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eśli szukacie pomysłu na zagospodarowanie długich, jesiennych wieczorów, trafiliście pod właściwy adres! W listopadowym kalendarium „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego” zebraliśmy dla was
dziesiątki fantastycznych wydarzeń kulturalnych. Wrocław czeka choćby prawdziwy wysyp festiwali muzycznych. Imprezy te zabiorą nas w podróż na przełaj gatunków i nurtów – o tym, co przygotowali dla słuchaczy
organizatorzy Wrocław Industrial Festivalu, Jazztopadu, Wrocław Hip Hop Festivalu, One Love Music Festivalu czy Międzynarodowego Festiwalu Ambientalnego
przeczytacie na pierwszych stronach tego numeru.
W innego rodzaju podróż – tym razem w tym najbardziej podstawowym, geograficznym znaczeniu – zabierze widzów Kino Nowe Horyzonty, z którym (a może
z którego?) ruszymy w listopadzie do USA (American
Film Festival), na Daleki Wschód (Azjatycki Festiwal
Filmowy „Pięć Smaków”) czy do Niemiec (Tydzień
Filmu Niemieckiego). Miesiąc, w którym świętujemy
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to
jednak również idealny czas, by nigdzie się nie ruszać
i przyjrzeć tradycjom i obyczajom – choćby słynnej polskiej gościnności (o której w tym wydaniu rozmawiamy
z kuratorką poświęconej jej wystawy w MWW, Karoliną
Jaklewicz) czy historii pieśni patriotycznych.
Mamy coś także dla patriotów lokalnych – ich bez
wątpienia zainteresuje historia powojennej wrocławskiej architektury przedstawiona w książce Agaty Gabiś „Całe morze budowania”. Jej fragment przeczytacie
w rubryce „W skrócie”. Życzymy kulturalnego listopada!
Zespół Niezbędnych
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f you are looking for ideas for filling your time
during the long autumn evenings, you came to the
right place! The November calendar of the “Wrocław
Cultural Guide” covers dozens of fantastic cultural
events collected just for you, including an abundance
of music festivals in Wrocław, taking you on a journey
throughout many genres and trends. You can read more
about what the organisers of Wrocław Hip Hop Festival,
Wrocław Industrial Festival, Jazztopad, One Love Music
Festival and the International Ambient Festival have in
store for you this year on the first pages of the “Guide”.
Another journey – this time in its most basic,
geographical sense – will be offered by the Kino Nowe
Horyzonty, which will serve as our starting point for
a November trip to the US (thanks to the American
Film Festival), to the Far East (“Five Flavours” Asian
Film Festival) and to Germany (German Film Week).
November is also when we celebrate the anniversary
of regaining independence by Poland, which makes
it a perfect time to not go anywhere and take a closer
look at traditions and customs, including the famous
Polish hospitality, presented in this issue in an interview with Karolina Jaklewicz, curator of an exhibition
concerning this phenomenon at the Wrocław Contemporary Museum, as well as history of patriotic songs.
We also have something for local patriots, who
will be definitely interested in the history of post-war
architecture in Wrocław, presented in Agata Gabiś’s
book Całe morze budowania (A whole sea of construction) – you can find an excerpt in our new column
“Long story short”. Have a cultural November!
The Guide Team
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Listopad jest pełen śladów po tych, którzy byli przed nami.
O tym jest „Pusty las” Moniki Sznajderman – esej, który
nazwałabym zadusznym. Choć opowiada o Beskidzie Niskim,
to jest dla mnie zachętą, aby w pierwszych dniach listopada
zapalić świeczkę na skraju lasu, gdzieś pod Wrocławiem. Bo tu
wszędzie ktoś był przed nami.
Listopad to w końcu bolesne zderzenie ze smogiem. Można
uciec przed nim do schroniska Samotnia albo chociaż wybrać
się na warsztaty kuchni roślinnej „Klimat na talerzu”
(15.11 o 17:00 w Konturach Kultury lub 16.11 o 16:00 w CK Agora). Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Fundacja EkoRozwoju
zapraszają, aby gotować roślinnie – z myślą o sobie, o zwierzętach, o planecie.

Z racji tego, że w październiku miała miejsce premiera spektaklu „Mock. Czarna burleska” Teatru Muzycznego Capitol

ARTUR
CATURIAN
aktor / actor

we Wrocławiu, w którym mam przyjemność grać tytułową rolę,
zapraszam serdecznie do Capitolu na to wybitnie muzyczne
przedstawienie w reżyserii Konrada Imieli. Jego świetną ścieżkę dźwiękową stworzył Grzegorz Rdzak, a teksty do niej napisał wspólnie z reżyserem Roman Kołakowski. To gratka dla
miłośników kryminałów Marka Krajewskiego, ale i dla fanów
musicali pełnych świetnych, premierowych piosenek. Przygotowanie do roli była dla mnie okazją, by przypomnieć sobie
twórczość Krajewskiego i właśnie dlatego druga propozycja na
listopad to książka „Mock. Golem” – najnowsza część cyklu,
której premiera miała miejsce w Teatrze Capitol krótko po premierze spektaklu „Mock. Czarna burleska”.
A wszystkim miłośnikom komiksów, którzy szukają czegoś więcej niż czarno-białych zestawień dobra i zła oraz wielbicielom
„aktorstwa totalnego”, polecam kolejne wcielenie naczelnego
antybohatera popkultury, czyli film „Joker” Todda Phillipsa.
W tytułowej roli Joaquin Phoenix (dla mnie Oscar, jestem prawie
pewien, nie widzę innych kandydatów na horyzoncie, obym się
nie pomylił! #chybarzucęaktorstwo). Historia ta pokazuje, jak
szaleństwo i desperacja potrafią doprowadzić człowieka do krańca wytrzymałości i że potwora często stwarza bezduszny świat.

November is a difficult month. The lack of warmth and sunlight hardly helps the mood, and it abounds in the so-called
long autumn evenings. When it’s raining outside, I would like
to lie down on a couch, wrap myself in a warm blanket and
listen to Esja by the amazing Hania Rani – a pianist and composer who is taking the world by storm – from start to finish.
November is full of traces of those who were here before us.

Monika Sznajderman covers it extensively in her essay
Pusty las – quite fitting for All Souls’ Day. Although it con-

cerns the Lower Beskid, it is an encouragement for me to light
a candle at the edge of the forest, somewhere near Wrocław,
in the first days of November. Because every place carries the
traces of somebody who was here before us.
November is also a month of encounters with our old enemy
– smog. You could run away to the “Samotnia” mountain shelter… or you can at least go to the Climate on a plate culinary
workshop (15.11 at 17:00 in Kontury Kultury or 16.11 at 16:00
at the Agora Culture Centre). The Youth Climate Strike and
Fundacja EkoRozwoju invite everybody to try some vegetable-based dishes – for your own benefit, as well as for animals
and the planet.

Since October brought us the premiere of Mock. Burlesque
Noir at the Capitol Musical Theatre in Wrocław, and since
I play the title role there, I sincerely recommend you to go to
the Capitol and see this outstanding musical directed by Konrad Imiela, with a captivating soundtrack by Grzegorz Rdzak,
and lyrics written by the director and Roman Kołakowski.
It is a true treat for fans of Marek Krajewski’s detective stories,
as well as fans of musicals filled with great and original songs.
Preparing for the role was an opportunity for me to re-read
Krajewski’s works, which is why my second proposition for
November is Mock. Golem – the latest book in the series,
which premiered at the Capitol Theatre shortly after Mock.
Burlesque Noir.
All comic book fans looking for something more than the blackand-white clash between good and evil, as well as fans of “total acting” should definitely head to the cinemas and see the
new incarnation of the main anti-hero of pop culture, Joker
by Todd Phillips, starring Joaquin Phoenix in an Oscar-worthy
performance, (I’m pretty sure of it and I see no other contenders… I hope I’m right! #timetodropacting). The story shows how
madness and desperation can bring a person to the brink of his
wits and how monsters are often created by a ruthless world.

