equal rights for women? All participants 
of the herstorical walk will have an opportunity 
to learn about it.

Organiser: Nadodrze Infopoint / Free entrance

28–29.03

AIR Wro Talks 4.0 
– międzynarodowa konferencja 
o kulturze
AIR Wro Talks 4.0 – international 
conference on culture

Barbara, ul. Świdnicka 8b
Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception, 
Ruska 46 backyard

Wpływ Brexitu na wspólnotę europejską, rola 
instytucji narodowych promujących kulturę, 
praktyki włączania w życie kulturalne osób 
z niepełnosprawnościami oraz recepty na 
skuteczną walkę z mową nienawiści – to tylko 
niektóre z tematów międzynarodowej konferencji 
AIR Wro Talks 4.0. 

Zagadnienia, które poruszone zostaną podczas 
tegorocznej edycji, obejmują zjawiska istotne 
nie tylko dla środowisk kultury, ale także dla
europejskich społeczeństw w XXI wieku. 
Hasłem przewodnim konferencji są „granice” 
– o ich przeróżnych znaczeniach podczas 
paneli dyskusyjnych, wykładów i warsztatów 
opowiedzą znakomici goście – przedstawiciele 
europejskich organizacji i instytucji kultury. 

To jedyne tego rodzaju spotkanie w Polsce. 
Przestrzeń do rozmów dla wszystkich osób 
kreujących kulturę w Polsce i Europie, które 
pragną poznać siebie nawzajem, a także swoje 
praktyki i projekty, aby móc budować trwałe 
relacje i partnerstwa ponad granicami. 

PROGRAM:

28.03

9:00–14:00 rejestracja 

10:00–13:30 Jak mówić o większości świata? 
Kultura i sztuka a globalne wyzwania | warsztaty

10:00–13:30  Mówmy „NIE” mowie nienawiści! 
| warsztaty

14:00–14:30 otwarcie konferencji 

14:30–15:15 wykład inauguracyjny

17:00–18:30 Kto promuje Grenlandię? 
Rola i zadania narodowych instytutów kultury 
w XXI wieku | panel dyskusyjny 

29.03

9:00–11:00 rejestracja 

11:00–11:30 otwarcie drugiego dnia konferencji

11:30–12:30 Barbara | Możliwości wsparcia 
projektów międzynarodowych: Fundusz 
Wyszehradzki, Instytut Goethego, Biuro 
Kreatywnej Europy, Instytut Adama Mickiewicza 
| prezentacje

13:00–14:30 Kultura dla wszystkich: strategie 
włączania osób z niepełnosprawnościami 
w życie kulturalne | panel dyskusyjny

16:00–17:30 Co mówi Brexit o wspólnocie 
europejskiej? | panel dyskusyjny

17:30–18:00 zamknięcie konferencji

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/AIRWro

Wstęp wolny 
Zapisy: airwrotalks.conrego.com

The fourth edition of the international conference 
AIR Wro Talks is addressed both to experts and 

practitioners active in the fi eld of culture, as well 
as to participants of events who are interested 
in current cultural and social phenomena.

The main idea behind of this year’s meeting is 
“boundaries”. Their various meanings will be 
analysed during discussion panels, lectures and 
workshops by outstanding guests – representa-
tives of Polish and European cultural organiza-
tions and institutions. 

Issues that we will discuss together include 
phenomena important not only for cultural 
circles, but also for society in the 21st century 
– we will talk about the infl uence of Brexit on 
the European community, the importance of 
national institutions in today’s world, the need 
to create a barrier-free culture and ways we can 
fi ght against hate speech. The conference will 
also be an opportunity to take a closer look at the 
proposals of institutions that fi nancially support 
projects implemented abroad.

PROGRAMME:

28.03

9:00–14:00 registration

10:00–13:30 How to talk about the majority 
of the world? Culture and art versus global 
challenges | workshops

10:00–13:30 Let’s say “NO” to hate speech! 
| workshops

14:00–14:30 opening of the conference

14:30–15:15 opening lecture | TBA

17:00–18:30 Who promotes Greenland? 
The role and tasks of national institutes 
of culture in the 21st century panel discussion

29.03

9:00–11:00 registration

11:00–11:30 opening of the second day 
of the conference

11:30–12:30 Support opportunities for 
international projects: Visegrad Fund, 
Goethe Insitute, Creative Europe, 
the Adam Mickiewicz Institute 
| presentations

13:00–14:30 Culture for all: strategies 
for the cultural inclusion of people 
with disabilities | panel discussion

16:00–17:30 What does Brexit tell us about 
the European Community? | panel discussion

17:30–18:00 closing of the conference

Additional language: English / Organiser: 
Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: airwrotalks.conrego.com
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30.03 | 14:00

Dotknij muzeum: „Maria Jarema. 
„Wyrazy” – warsztaty dla osób 
niewidomych i niedowidzących
Touch the Museum: Maria Jarema. 
„Words” – workshops for blind 
and partially sighted people

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

Prace autorstwa Marii Jaremy to połączenie przeni-
kających się, zróżnicowanych kształtów i kolorów. 
Wszystko to składa się na kompozycję o niemal mu-
zycznej harmonii. Punktem wyjścia do warsztatów 
będzie tyfl ografi ka przedstawiająca dzieło Jaremy, 
a uczestnicy zajęć stworzą „brzmiące” prace inspiro-
wane jej twórczością. Prowadzenie: Iwona Gołaj.

Organizator: Pawilon Czterech Kopuł  – Oddział 
Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Cena: 3 PLN 
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl 

Maria Jarema’s works are a combination of inter-
mingling, diverse shapes and colours, which form 
a composition characterised by nearly musical 
harmony. The starting point for the workshop 
will be a typhlography depicting Jarema’s work. 
Then, the participants will create “sound” works 
inspired by her work.

Organiser: Four Domes Pavilion – Branch of the 
National Museum in Wrocław / Price: 3 PLN 
/ Registration: edukacja.pawilon@mnwr.pl

30.03 | 11:00–14:00

8. Mikroagora
8th Microagora

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Pierwsza Mikroagora w tym roku będzie okazją do 
poznania wrocławskich, lokalnych aktywistów, 
którzy zdecydowali się zgłosić swoje inicjatywy do 
programu Mikrogranty. Do udziału w Mikroagorze 
zaproszone są nie tylko osoby, które realizują lub re-
alizowały Mikrogranty, ale również miejskie media, 
inicjatywy, instytucje czy organizacje oraz wszyscy 
zainteresowani lokalnymi aktywnościami miesz-
kańców Wrocławia. Mikroagora to też świetna oka-

zja, żeby dołączyć do prezentowanych projektów 
czy zaoferować swoją pomoc w ich organizacji.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 

During the fi rst Microagora in 2019 you will learn 
about projects submitted for the Microgrants 
programme. 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.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
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22.02–24.03
galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105 

«Від’їзд» – виставка
У склепіннях півповерху вокзалу, який буде 
протягом чергових  років наступним місцем для 
простору BWA Wrocław, та замінить Авангард, 
який вимагає щонайменше ремонту, будуть 
показані твори митців, які є друзями BWA 
Wrocław, що не відволікаються  погляду від бігу 
речей і так само, як інші намагаються вижити 
в ньому. Це, зокрема: Група Luxus, Кшигштов 
Гіль, Гонората Мартін, Юліан Якуб Зьолков-
ський, Олаф Бжескі, Войцех Гілевіч,  
Ада Зелінска, Каріна Марусінська, Маріуш 
Варас, Кароліна Віктор.