Agnieszka Pajączkowska, fot. Piotr Spigiel; Artur Caturian, fot. Szymon Szcześniak

Listopad to trudny miesiąc. Brak ciepła i światła mało komu
służy, ale obfituje w tak zwane długie jesienne wieczory. Gdy
za oknem będzie lało, chciałabym wyciągnąć się na kanapie
pod kocem i przesłuchać od początku do końca płytę „Esja”
zjawiskowej Hani Rani – pianistki i kompozytorki, która szturmem zdobywa świat.

A SOUNDTRACK FOR
NOVEMBER

Listopad – miesiąc, w którym dni
trwają krótko, deszcz leje jak z cebra,
a temperatura zmusza, by wyciągnąć
z szafy ciepłe płaszcze, czapki i szaliki
– wymaga wyjątkowej oprawy muzycznej. Jakiej? Dla jednych będzie to sączący się z głośników sentymentalny
jazz; inni refleksyjny nastrój podkreślać
będą spokojnymi brzmieniami ambientowymi; są i tacy, którzy z niesprzyjającą aurą postanowią wziąć się za bary
w rytmie hip-hopu. Niezależnie od
tego, do której grupy się zaliczacie,
w listopadowej ofercie muzycznej
Wrocławia bez wątpienia znajdziecie
coś dla siebie.
November – a month of short daytime,
torrential downpours and temperature
that forces everybody to go through
their closet to find their warm coats,
scarves and beanies – needs a special
soundtrack. What soundtrack, you
might ask? Well, that depends – some
will prefer the soft tones of sentimental jazz pouring from speakers, others
will highlight the thoughtful mood with
calm ambient sounds, while others
might decide to fight the gloomy mood
head on to the rhythm of hip-hop.
Regardless of which group you belong
to, you will undoubtedly find something for yourself in November music
offerings in Wrocław.
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#industrial
Jak co roku w listopadzie na dwóch scenach w Starym Klasztorze podczas Wrocław
Industrial Festivalu zaprezentują się zarówno uznani muzycy, którzy kładli podwaliny pod rozwój nurtu zwanego „industrialem”, jak i młodzi artyści niebojący się
wprowadzać do industrialnej estetyki świeżych pomysłów. Szczególnie słuchacze
poszukujący tych bardziej nietypowych i eksperymentalnych odczytań gatunku nie
powinni być zbliżającą się edycją zawiedzeni. Jak piszą organizatorzy: reprezentowane
będą wszelkie odcienie muzyki określanej słowem na „I” – mamy tu więc gotyk (Sex
Gang Children) czy power electronics (Kommando, Am Not); usłyszymy też łączący industrial z electropunkiem taneczny EBM (Vomito Negro, Imperial Black Unit).
Przegapić nie można koncertu legendarnego amerykańskiego składu Negativland
– eksperymentalnego projektu z Kalifornii, który – sam nigdy nie będąc określany
jako „industrialny” – stał się jednym z prekursorów tego właśnie ruchu.
Like every year in November, the two stages in Stary Klasztor will host the Wrocław
Industrial Festival, bringing together renowned musicians who laid the foundations
for the development of the “industrial” genre, as well as young, bold artists who are
not afraid to introduce fresh ideas to the industrial aesthetic. Listeners looking for
these more unusual and experimental approaches to the genre won’t be disappointed with the upcoming edition. According to the organisers: the festival will feature
representatives of all kinds of music belonging to the I-word genre – including gothic
(Sex Gang Children) and power electronics (Kommando, Am Not), as well as dance
EBM combining industrial and electropunk (Vomito Negro, Imperial Black Unit). You
also should not miss the concert of the legendary American band Negativland – an
experimental project from California, which, despite never being described as “industrial” itself, became one of the pioneers of the movement.

XVIII WROCŁAW INDUSTRIAL FESTIVAL
18TH WROCŁAW INDUSTRIAL FESTIVAL
7–10.11
Stary Klasztor
www.industrialart.eu

Zebrali / Collected by:
Kuba Żary, Magdalena Klich-Kozłowska

Imperial Black Unit, fot. Iulia Magheru

LISTOPADOWA
ŚCIEŻKA
DŹWIĘKOWA

WroclawIndustrialFestival

#jazz
Koncerty w wielkich salach gmachu Narodowego Forum Muzyki, ale i występy
w mieszkaniach. Spotkania z artystami i improv sessions – tegoroczny jazztopadowy program jest tak zróżnicowany, jak wielobarwna jest dzisiejsza scena jazzu
i muzyki improwizowanej. Znakiem rozpoznawczym Jazztopad Festivalu są premiery, dlatego w tym roku usłyszymy aż pięć prawykonań: związany z Wrocławiem
Charles Lloyd zaprezentuje w nowej odsłonie projekt „Wild Man Dance”, Artifacts
Trio połączy siły z NFM Orkiestrą Leopoldinum, Vincent Courtois Trio zagra
z Lutosławski Quartet, Danilo Pérez zaprezentuje nowy utwór na skład Global
Messengers, a po 6 latach od wydania albumu „Alaman” w wielkim stylu z premierowym materiałem powróci Piotr Damasiewicz. Stałą festiwalu jest też jeden
dzień poświęcony muzyce z konkretnego kraju – w tym roku będzie to Austria. Nie
zabraknie również projektu Melting Pot Made in Wrocław, który – można powiedzieć – przyjął się koncertowo. To inicjatywa, która stawia przede wszystkim na
improwizację i nieprzewidywalny wynik konfrontacji artystycznych indywidualności. Pomysł, by na jednej scenie spotkali się ludzie reprezentujący różne dziedziny sztuki, okazał się odpowiedzią zarówno na potrzebę artystów, aby działać na
żywo, jak i na oczekiwania publiczności, aby w koncercie był element zaskoczenia.

16. JAZZTOPAD FESTIVAL
16TH JAZZTOPAD FESTIVAL
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15–24.11
Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music
www.nfm.wroclaw.pl/jazztopad

Charles Lloyd, fot. Kurland Agency

jazztopad

→ s. 41, 42, 43

Słoń, mat. prasowe

Concerts in the outstanding halls of the National Forum of Music, as well as performances in apartments. Meetings with artists and improv sessions – this year’s
Jazztopad programme is as diverse as contemporary jazz and improvised music.
Premieres are one of the hallmarks of the Jazztopad Festival, which is why this
year we are in for quite a treat – five premiere performances. Charles Lloyd, an
artist linked with Wrocław, will present the new rendition of his project Wild Man
Dance, Artifacts Trio will join forces with the NFM Leopoldinum Orchestra, Vincent Courtois Trio will play with Lutosławski Quartet, Danilo Pérez will showcase
a new piece with Global Messengers, and Piotr Damasiewicz will return to the
stage in a great style with new pieces, six years after the release of Alaman. Another staple of the festival is one day devoted to music from a particular country – this
time we’re going to Austria. We will also see the return of Melting Pot Made in
Wrocław – a project which enjoyed outstanding popularity, and an initiative that
focuses on improvisation and the unpredictable result of a confrontation of musicians and artists. The idea of bringing people from different fields of art together
on one stage proved to be a response both to the artists’ need to perform live, as
well as the audience’s expectations of an element of surprise during the concerts.