Квитки: 8 PLN (звичайний), 4 PLN  
(пільговий), по середах – вхід вільний

1–17.03
Galeria Sztuki TĘTNO, ul. Jatki 12-13

«The Fogcatcher» – виставка  
робіт Кшиштофа Святлего  
та прем’єра публікації
Що спільного мають поліетиленова сітка, 
забутий винахідник, нетрі, які оточують Ліму, 
старий нотатник, водяна криза та вогні святого 
Ельма? На своїй першій авторській виставці 
«The Fogcatcher» Кшиштоф Святли - фотограф, 
випускник менторської програми Sputnik Photos 
та студент Школи бачення - розповість казку 
про ловця імли та поклониться теорії зрадли-
вості зображень. Виставка супроводжується 
публікацією, виданою видавництвом 8991.

Вхід вільний

1.03–14.04
Recepcja, podwórko Ruska 46

«Електролюмінісценція»  
– інсталяція
«Електролюмінісценція» – це емоційна презен-
тація подвір’я на вул. Руській 46, в його унікаль-
ній мінливості барв та унікальних надписів. 
Інсталяція, автором якої є Лідія Заядзінська, 
мешканка  Гданська, студентка графіки ASP 
Wrocław, стала результатом її творчих пошуків 
та експериментів з формою, а також захоплення 
Вроцлавом. Просторові композиції вносять  
в інтер’єр Рецепції унікальну атмосферу  
неонового подвір’я.

Вхід вільний

3.03 | 10:00–12:30, 14:00–17:00
Synagoga Pod Białym Bocianem (mykwa),  
ul. Włodkowica 7 

Ladino songs workshops  
with Gerard Edery
Один з найвідоміших фольклорних виконавців, 
майстер сефардійських пісень, соліст канто-
рального співу, педагог. Він віртуозно грає на 
гітарі та популярному в Малій Азіії струнному 
іструменті – сазі. Ці майстер-класи стануть 
унікальною можливістю пізнати пісні ладино. 
Це перша нагода здійснити це знайомство у 
Вроцлаві в присутності та під пильним оком 
видатного митця.

Квитки: 150 PLN

3.03-14.04 кожної неділі  

10:30 група для дітей (9–15 років),  

12:30 група для дорослих

Школа рисунку Pracownia Otwarta,  
ul. Rydygiera 25b

Креативні Техніки в Живописі 
Та графіцІ українською та польською мовами 
для дітей та дорослих Метою занять КРЕАТИВ-
НІ ТЕХНІКИ В ЖИВОПИСІ ТА ГРАФІЦІ є роз-
виток уяви та творчості. Ми хочемо показати 
вам, як можна використовувати різні художні 
матеріали та техніки в мистецтві в не стандарт-
ний спосіб. Основне гасло занять: кожен може 
бути художником – експериментуй! Викладач: 
Вікторія Тофан – випускниця Київської та Вро-
цлавської академій образотворчих мистецтв.

Ціна: 60 PLN  
/ Записи та інформація: 533 070 060

3–31.03 | кожної неділі | 19:00
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Кіно в прозі: Лауреати Оскара  
– кінопокази
Новий сезон циклу Кіно в прозі Щонеділі 
відбуватиметься показ кінострічки, творця якої 
(режисери, актори, сценаристи тощо) стали 
лауреатами Оскара. Ви зможете побачити якісні, 
захоплюючі і часто непередбачувані фільми. Це 
також подорож різними жанрами, повернення 
до відомих класичних фільмів та показ новинок.

Вхід вільний

4–26.03 | кожен понеділок  
і вівторок
Pracownia Komuny Paryskiej 45,  
ul. Komuny Paryskiej 45 

Театр Паризької Комуни
В березні учасника занять будуть творити  звуко-
вий перформенс «Трикутник/Голова». Передбаче-
но заняття для різних вікових груп: дітей, молоді, 
дорослих та осіб похилого віку. В понеділок  
в майстерні відбуваються заняття з пластики для  
дітей (17:00–18:00) та театральні майстер-класи 
для молоді і дорослих (18:00–20:00) У вівторки  
з 16:00 год. Колектив Майстерні запрошує на  
читання  наймолодших відвідувачів та їх батьків.

Вхід вільний

7.03 | 19:00
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6

Польсько-українські переговори: 
Ольга Токарчук & Юрій Андрухович
Серія «Польсько-українські переговори» 
в рамках Фестивалю  Творчої Співпра-
ці «WROCloveUKRAINA» ініційовано  як 
відповідь на стрімке погіршення політичних 
і дипломатичних відносин між Польщею та 
Україною. Зіткнувшись з цією реальною кри-
зою, ми можемо – як громадянське суспільство, 
а в більш широкому сенсі – як звичайні поляки 
та українці – просто сидіти разом за столом і 
почати говорити. Серію відкриє розмова видат-
них сучасних письменників обох країн: Ольги 
Токарчук з Юрієм Андруховичем.

Вхід вільний / Реєстрація:  
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl 

9.03 | 15:00–18:00
Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Ірландська музика – майстер-класи 
для початківців
Кельтський Вроцлав – це група пошановувачів, 
які об’єдналися навколо ідеї популяризації 
музики та танцю кельтських країн – Ірландії, 
Шотландії Бретані, Галіції. Майстер-класи заці-
кавлять усіх, хто грає на будь-якому інструмен-
ті, та хотів би познайомитися із традиційними 
ірландськими мелодіями. Заняття вестиме 
Лукаш Поточни, який грає на банджо, бард, 
фронтмен гурту Duan, грою на гітарі його су-
проводжуватиме Міхал Зайончковський-де-Ме-
зер. Учасники отримають роздаткові матеріали: 
транскрипції та інструкції.

Вартість / Реєстрація:  
warsztaty@celtyckiwroclaw.pl

14.03 | 17:00–19:00
Barbara, ul. Świdnicka 8B

Академія міського садівника: 
«Fashion victim» – лекція та дискусія
Після значної порції інформації на тему догляду 
та вирощування рослин на дачах, балконах і в по-
мешканні прийшов час на дійсно щось виняткове. 
Цього семестру в Академії міського садівника 
ми ставимо ставки на спеціалізований догляд 
конкретних груп рослин, які часто вирощують са-
дівники-аматори. В березні ми ретельно вивчимо 
правила догляду за найпопулярнішими у цьому 
сезоні рослинами. Монстери, сукуленти, фікуси та 
багато інших відкриють перед вами свої таємниці. 
Лекцію читатиме Філіп Марек.

Вхід вільний

15.03 | 20:30 
16.03 | 14:30
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15

6. Соло Фестиваль: Казухіса Учіхаші 
(Kazuhisa Uchihashi) – концерт та 
майстер-класи
Визнаний одним з найвідоміших світових ім-
провізаторів. Його музика є основою японсько-
го авангарду, поряд з творами таких впливових 
постатей, як Отомо Йосіхіде, Кейджі Хайно, 
Хоппі Каміяма та Тацуя Йосшіда. За словами 
Учіхаші, імпровізація в музиці є втіленням 
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найвищої форми спілкування, але не в суворій 
формі. Як стверджує сам митець, його музика 
стає «застарілою» уже через мить після  свого 
звучання.

Квитки: 15–20 PLN

15.03 | 19:00
Centrum Technologii Audiowizualnych,  
ul. Wystawowa 1 

«Чарівна флейта» – музичний  
спектакль для дітей 6+
Центр Аудіовізуальних технологій запрошує 
на зустріч з німим кіно та майстром суспензії 
Альфредом Гічкококом. В СеТа буде відбудеться 
показ однієї з перших кінострічок режисе-
ра – трилера «Квартирант» 1927 р., знятого за 
мотивами однойменного роману Марі Беллок, 
в якому описується історія Джека Різника. 
Показ супроводжуватиметься живою музичною 
імпровізацією у виконанні Даріуша Яацковець-
кого, Анастасії Сосновської та Анни Пожиц.

Квитки: 10 PLN

15.03 | 18:00–20:00
Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21

Ірландські танці
Клуб Під колонами та школа ірландського 
танцю Irish Spin з Вроцлаві щиро запрошує на 
ірландські танці, організовані з нагоди Дня св. 
Патріка. Передбачається майстер-клас з ірланд-
ського колективного танцю, танцювальний 
концерт та фуршет.