#hiphop
Podczas piątej odsłony Wrocław Hip Hop Festivalu w Hali Stulecia
usłyszymy aż tuzin polskich artystów – wśród nich znaleźli się ulubieńcy
publiczności, zawsze gorąco przyjmowani w stolicy Dolnego Śląska, ale
i świeże twarze lokalnej sceny hip-hopowej. Reprezentantami tej ostatniej grupy będą choćby Kabe – nowy nabytek labelu Stoprocent, o którym
mówi się, że ma szansę zmienić oblicze polskiego rapu – oraz Jan-rapowanie, w plebiscycie Popkillery 2019 nazwany „Odkryciem Roku 2018”. Tegoroczny line-up to jednak również wyczekiwane powroty: na wrocławskiej
imprezie znów pojawią się przedstawiciel horrorcore’u Słoń oraz świętujący w tym roku 20-lecie obecności na scenie Kali. Bez obaw – będą i stali
bywalcy, bez których Hip Hop Festival trudno sobie wyobrazić. Koncerty
zagrają więc m.in.: niekwestionowany faworyt festiwalowiczów Paluch,
Szpaku, którego wydany pod koniec 2018 roku debiutancki album „Atypowy” w dwa miesiące pokrył się platyną oraz Kękę, który do Wrocławia
przyjedzie z wydaną niedawno piątą płytą „Mr Kękę”.
The fifth edition of the Wrocław Hip Hop Festival in the Centennial Hall
will showcase as many as a dozen Polish artists, including the audience’s
favourites, always warmly welcomed in the capital of Lower Silesia, as well
as new faces of the local hip-hop scene. The last group will be represented
by Kabe, who recently signed with the Stoprocent label – some claim that
he might change the face of Polish rap music, as well as Jan-rapowanie
– Discovery of the Year 2018 in the Popkillery 2019 plebiscite. This year’s
line-up also features some notable returns – the event in Wrocław will
showcase Słoń – horrorcore rapper, as well as Kali, who celebrates 20 years
of performances this year. Apart from that, we will also be joined by regulars – staples of the Hip Hop Festival. You can join the crowds at the concerts by Paluch – one of the festival’s audience favourite artists, Szpaku,
whose album Atypowy released at the end of 2018 turned platinum in two
months, as well as Kękę, who will visit Wrocław with material from his
recently released fifth album Mr Kękę.
WROCŁAW HIP HOP FESTIVAL 2019
22.11
Hala Stulecia / Centennial Hall
www.hiphopfestival.pl
wroclawhiphopfestival

Nadchodząca edycja kojarzonego dotąd z muzyką reggae One Love Music Festivalu
będzie dla stałych bywalców imprezy nie lada zaskoczeniem. Dyskretne zmiany
zauważyć można było już podczas odsłony A.D. 2018 – w Hali Stulecia wystąpił wtedy, przełamując hegemonię jamajskich brzmień, electro-popowy duet The Dumplings. Tegorocznym line-upem festiwal wypływa na szerokie gatunkowe wody:
znaleźli się w nim przedstawiciele jungle, hip-hopu i dancehallu, ale też r&b czy
drum’n’bassu. Koncerty będą się odbywać na dwóch scenach. Na Main Stage, która stanie w Hali Stulecia, zobaczymy m.in. powracający z nową płytą po 5-letniej
przerwie trip-hopowy skład Morcheeba czy duet Chase & Status z jednym ze swoich
DJ setów. Program sceny alternatywnej (zlokalizowanej we Wrocławskim Centrum
Kongresowym) będzie podróżą przez rozmaite gatunki muzyczne, z których niemal wszystkie zainfekowane będą sporą dawką elektroniki. Usłyszymy więc m.in.
Rosalie., jedną z najciekawszych postaci młodej polskiej sceny r&b czy znany ze
swobodnego łączenia dancehall’u z hip-hopem duet Bob One i Bas Tajpan.

Rosalie., mat.prasowe

#nie_tylko_reggae
#more_than_reggae

The upcoming edition of One Love Music Festival, mostly associated with reggae
music, will be a real surprise for the regulars. Some changes were already visible
during the 2018 edition of the event – with electro-pop duo The Dumplings performing at the Centennial Hall, breaking the hegemony of Jamaican sounds. With
this year’s line-up, the festival expands its scope even further – it will feature representatives of jungle, hip-hop, dancehall, r&b, as well as drum’n’bass. The concerts
will take place on two stages. The Main Stage in the Centennial Hall will host Morcheeba – a trip-hop band returning with a new album after a 5-year hiatus, as well
as Chase & Status duo with one of their DJ sets. The programme of the Alternative
Stage (located in the Wrocław Congress Centre) will be a journey through various
musical genres, almost all of which will be infected with a large dose of electronics. We will have an opportunity to listen to Rosalie. – one of the most interesting
figures of the young Polish r&b scene, as well as the Bob One and Bas Tajpan duo,
known for their dancehall and hip-hop combinations.

ONE LOVE MUSIC FESTIVAL 2019
23.11
Hala Stulecia / Centennial Hall
Wrocławskie Centrum Kongresowe / Wrocław Congress Centre
www.onelove.pl
one.love.wroclaw
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#ambient
W muzyce ambientalnej nie chodzi o tekst ani kompozycję – to rodzaj eksperymentalnej
muzyki elektronicznej, gdzie ważna jest zabawa dźwiękiem: jego barwą czy brzmieniem.
Dlatego też to gatunek bardzo emocjonalny, wymagający od słuchacza pełnego zaangażowania. Pierwszego dnia Międzynarodowego Festiwalu Ambientalnego wystąpią
m.in. trzy duety muzyczno-wizualne: hipnotyzujący i tajemniczy (gra ukryty za sceną,
w ciemności lub za czarnym parawanem) pochodzący z Serbii Abul Mogard z wizualizacjami Marji De Sanctis; Amerykanin Steve Hauschildt, do którego wideo art przygotowała Sabrina Ratté oraz Vojto Monteur (czyli Wojciech Orszewski, który na scenie jazzowej
znany jest jako gitarzysta formacji EABS) z animacjami od Odaibe. Drugiego dnia w Synagodze pod Białym Bocianem do muzycznej medytacji i rozmyślań zaprosi nas równie międzynarodowy skład: norweski zespół Deaf Center, którego muzyka doskonale podkreśla
brzmienie kraju pochodzenia jego członków, kanadyjska wiolonczelistka i kompozytorka
Julia Kent oraz Birds of Passage, czyli solowy projekt nowozelandzkiej poetki i piosenkarki
Alicii Merz.

Deaf Center, mat. organizatora

Ambient music is not about lyrics or compositions – it is a kind of experimental electronic
music, focusing on playing with sound, tones and experiences, which makes it a very
emotional genre, which requires the listener to be fully focused. The first day of the International Ambient Festival will feature three musical and visual duets – the hypnotising
and mysterious Abul Mogard (Serbia) playing from behind the stage, in the darkness or
behind a black shroud, with visualisations by Marja De Sanctis, Steve Hauschildt (USA),
whose video art was prepared by Sabrina Ratté and Vojto Monteur (or Wojciech Orszewski, also known as a jazzman and guitarist of EABS) with animations by Odaibe. On
the second day, the White Stork Synagogue will turn into a space for musical meditation, supported by an international line-up: the Norwegian band Deaf Center, whose
music perfectly emphasises the sound of its members’ country of origin, Canadian cellist
and composer Julia Kent, as well as Birds of Passage – solo project by New Zealand poet
and singer Alicia Merz.
X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL AMBIENTALNY
10TH INTERNATIONAL AMBIENT FESTIVAL
23–24.11
Wrocławski Klub Formaty
Synagoga pod Białym Bocianem / White Stork Synagogue
www.ambientalny.pl
FestiwalAmbientalny