Квитки: 90–120 PLN

15.03 | 19:00
Centrum Technologii Audiowizualnych,  
ul. Wystawowa 1

«Квартирант» – кінопоказ  
кінострічки А. Гічкока у супроводі 
живої музики
«Квартирант» – кінопоказ кінострічки А. Гіч-
кока у супроводі живої музики Центр Аудіо-
візуальних технологій запрошує на зустріч з 
німим кіно та майстром суспензії Альфредом 
Гічкококом. В СеТа буде відбудеться показ 
однієї з перших кінострічок режисера – трилера 
«Квартирант» 1927 р., знятого за мотивами од-
нойменного роману Марі Беллок, в якому опи-
сується історія Джека Різника. Показ супрово-
джуватиметься живою музичною імпровізацією 
у виконанні Даріуша Яацковецького, Анастасії 
Сосновської та Анни Пожиц. 

Квитки: 10 PLN

16.03 | 20:00 
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a 

KinoUkraїna: «Коли дерева  
падають» – кінопоказ 
Другий показ циклу «KinoUkraїna», в рамках 
якого можна побачити твори кінематографії 
з-над Дніпра. «Коли дерева падають» – це 
історія пристрасного кохання молодих героїв, 
яка відбувається на тлі безперспективної 
української провінції. Це повнометражний 
дебют режисерки та сценаристки Марисі 
Нікітюк, світова прем’єра якого відбулася на 
Берлінаре, присвяченому сміливим і нетради-
ційним картинам розділу Панорама. Сценарій 
фільму здобув премію ScripTeast  ім. Кшиштофа 
Кєсльовського. Зйомки реалізував лауреат 
фестивалів в Берліні та Сандасі Міхал Енглерт 
разом з Матеушем Віхлачем. 

Квитки: 16–20 PLN

21.03 | 19:00
Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15

«Пан Тадеуш» – вистава
Вистава за мотивами відомої національної 
епопеї Адама Міцкевича. Це новий погляд на 
шедевр літератури, збагачений піснями  
у виконанні відомих акторів польської сцени.

Квитки: 35 PLN (пільговий),  
40 PLN (звичайний)

21, 22.03 | 19:00–22:00
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

«Борис Годунов» – опера Модеста 
Мусоргського
«Борис Годунов» – це опера, яка має виняткове 
значення в історії європейської музики, а також 
в творчості її автора – Модеста Мусоргського. Як 
жанр, це прорив як з точки зору змісту лібрето, 
теми і музичної форми. Твір – це історична драма, 
що описує механізми влади в Росії у XVII столітті, 
хоча її підтекст - доля керованого народу і дії влади 
– залишається вічними. У спектаклі візьме участь 
зірка Большого театру – Міхаіл Казаков.

Квитки: 50–180 PLN

22–31.03
Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67 

40. Перегляд акторських пісень
Незвичайна, ірансько-голандська артистка 
Севдаліза, підводний концерт «AquaSonic», 
історія європейської музики подана у такому 
вигляді, про який неможливо забути («DJ set 
sur écoute»), Гала в режисурі Войцеха Косцєль-
няка – це лише фрагменти того, що можна буде 
побачити під час 40 ювілейного РРА, єдиного 
в світі фестивалю, присвяченого мистецтву 
інтерпретації пісні в театрі. Програму кожного 
вечора доповнюють чудові концерти  
у Фестивальному Клубі.

Квитки: 1–190 PLN

30.03 | 19:00 
Impart, ul. Mazowiecka 17

Плющ – концерт
Вроцлавський дует виконавців музики на елек-
тронних гітарах, який було створено в 2016 році з 
ініціативи двох братів: Ярка та Ромка Загродних. 
Гурт запросить на камерну сцену Impart атмосферу 
«постРП-івської» музики synth-wave, надихаючись 
звучанням ї хвилі старого польської музики син-
тезаторів 1980-х років з чітким впливом гітарної 
музики. У серпні 2017 року з’явився дебютний 
«Junior» – їх перший альбом, повністю записаний 
вдома, який був випущений студією звукозапису 
Brennnessel Records. Ще одним членом гурту є 
перкусіоніст Марцін Мрувка (Oxford Drama).