MAMY
NOBLISTKĘ!
WE HAVE
A NOBEL
PRIZE
WINNER!
10 października Olga Tokarczuk – mieszkanka
dolnośląskiego Krajanowa i honorowa obywatelka Wrocławia – ogłoszona została laureatką
literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. Werdykt
Komitetu Noblowskiego Akademii Szwedzkiej
głosi, że nagroda przyznana została za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją
reprezentuje przekraczanie granic jako formę
życia. To historyczny moment: Tokarczuk jest
nie tylko pierwszą powojenną noblistką związaną z naszym miastem, ale i pierwszą w gronie
wrocławskich zdobywców nagrody kobietą.
Ogromny sukces pisarki bez wątpienia trwale
zmieni krajobraz literacki Wrocławia – także za
sprawą fundacji powołanej przez nią w kilka dni
po ogłoszeniu jej zwycięstwa, której celem będzie wspieranie pracy pisarzy i tłumaczy oraz
badania nad literaturą i przekładem. Nowa wrocławska instytucja działać będzie w historycznej
willi Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ulicy
Krzyckiej 29.
Sięgnięcia po książki noblistki rekomendować
dziś nie trzeba – udowadniają to tłumy czytelników szturmujące księgarnie i biblioteki w poszukiwaniu sygnowanych nazwiskiem pisarki
tomów. Swoje ulubione książki Tokarczuk, po
które już dziś warto ustawić się w kolejce, czytelnikom „Niezbędnika” polecają pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

fot. mat. wydawnictw

On 10th October Olga Tokarczuk – a resident of
Krajanów in Lower Silesia and an honorary citizen of Wrocław – was announced as the winner of the 2018 Nobel Prize for Literature. The
verdict of the Nobel Committee of the Swedish
Academy states that the prize was awarded for
her narrative imagination that with encyclopaedic
passion represents the crossing of boundaries
as a form of life. It is a truly historic moment: Tokarczuk is not only the first post-war Nobel Prize
winner connected with our city, but also the first
woman among the award laureates linked with
Wrocław. Undoubtedly the writer’s huge success
will permanently change the literary landscape
of Wrocław – also thanks to the foundation she
established a few days after her victory was announced, whose goal will be to support the work
of writers and translators as well as literature and
translation research. The new Wrocław institution will operate in the historic villa of Maria and
Tymoteusz Karpowicz at Krzycka 29 Street.
We believe that recommending Tokarczuk’s books is quite unnecessary these days, as evidenced by crowds of readers storming bookshops
and libraries to find books by the author. The employees of the Municipal Public Library in Wrocław recommend their favourite books by her –
be sure to sign up and get in line!

„Zgubiona dusza”
/ The lost soul
Był sobie raz pewien człowiek, który bardzo dużo i bardzo szybko
pracował i już dawno zostawił swoją duszę gdzieś daleko za sobą –
tak rozpoczyna się ta drobna książka wydana dwa lata temu przez
wrocławskie wydawnictwo Format i pięknie zilustrowana przez
Joannę Concejo. Człowiek ten dowiedział się, że musi znaleźć sobie jakieś swoje miejsce, usiąść tam spokojnie i poczekać na swoją
duszę. Wielu z nas może stwierdzić: tak, to o mnie. Ja w tej przypowieści odnajduję też wiele cech jej autorki – ciepło i empatię,
krytycyzm, ale i nadzieję. Pewnie dlatego tyle osób szczerze ucieszyła decyzja Akademii Szwedzkiej, a ponieważ Olga Tokarczuk
jest osobą skromną i szalenie aktywną, to wielu może dziś z dumą
powiedzieć: znam tę noblistkę!
Once upon a time there was a man who worked very hard and very
quickly and left his soul somewhere far behind – these words open
this small book published two years ago by Wrocław-based publishing house Format and beautifully illustrated by Joanna Concejo. The man found out that he had to find his own place, sit there
quietly and wait for his soul. Many will say: Yes, this is about me.
Personally, I can see many characteristics of the author of the parable in the text – warmth and empathy, criticism, but also hope.
That is probably why so many people sincerely enjoyed the decision of the Swedish Academy, and since Olga Tokarczuk is a modest and extremely active person, so many can proudly say today:
I know this Nobel Prize winner!
Tomasz Grabiński
Filia nr 58 MBP we Wrocławiu (Mediateka)
Branch no 58 of the Municipal Public Library (Mediateka)

„Prowadź swój pług
przez kości umarłych”
/ Drive your plow over
the bones of the dead
Człowiek stał się samozwańczym władcą świata, tyranem uciskającym poddaną sobie przyrodę. A gdyby nieme zwierzęta podniosły bunt i dokonały krwawej zemsty na dwunożnych okrutnikach?
Olga Tokarczuk zabiera nas w niezwykłą, refleksyjną opowieść na
pograniczu kryminału, która wciąga do ostatniej strony. Pięknie
opowiedziana, emocjonalna, przystępna powieść stanowi świetną propozycję na pierwsze spotkanie z prozą noblistki.
Humans have become self-proclaimed rulers of the world, tyrants
oppressing the subjugated nature. What if the silent animals revolted and took bloody revenge on their bipedal oppressors? Olga Tokarczuk shows us an extraordinary, reflective story on the verge of
a crime novel, which captivates you until the very last page. This
beautifully presented, emotional and accessible novel is a great
proposition for the first meeting with the prose of the Nobel Prize
winner.
Joanna Szczygłowska
Filia nr 12 MBP we Wrocławiu (Dworzec Główny)
Branch no 12 of the Municipal Public Library
(Main Railway Station)

„Bieguni” / Flights
„Bieguni” kojarzą mi się ze słowami Zbigniewa Herberta: Bądź
wierny / Idź. Pan Cogito wysyła człowieka w drogę, by spełnił
swoje zadanie; dla biegunów, prawosławnych starowierców, ruch
i podróż stanowią ratunek przed złem. Dziś wszyscy jesteśmy
nomadami. Lubię w „Biegunach” historię Filipa Verheyena, okaleczonego przez wypadek XVII-wiecznego Flandryjczyka, którego
do studiowania teologii przywiodły rozmowy z ludźmi. Oraz opowieść o Polaku, któremu podczas urlopu znika żona. Ta książka
nie ma granic, nic też nie ogranicza naszego odbioru. Czytając,
można się poczuć niczym w podróży przez życie.
Personally, I associate Flights with the words of Zbigniew Herbert:
Be faithful / Go. Mr. Cogito sends the human being on the road to
fulfil their job; for the flights – the Orthodox Old Believers, movement and travel are a way to shield themselves from evil. Today,
we are all nomads. In Flights, I particularly like the story of Filip
Verheyen – a man from the 17th-century Flanders, mutilated in an
accident, led to study theology by talking to people, as well as
a story about a Pole whose wife disappears during a vacation. This
book has no limits, and nothing limits our perception of it. Reading
it can make you feel like you’re on a journey through life.
Małgorzata Matuszewska
Filia nr 57 MBP we Wrocławiu (ul. Szewska)
Branch no 57 of the Municipal Public Library (Szewska Street)
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Do udziału w wystawie zaprosiłaś klasyków sztuki
współczesnej i młodych twórców. Czyje prace zobaczymy w przestrzeni MWW?

KAROLINY
JAKLEWICZ

Nasza gościnność – historycznie, społecznie i kulturowo
zakotwiczona w tradycji polskiej – dziś wystawiana
jest na próbę. Co współcześnie oznacza hasło „polska
gościnność” oraz czy i w jaki sposób korzystamy z jednego z trwalszych narodowych mitów?
Ważniejszym pytaniem jest to, czy i jak inni korzystają z polskiej gościnności. Bo Polacy utożsamiający się z jej mitem
z pewnością są zadowoleni. Nie możemy jednak zapomnieć,
że fałszywa legenda jest szkodliwa. Zdejmuje odpowiedzialność, zastępuje realne działania, staje się pożywką dla
ideologii. Polska gościnność została wystawiona na próbę
podczas ostatniego kryzysu migracyjnego. Czasy, kiedy
Polska była wielokulturowym, otwartym krajem, przeszły do
historii. Lokowanie lęku w możliwości pojawienia się Obcego, Innego prowadzą do społecznych podziałów i sztucznie
kreowanego poczucia zagrożenia. Czy znajdujemy się zatem
tam, gdzie nie sięga mit?

Pisząc o wystawie, zwróciłaś uwagę, że zaproszeni
artyści stawiają czoła polskiej gościnności – dosłownie i metaforycznie, przestrzennie i multimedialnie,
obrazem i dźwiękiem. Jaki obraz polskiej gościnności
wyłania się z ich sztuki?
Jest to obraz bolesny, dotykający czułego punktu naszej
narodowej mentalności. Skomplikowany, niejednorodny,
momentami dramatyczny, czasami ironiczny, wielowątkowy, ukazujący polską gościnność zarówno w skali monumentalnej, jak i intymnej. Obraz grupy i jednostki; obraz
pamięci historycznej i ostatnich wydarzeń. To wizja, która
uwiera, nie daje spokojnie zasnąć i zostaje w środku. Tam,
gdzie rodzi się gościnność lub niechęć.

Temat szeroko pojętej gościnności dotyka dziś każdego
z nas – i w debacie publicznej, i w życiu codziennym.
Jakie wydarzenia towarzyszące wystawie zgłębiające
ten temat planujecie razem z zespołem MWW? Czy
oddacie głos publiczności?
Tak! Swobodnym dyskusjom będzie sprzyjać cykl „Rozmowy”, czyli spotkania w przestrzeni wystawy z zaproszonymi
gośćmi: rzeźbiarką Alą Savashevich i edukatorką Lubą Szynder, socjolożką dr Julitą Makaro, dziennikarką Izą Klementowską, kulturoznawcą dr. Adamem Pisarkiem. Muzeum
przygotowało również ofertę dla rodzin, dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów, ukraińsko-, anglo- i niemieckojęzycznych odbiorców, osób z dysfunkcją wzroku, grup z ośrodków
terapeutycznych.

Rozmawiała: Magdalena Skrabek

Skąd wziął się pomysł, żeby o polskiej gościnności
opowiedzieć językiem sztuki?
Artystki i artyści nie są obojętni na otaczającą rzeczywistość
– ich rozwinięta intuicja pomaga wyprzedzić nadchodzące katastrofy. Dlatego trzeba oddać im głos, wsłuchać się
w ich ostrzeżenia. Sztuka jest polem podejmowania ryzyka,
stawiania trudnych pytań; jest niezależną przestrzenią, która
mobilizuje do autorefleksji. A ze sobą zawsze warto porozmawiać. Zwłaszcza dziś, w świecie którego codzienne ramy
wyznaczają media – z ich powierzchownością, banalnością,
tabloidyzacją. Ważne jest, aby przyglądać się istotnym problemom nie tylko przez pryzmat mediów, ale przez pryzmat
sztuki, której forma dociera na inny poziom naszej percepcji
i być może uchroni nas przed całkowitym wyczerpaniem
wrażliwości na innych.

Małgorzata Konieczna „Wycinki w termosie”
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W Muzeum Współczesnym Wrocław
oglądać można wystawę „Polska
gościnność”, eksplorującą hasło „gość
w dom, Bóg w dom”, symbolizowane
chociażby przez zarezerwowane dla
niespodziewanego wędrowca nakrycie
przy polskim wigilijnym stole. O tym,
co dziś zostało z tego polskiego modus
operandi i na jaką próbę zostało
wystawione, opowiada „Niezbędnikowi”
kuratorka ekspozycji Karolina Jaklewicz.

Zaprosiłam artystki i artystów, którzy reagują. Osoby znane
i cenione, ale też młode, które spotkałam podczas Przeglądów Młodej Sztuki „Świeża Krew”. Na wystawie zobaczymy prace klasyków polskiej sztuki: Doroty Nieznalskiej,
Zbigniewa Libery, Mirosława Bałki czy Krzysztofa Wałaszka.
Młodsze pokolenie reprezentują: Małgorzata Konieczna
(Wycinki w termosie), Edyta Kowalewska, Michał Rutz, Iwona Ogrodzka, Jana Shostak i Jakub Jasiukiewicz, Honorata
Martin i laureatka Triennale Rysunku – Monika Drożyńska.
Zobaczymy także pracę znanej z memów Marty Frej (w duecie z Tomaszem Kosińskim) oraz nowe, przejmujące teksty
dramaturżki byłego Teatru Polskiego we Wrocławiu – Marzeny Sadochy. Prace nad wystawą trwały ponad dwa lata,
a twórcy zaprezentują premierowe dzieła – od malarstwa,
przez instalacje rzeźbiarskie i świetlne, fotografie, filmy,
kolaże, po tekst i dźwięk.

The Wrocław Contemporary Museum
is currently hosting Polish hospitality
– an exhibition exploring the theme
of hospitality, symbolised by many
things, included an empty plate left
for an unexpected visitor on the
Christmas Eve table. The “Guide” team
talked with Karolina Jaklewicz, curator
of the exhibition, about what is left
of this Polish modus operandi and how
it was put to the test.
Our hospitality – historically, socially and culturally
linked to Polish tradition – is being put to the test these
days. What does “Polish hospitality” mean nowadays?
Do we take advantage of that national myth – one of the
most persistent myths out there – and how do we do it?
There is a better and more important question – do others
actually take advantage of this Polish hospitality? It is important, since all the Poles who consider this myth to be one
of their identifying features are certainly happy about it. We
must not forget, however, that a false, groundless legend can
be harmful, since it takes away responsibility, replaces actual
actions and becomes a breeding ground for ideology. Polish
hospitality was put to the test during the recent migration
crisis. The times when Poland was a multicultural, open country are long past. Stirring up fear due to the possibility of the
Other appearing here leads to social divisions and an artificially created sense of threat. We need to ask ourselves
– are we already beyond the myth?

Where did the idea to present Polish hospitality using
art come from?
Artists are not indifferent to the surrounding reality – their
well-honed intuition helps them anticipate upcoming catastrophes, which is why we need to give them the floor and
listen closely to their warnings. Art requires taking risks, asking difficult questions – it is an independent space that fosters
self-reflection, and talking to yourself is always worthwhile,
especially in the contemporary landscape, with everyday
boundaries set by the media characterised by superficiality,
triviality, tabloidisation. It is important to look at the relevant
problems not only from the perspective of the media, but also
from the perspective of art, the form of which reaches a different level of our perception – perhaps it will be able to prevent
us from completely exhausting our sensitivity to others.

„POLSKA GOŚCINNOŚĆ” – WYSTAWA
POLISH HOSPITALITY – AN EXHIBITION
11.10–2.03.2020
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum
www.muzeumwspolczesne.pl
MuzeumWspolczesne

Karolina Jaklewicz fot. Małgorzata Kujda

SOCJOPERCEPCJA W MUZEUM:
„CZY POLACY SĄ GOŚCINNI?” – SPOTKANIE
SOCIOPERCEPTION IN MUSEUM:
ARE POLES HOSPITABLE? – A MEETING
10.11 | 15:00
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum
www.muzeumwspolczesne.pl
MuzeumWspolczesne

KAROLINA
JAKLEWICZ
You decided to invite both classics of contemporary art
and young artists to take part in the exhibition. Whose
works are we going to see in the space of the museum?
I decided to invite artists who react, both well-established
ones, as well as young creators whom I met during the “Fresh
Blood” Young Art Reviews. The exhibition features works by
classics of Polish art: Dorota Nieznalska, Zbigniew Libera,
Mirosław Bałka and Krzysztof Wałaszek. The younger generation will be represented by: Małgorzata Konieczna (Wycinki
w termosie), Edyta Kowalewska, Michał Rutz, Iwona Ogrodzka, Jana Shostak and Jakub Jasiukiewicz, Honorata Martin
and the winner of the Drawing Triennial – Monika Drożyńska. We will also see works by Marta Frej, made famous by her
memes (together with Tomasz Kosiński) and new, poignant
texts by Marzena Sadocha, playwright of the former Polish
Theatre in Wrocław. The work on the exhibition took more
than two years. The artists will present new original works
– from painting, through sculptural and light installations,
photographs, films, collages, to text and sound.

In your texts about the exhibition, you pointed out that
the invited artists face Polish hospitality – literally and
metaphorically, spatially and multimedially, with pictures and sound. What image of Polish hospitality can
be seen in their art?
It is a painful image, touching a sensitive point of our national mentality. Complicated, heterogeneous, sometimes
dramatic, sometimes ironic, multifaceted, showing Polish
hospitality both on a monumental and intimate scale. Image
of a group and an individual; image of historical memory
and recent events. An image that stays with you like a thorn
and doesn’t let you fall asleep, remaining inside – where
hospitality and reluctance are born.