Квитки: 20–25 PLN

23.03 | 20:00 
Kino Nowe Horyzonty,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 

#культовеNoHo:  
«Рокі» – кінопоказ 
Правий хук та лівий прямий – саме таким 
чином Кінотеатр Нові горизонти планує 
розпрощатися з зимою. У першу суботу вестни 
відбудеться зустріч з найвідомішим боксерм 
в історії кінематографу. Показом «Рокі» розпоч-
неться цьогорічний цикл #культовогоNoHo,  
в ярамках якого презентуватимуться легендарні 
твори (поп)культури.

Квитки: 20 PLN

24.03 | 12:00
Rondo im. Anny German

Прем’єра історичної  
аудіоекскурсії Надодрям
Прем’єра нової історичної аудіоекскурсії 
Надодрям – цього разу вона буде присвячена 
жіночим історіям. Які постаті пов’язані з цією 
частиною міста? Де можна знайти їх сліди? 
Який меценат вулиці над Одрою був противни-
ком рівноправ’я жінок? Про це все зможуть 
дізнатися учасники історичної екскурсії.  
А якщо хтось проґавить прем’єру? Завжди 
зможе прослухати запис у додатку Audiotrip. 
Авторкою сценарію є Кароліна Зажицька,  
а текст читає Кароліна Мікула.

Вхід вільний

16.03 | 17:00–20:00

Barbara, ul. Świdnicka 8B

Кухня для стійких: «Не такий  
страшний глютен, як про нього  
говорять» – зустріч з пекарем
Основною ідеєю кухні для стійких є пошук на-
тхнення для власних кулінарних експериментів. 
В березні відбудеться зустріч з пекарем Павлом 

Дудалою. Разом з ним нам відкриються усі 
етапи перетворення зерна в здорову паляницю. 
Зокрема, ми дізнаємося про різні види муки 
та таємниці ферментації закваски. Також не 
бракуватиме куштування.

Вхід вільний
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O autorze 
/ About the author:
Filip Zawada (pseudonim artystyczny „Filip Itoito”) – pisarz, muzyk, fotograf. 
Autor dwóch książek prozatorskich i sześciu tomików poezji. Nominowany 
do nagród literackich Gdynia i Silesius. Komponuje muzykę do filmów i sztuk 
teatralnych. Przez lata związany z zespołami Pustki i Indigo Tree. Obecnie gra 
w jednoosobowym zespole ITOITO, w którym – jak sam mówi – „hip-hopuje” 
własne teksty. Reżyser i aktor filmów off owych.

Filip Zawada (also known as Filip Itoito) – writer, musician, photographer. Author 
of two prose books and six volumes of poetry, Gdynia and Silesius literary awards 
nominee. Composer of music for films and theatre plays. For many years, he has 
been working with Pustki and Indigo Tree bands. Currently, he plays in a one-man 
ITOITO band, in which – according to the man himself – he “hip-hops” his own 
lyrics. Director and actor of off -films.

O reżyserze / About the director:
Absolwent wydziału reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Reżyser filmowy, autor 
filmów dokumentalnych i krótkometrażowych. W 2001 roku zrealizował swój 
pierwszy dokument „Rozwój”. Został za niego nagrodzony na Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie i San Francisco. W zakresie filmu fabularnego 
zadebiutował obrazem „Rewers”, obsypanym nagrodami na 34. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym samym roku (2009) Borys 
Lankosz został laureatem Paszportu POLITYKI w dziedzinie filmu.

Graduate of Faculty of Directing of the National Film School in Łódź. Film 
director, author of documentaries and short films. In 2001 he made Rozwój 
(eng. Development), his first documentary film, which brought him awards 
at the Short Film Festivals in Krakow and San Francisco. His feature film debut 
was The Reverse, which won awards at the 34th Gdynia Film Festival. In the same 
year (2009) Borys Lankosz won the Paszport POLITYKI award for film.