The topic of hospitality in its broadest sense affects us
all today – both in public debate and in everyday life.
What accompanying events did you plan together with
the museum team to go along with the exhibition and
to expand upon this topic? Are you going to let your
audiences speak?
Yes! The “Conversations” series will foster free debates
thanks to meetings in the exhibition space with invited
guests: sculptor Ala Savashevich and educator Luba Szynder,
sociologist Dr. Julita Makaro, journalist Iza Klementowska,
cultural scientist Dr. Anna Klemowska, and cultural scientist Adam Pisarek. The Museum has also prepared an offer
for families, children, youth, adults and seniors, as well as
Ukrainian, English and German-speaking audiences, visually impaired people and groups from therapeutic centres.

Interview: Magdalena Skrabek
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kadr z filmu „Honey Boy”

WIZA DO KINA
Przez Odrę
12

Stany Zjednoczone, Japonia,
międzylądowanie w Hong Kongu,
Bhutan i na deser wizyta w Niemczech. W przeciwieństwie do niektórych biur podróży, wycieczka
z Kinem Nowe Horyzonty to gwarancja dobrych wrażeń. W listopadzie KNH oferuje wyjazdy do bliskich i odległych zakątków świata
– wszystko za sprawą American
Film Festivalu, Azjatyckiego Festiwalu Filmowego „Pięć Smaków”
i Tygodnia Filmu Niemieckiego.

Przez Atlantyk
Na początek znane-nieznane Stany Zjednoczone. Superbohaterowie, wyścigi, eksplozje, loty
w kosmos (i jeszcze dalej) – te atrakcje dostępne są w każdy weekend, w każdym multipleksie.
American Film Festival od dekady udowadnia, że
amerykańskie kino nie kończy się na popcornowych produkcjach i ma znacznie więcej do zaoferowania. W tym roku już po raz dziesiąty można
udać się na spotkanie ze wszystkimi stanami kina
z USA. Na otwarcie – „Irlandczyk”, najnowszy film
Martina Scorsese ze znakomitą obsadą (m.in. Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino czy Anna Paquin).
Do tego hity kina niezależnego: „The Lighthouse”
z koncertowymi rolami Willema Dafoe i Roberta
Pattinsona, „Honey Boy” według scenariusza Shii
LaBeoufa czy „Midsommar. W biały dzień” w specjalnej wersji reżyserskiej (i z samym reżyserem,
Arim Asterem, jako gościem specjalnym festiwalu).

W ofercie wycieczki znalazły się też żelazne klasyki
– „Łowca androidów” Ridleya Scotta (pokaz w tym
samym czasie, w którym rozgrywa się akcja filmu!),
„Czas apokalipsy” Francisa Forda Coppoli w ostatecznej wersji reżyserskiej czy „Swobodny jeździec”
– kultowy manifest wolności w reżyserii Dennisa
Hoppera. Z kolei Gregory Peck, legendarny aktor
i uosobienie klasy dawnej Ameryki, będzie bohaterem tegorocznej retrospektywy, w ramach której
znajdą się m.in. „Rzymskie wakacje”, gdzie Peck
wystąpił u boku Audrey Hepburn i „Zabić drozda”
– ekranizacja bestsellerowej powieści autorstwa
Harper Lee.

Przez Pacyfik
Chiny, zwane pieszczotliwie Pogromcą Hollywoodu, od kilku lat zaczynają doganiać amerykańskie
produkcje w box office’owym wyścigu. Z jednej strony to dobrze, że USA ma konkurencję i musi szukać
nowych sposobów, aby przyciągnąć widzów do kina.
Z drugiej – to wciąż walka pomiędzy Goliatem a Goliatem zmagającymi się w starciu o władzę nad masowym odbiorcą. Festiwal „Pięć Smaków” od 13 lat
przypomina, że azjatycka kinematografia nie kończy się na Chinach. Bhutan, Tajwan, Japonia, Korea
Południowa – każdy z tych krajów może pochwalić
się znakomitymi filmami, które niestety nie trafiają do polskiej dystrybucji. W tym roku, nadrabiając
tę stratę, podczas „Pięciu Smaków” będzie można
przyjrzeć się szczególnie produkcjom z Hong Kongu. Wszystko za sprawą naczelnego prowokatora
Azji – Fruit Chana. Autor pięciu arcydzieł, na czele
z „Made in Hong Kong”, znakomicie rozbił mit bogatego Hongkongu zabudowanego po brzegi strzelistymi drapaczami chmur. Na piedestał wyniósł postaci
z marginesu i lokalnego półświatka – ukazując, że
wielka polityka i jeszcze większy biznes zazwyczaj
zapominają o znakomitej większości społeczeństwa.

Wyprawa kończy się u naszego zachodniego sąsiada.
Ostatnim przystankiem w podróży będzie Tydzień
Filmu Niemieckiego, czyli prezentacja obsypanych
nagrodami i świetnymi recenzjami produkcji z ostatniego roku. W programie znalazło się 7 tytułów, które znacznie lepiej opisują stan niemieckiej duszy niż
dziesiątki wystąpień polityków. Wśród nich „Moje
dzieciństwo i ja” Caroline Link – słodko-gorzka
opowieść o dorastaniu w powojennych Niemczech,
inspirowana bestsellerową książką Hape Kerkelinga
– najzabawniejszego człowieka między Monachium
a Hamburgiem oraz „Obrazy bez autora” – nowy
przebój w reżyserii Floriana Henckela von Donnersmarcka, mistrza suspensu, twórcy nagrodzonego
Oscarem „Życia na podsłuchu”. O najwyższą jakość
doznań filmowo-muzycznych zadba legenda niemieckiej alternatywy, Die Toten Hosen, która w końcu doczekała się porządnego filmu biograficznego
– „Die Toten Hosen w trasie”.
Stanisław Abramik

United States, Japan, a stopover in
Hong Kong, Bhutan, and a visit to
Germany for dessert. Unlike some
travel agencies, a trip with the Kino
Nowe Horyzonty guarantees great
experiences. In November, the
KNH offer trips to close and distant
corners of the world – all thanks to
the American Film Festival, the
“Five Flavours” Film Festival and
the German Film Week.

kadr z filmu „The Lighthouse”

China, nicknamed the Hollywood Buster, has been
catching up with American productions in the box
office for several years now. On the one hand, it is
good that the USA has competition, which forces them to find new ways to attract viewers to the
cinema. On the other hand, it is still a struggle between two Goliaths, fighting for the hearts and
minds of mass audiences. For 13 years now, the
“Five Flavours” Film Festival has been reminding us
that Chinese cinema is not synonymous with all of
Asia. Bhutan, Taiwan, Japan, South Korea – each of
these countries can boast excellent films, which are
unfortunately not distributed in Poland. This year,
organisers is going to make up for this oversight

Across the Odra River
The expedition ends with our neighbour to the west.
The last stop on our journey will be the German Film
Week – a presentation of the last year’s acclaimed
award-winning productions. The programme features seven films which describe the state of the
German soul much better than endless speeches by
politicians. These include All About Me by Caroline
Link – a bittersweet tale about growing up in postwar Germany, inspired by the best-selling book by
Hape Kerkeling – the funniest man between Munich
and Hamburg, and Never Look Away – a new hit by
Florian Henckel von Donnersmarck, a master of suspense, author of Academy Award-winning The Lives
of Others. The legend of the German alternative music – Die Toten Hosen – will ensure the highest quality of film and music experience with their decent
biopic Die Toten Hosen – Tour 2018.
Stanisław Abramik

10. AMERICAN FILM FESTIVAL
5–11.11
Kino Nowe Horyzonty
www.americanfilmfestival.pl
AmericanFilmFestival

→ s. 47

13. AZJATYCKI FESTIWAL FILMOWY
„PIĘĆ SMAKÓW”
13TH ASIAN FILM FESTIVAL “FIVE FLAVOURS”
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15–17.11
Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
KinoNoweHoryzonty

→ s. 49

19. TYDZIEŃ FILMU NIEMIECKIEGO
19TH GERMAN FILM WEEK
22–28.11
Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
KinoNoweHoryzonty

→ s. 49

kadr z filmu „Moje dzieciństwo i ja”

Across the Pacific

and give you an opportunity to take a closer look
at productions from Hong Kong, all because of the
chief provocateur of Asia – Fruit Chan. The author
of five masterpieces, headed by Made in Hong Kong,
perfectly deconstructed the myth of rich Hong Kong
filled to the brim with towering skyscrapers, by putting characters from the dregs of society and local
underworld in the spotlight and showing that politicians and businesses usually forget about the vast
majority of the society.

kadr z filmu „Made in Hong Kong”

Let’s start with the known and unknown United
States. Superheroes, races, explosions, space flights
(and beyond) – these are things you can see every
weekend, in every multiplex cinema. For a decade
now, the American Film Festival has been proving
that American cinema has more to offer and does
not end with blockbusters. This year, you can join
us for the tenth meeting with all the states of cinema from the US. This time, Martin Scorsese’s latest
film – The Irishman – featuring an exceptional cast,
including Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino and
Anna Paquinwill be presented for the opening. This
treat will be accompanied by the best that independent cinema has to offer: The Lighthouse with outstanding performances by Willem Dafoe and Robert
Pattinson, Honey Boy based on the script by Shia
LaBeouf, and a director’s cut of Midsommar, with
Ari Aster, the film’s director, joining us as a special
guest. The trip also includes several staples – Ridley
Scott’s Blade Runner (screening at the same time as
the film’s plot!), Francis Ford Coppola’s Apocalypse
Now in its final director’s cut, as well as Dennis Hopper’s Easy Rider – the legendary freedom manifesto.
Gregory Peck, the legendary actor and the epitome
of old American class, will be the main protagonist of
this year’s retrospective, featuring films such as Roman Holiday, where Peck starred alongside Audrey
Hepburn and To Kill a Mockingbird – a screen adaptation of Harper Lee’s bestselling novel.

kadr z filmu „Obrazy bez autora”

Across the Atlantic

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało

*

The ﬂame devoureth story’s pictured words,
And thieves with steel wide scatter treasured hoards
But scatheless is
Śpiew od zawsze był częścią ludzkiego
życia: towarzyszył obrzędom, modlitwie; pomagał wyrażać uczucia, dostarczał rozrywki, a także zagrzewał
do walki. Śpiewać każdy może, więc
to właśnie pieśń stała się najpopularniejszą formą muzykowania.
Była obecna w życiu codziennym, ale i podczas wielkich wydarzeń oraz najtrudniejszych chwil w historii
naszego kraju – walk o niepodległość i starań o zachowanie tożsamości narodowej. Jednoczyła, wychwalała, wybrzmiewała na polach bitwy, dając siłę
i nadzieję. Przekazywana z ust do ust oraz z pokolenia na pokolenie stała się niezniszczalnym pomnikiem polskiej kultury.
Przykładem może być „Bogurodzica” – najstarsza
polska pieśń patriotyczna; hymn, który towarzyszy
Polakom w historycznych momentach od ponad
pięciuset lat. Jego pierwszy rękopis pochodzi z 1407
roku. Drugą bez wątpienia znaczącą dla Polski pieśnią jest „Mazurek Dąbrowskiego” z 1797 roku, który
zaledwie w kilka tygodni od skomponowania zyskał
ogromną popularność i śpiewany był przez wszystkich polskich żołnierzy w północnych Włoszech.
Przywieziony do kraju przez emisariuszy, w krótkim
czasie stał się nieodłącznym towarzyszem najważniejszych wydarzeń naszego narodu, a 26 lutego
1927 roku – oficjalnym hymnem Polski. W XIX wieku
Polacy w Ameryce napisali pieśń „Marsz, marsz Polonia”, parafrazującą „Mazurek” – do dziś towarzyszy
ona rodakom za granicą.
Pieśni patriotyczne niejednokrotnie inspirowane
były polskim folklorem oraz tańcami narodowymi.
Ludowa twórczość inspirowała wielkich kompozytorów: „Mazurek 3 Maja” spodobał się samemu Ryszardowi Wagnerowi, a ten wykorzystał jego motywy
w swojej uwerturze „Polonia”. Ale niekiedy to właśnie
melodie mistrzów muzyki klasycznej były cytowane
w polskiej twórczości patriotycznej – w pieśni „Gdy
naród do boju” wykorzystano znaną melodię duetu** „Là ci darem la mano” z „Don Giovanniego”
Mozarta.
Na przestrzeni lat powstawały niezliczone teksty
i niepowtarzalne melodie opisujące historię Polski
i jej bohaterów. Wiele z nich możemy usłyszeć nawet
dziś przy okazji koncertów patriotycznych i wydarzeń upamiętniających ważne momenty historyczne. Jest to piękny zwyczaj, który warto pielęgnować,
aby dzięki polskiej pieśni patriotycznej wciąż trwała
pamięć o wyjątkowej historii naszego kraju.
Artur Koza
RADOSNY WEEKEND NIEPODLEGŁOŚCI
JOYFUL INDEPENDENCE WEEKEND

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

9–11.11
Centrum Historii Zajezdnia i inne lokalizacje
/ Depot History Centre and other locations

the song
the poet
*
sings
Singing has always been a part of human life – it was present during rites and
prayer, it helped us express our feelings
and emotions, provided entertainment
and made us ready for battle. After all,
anybody can sing – hence the song has
become the most popular form of music.
It has accompanied people in their everyday lives, as
well as in the most difficult moments in the history of
our country – the fight for independence and efforts
to preserve our national identity, uniting, praising and
resounding on the battlefields, giving people strength
and hope. Passed directly between people and generations, it has become an indestructible monument of
Polish culture.

One of the many examples of such songs is Bogurodzica – the oldest Polish patriotic song, an anthem
that has accompanied Poles in historical moments
for over five hundred years. Its first manuscript dates
back to 1407. The second song, whose significance
for Poland is undisputed is Mazurek Dąbrowskiego
from 1797, which gained tremendous popularity just
few weeks after it was originally composed and it was
sung by all Polish soldiers in northern Italy. Brought to
Poland by emissaries, it soon became an inseparable
part of all the most important events for our nation,
and on 26th of February 1927 it was proclaimed the official anthem of Poland. In the 19th century, Poles in
America wrote Marsz, marsz Polonia, paraphrasing
the original Mazurek, which to this day it accompanies Poles abroad.
Patriotic songs were often inspired by Polish folklore
and national dances, while folk art served as a source
of inspiration for great composers: Ryszard Wagner
himself liked Mazurek 3 Maja so much that he used
some of its motifs in his Polonia overture. In other cases, the melodies by the masters of classical music were
reprised in Polish patriotic songs – Gdy naród do boju
features a well-known melody from Là ci darem la
mano – a famous duet** from Mozart’s Don Giovanni.
Over the course of many years, countless lyrics and
unique melodies were created, describe the history
of Poland and its heroes. Many of them can be heard
even today during patriotic concerts and events
commemorating important historical moments. It
is a beautiful custom worth cultivating, so that the
memory of the exceptional history of our country can
still live on, thanks to the Polish patriotic songs.
Artur Koza

www.zajezdnia.org
centrumhistoriizajezdnia

→ s. 68

Więcej wydarzeń z okazji Święta
Niepodległości na str. 69 / More events on the
occasion of Polish Independence Day on page 69