O książce
/ About the book:
„Rozdeptałem czarnego kota…” to historia poszukiwania swojego miejsca na 
Ziemi – opowieść o ludziach, którzy mają dużo miłości, ale nie mają komu jej 
dać. Błażej, główny bohater książki, o świecie dorosłych i nich samych nie ma 
najlepszego zdania. Nic więc dziwnego, że kiedy kot Szatan znika w tajemni-
czych okolicznościach, a wokół zaczynają dziać się same dziwne rzeczy, 
Błażej jest pewien, że ze wszystkimi niespodziankami poradzić sobie będzie 
musiał sam. Książka, przy której się poryczałem i przy której zaśmiewałem się 
w głos – na blogu Kurzojady pisze Wojciech Szot. Brutalna, bezkompromi-
sowa, świetna językowo opowieść o ludzkiej (i trochę boskiej) naturze.

I crashed a black cat… is a story about looking for one’s own place on Earth; 
a story of people who have a lot of love, but nobody to give it to. Błażej, the 
protagonist of the book, does not have the best opinion about adults and their 
world. No wonder that when his cat – Szatan – disappears in mysterious circum-
stances and strange things begin to happen, Błażej is convinced that he will have 
to deal with all the surprises on his own. “This book made me both cry and laugh 
out loud”, said Wojciech Szot on the Kurzojady blog. “It is a brutal, uncompromis-
ing and skilfully written story about human (and somewhat divine) nature.”

O fi lmie / About the movie:
Oparta na uhonorowanej Nagrodą Literacką Nike powieści Joanny Bator akcja 
filmu „Ciemno, prawie noc” rozgrywa się w mrocznym Wałbrzychu – to tam 
dochodzi do serii tajemniczych zaginięć dzieci, co przyciąga do miasta dzien-
nikarkę Alicję Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach w rodzinne 
strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać 
zagadkę, wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego 
śledztwa Alicja nieoczekiwanie wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które 
swój początek miały dekady temu. Oprócz Wałbrzycha film kręcono również 
na Zamku Książ, w Świebodzicach, Osówce czy Bożkowie na Dolnym Śląsku.

The plot of the film, based on Joanna Bator’s Nike Literary Award-winning novel 
Dark, Almost Night takes place in the dark Wałbrzych, where several children 
disappear in mysterious circumstances. This attracts journalist Alicja Tabor 
(Magdalena Cielecka) to the city. The relentless reporter, who returns to her home 
town after many years, wants to get to know the families of the missing children 
and to solve the case that even the police is unable to do anything about. During 
a private investigation, Alicja unexpectedly stumbles upon evidence of dramatic 
events that began many decades before. Apart from Wałbrzych, the film was also 
shot at Książ Castle, Świebodzice, Osówka and in Bożków in Lower Silesia.

Tytuł / Title:
 „Rozdeptałem czarnego 
kota przez przypadek” 
/ I crashed a black cat 
by accident
Autor / Author: 
Filip Zawada
Data premiery / Release date: 
11.03.2019
Wydawnictwo / Publishing house: 
Znak
Liczba stron / Number of pages: 
272

Tytuł / Title:  „Ciemno, prawie noc” / Dark, Almost Night
Reżyseria / Directed by: Borys Lankosz
Scenariusz / Written by: Magdalena Lankosz, Borys Lankosz 
Obsada / Cast: Marcin Dorociński, Magdalena Cielecka, 
Agata Buzek, Roma Gąsiorowska, Piotr Fronczewski, 
Jerzy Trela, Dawid Ogrodnik, Dorota Kolak
Data premiery / Release date: 22.03.2019
Produkcja / Production: Aurum Film, Dolnośląskie Centrum Filmowe, 
Centrum Zasobów Cyfrowych, DI Factory, Dreamsound
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