Adam Mickiewicz, „Pieśń wajdeloty” [w:] „Konrad Wallenrod”,
wersy 177–193 / Adam Mickiewicz, Song of the Wajdelote
[in:] Konrad Wallenrod, verses 177–193
kompozycja przeznaczona dla dwóch śpiewaków lub
utwór muzyczny na dwa głosy wokalne / a composition for
two singers or a piece of music for two vocal voices
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CAŁE MORZE
BUDOWANIA

(FRAGMENTY KSIĄŻKI AGATY GABIŚ)

Ważnym dla rozwoju wrocławskiego modernizmu
placem budowy był znajdujący się w pobliżu KDM
rejon między ulicami H. Kołłątaja, T. Kościuszki,
Czystą a Podwalem. W 1955 roku zespół pod kierownictwem Igora Tawryczewskiego przygotował koncepcję, w której architektura planowanych pięciu
gmachów odznaczała się pewną monumentalnością, charakterystyczną dla socrealizmu, ale urbanistyka była niemal całkowitym zaprzeczeniem
jego wytycznych: wszystkie budynki (mieszkalne
oraz użyteczności publicznej) zaprojektowano jako
wolno stojące, odsunięte od ulicy i oddzielone od
siebie zielonymi przestrzeniami międzyblokowymi. […] Ostatecznie z tego projektu zrealizowano
dwa długie bloki, w tym narożny ze sklepem na
parterze (ul. H. Kołłątaja i ul. T. Kościuszki 36–42
i 44–48, autorstwa Marii i Igora Tawryczewskich
oraz Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak) 98 oraz dwa na
planie podkowy (ul. Podwale 45–50 i 51–56, projek-

tu Witolda Skowronka) 99. […] Budynki nie otrzymały ani dekoracji rzeźbiarskich, ani żadnych detali
architektonicznych o konotacjach historycznych,
za sprawą swojej formy stoją w wyraźnej opozycji do pobliskiej historyzującej zabudowy KDM
i starają się, jeszcze przed naradą architektów SARP
odrzucającą socrealizm w 1956 roku czynić wyłomy
w panujących regułach architektury i urbanistyki 101. […] W ciągu kilku lat obowiązywania doktryny
socrealistycznej powstało we Wrocławiu kilkadziesiąt budynków, które dziś stanowią integralną część
zabudowy miasta i świadczą w wielu wypadkach
zarówno o kulturze ówczesnego projektowania,
jak i o wysokiej jakości wykonawstwa i techniki
budowlanej. Architekci próbowali przede wszystkim znaleźć kompromis między narzucanymi
odgórnie wzorcami a lokalnymi potrzebami, korzystając przy tym z koncepcji sprawdzonych w latach
20. i 30., a także z urbanistycznych rozwiązań w duchu Karty Ateńskiej.

Określenie „wrocławskie dzikie pola” dotyczy kolekcji zdjęć ze
zbiorów Archiwum Budowlanego Miasta Wrocławia, oddziału
Muzeum Architektury we Wrocławiu, przedstawiających między innymi wolne działki i puste przestrzenie. Fotografie były
wykonywane w latach 50. i 60. na zlecenie Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Prezydium Rady Narodowej
miasta Wrocławia w celach dokumentacyjnych przez kilku
fotografików, w tym przez Tomasza Olszewskiego. Umowna
nazwa kolekcji (użyta przez Michała Dudę i Agatę Gabiś jako
tytuł dyskusji w Muzeum Współczesnym Wrocław w 2014
roku) stała się także tytułem wystawy i książki prezentujących
historię powojennej wrocławskiej awangardy: „Dzikie pola”
2015. Reprodukcje zdjęć wraz z krótkim komentarzem Michała
Dudy: tamże, s. 50–56.

1

Bujną miejską zieleń dobrze widać na przykład w filmie Stanisława Lenartowicza „Zobaczymy się w niedzielę”, nakręconym
w 1959 roku.

2

3
Określenie Michała Dudy użyte przy okazji opisywania kolekcji
archiwalnych zdjęć Wrocławia: „Dzikie pola” 2015, s. 52.

Duda Michał, „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”, 2016, s. 42.
98

Małachowicz Edmund, „Twórcze środowisko architektoniczne i nowa architektura Wrocławia”, 1978, s. 470–471 [w:]
„Wrocław, jego dzieje i kultura”, pod red. Z. Świechowskiego.
Eksponowana działka przy Podwalu została zabudowana
dopiero po 1956 roku – stanęła tam szkoła podstawowa projektu
Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak.
99

Duda Michał, „Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem
prof. dr. hab. Waldemara Okonia w Instytucie Historii Sztuki
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005, s. 16.
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fot. Jerzy Wypych
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W drugiej połowie lat 50. Wrocław jest miastem
w stanie zawieszenia między przeszłością i przyszłością, pełnym oczekiwań, co przyniesie kolejna
dekada: puste przestrzenie w centrum, na zachodzie i południu wprowadzają w miejski pejzaż zaskakujące, odległe perspektywy, zmienne widoki
nieba i masę zieleni, rozrastających się swobodnie
zarośli i chwastów 1. Specyficzne wrocławskie „dzikie pola”, udokumentowane na zdjęciach, zachowane na taśmach filmowych, dzielą jedynie brukowane linie ulic, ślady fundamentów i nieliczne
samotne budynki, wskazujące na to, że kiedyś,
a nawet jeszcze całkiem niedawno, w tych miejscach żyło miasto 2. Gruzy, które po nim zostały,
już w większości usunięto (i wywieziono tam, gdzie
cały naród budował Warszawę, Gdańsk czy Nową
Hutę), rozlegle łąki czekają na nowy, urbanistyczny
kształt, a wrocławianie po prostu czekają na mieszkania. Duża część Wrocławia stanowi „przestrzeń
teoretycznie nieograniczonego potencjału” 3, zdają
sobie z tego sprawę i władze, i architekci, a odwilżowa atmosfera sprzyja snuciu śmiałych wizji, przenoszeniu ich na papier i prezentowaniu szerokiej
publiczności: nowe, piękne jutro wydaje się na wyciągnięcie ręki, może się zmaterializować właśnie
wśród „dzikich pól”. Za kilka lat okaże się, jak trudno i powoli tworzy się od podstaw kolejne części
miasta, ale pod koniec 1956 roku przyszłość Wrocławia i jego zielonych łąk jawi się całkiem optymistycznie, mając w tle poważne polityczne zmiany,
wpływające także na zmianę dotychczasowych,
artystycznych i architektonicznych, priorytetów […]

Agata Gabiś
wrocławianka, historyk sztuki i architektury, adiunkt w Zakładzie Historii Kultury Materialnej w Instytucie Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się historią architektury XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej
architektury powojennej i jej aspektów artystycznych, politycznych oraz socjologicznych. Współpracuje z instytucjami upowszechniającymi sztukę i historię XX wieku, między
innymi z Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum
Współczesnym Wrocław, Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”.
resident of Wrocław, art and architecture historian,
assistant professor at the Department of Material Culture
History at the Institute of History of the University of
Wrocław, focusing her research work on the history of
architecture of the 20th century, with particular emphasis
on Polish post-war architecture and its artistic, political and
sociological aspects. She collaborates with various institutions promoting 20th century art and history, including the
Museum of Architecture in Wrocław, Wrocław Contemporary Museum and the “Pamięć i Przyszłość” Centre.

A WHOLE SEA OF
CONSTRUCTION

(EXCERPTS FROM
A BOOK BY AGATA GABIŚ)

The notion of “wild fields of Wrocław” refers to the collection
of photographs held by the Building Archive of the City of
Wrocław, branch of the Museum of Architecture in Wrocław,
presenting empty plots of land and voids. The photographs
were taken in the 1950s and 1960s, commissioned by the
Construction, Urban Planning and Architecture Department of the Presidium of the National Council of the City of
Wrocław for documentary purposes by several photographers,
including Tomasz Olszewski. The conventional name of the
collection (used by Michał Duda and Agata Gabiś as a title of
a debate held at the Wrocław Contemporary Museum in 2014)
was also used as a title of an exhibition and a book presenting
the history of post-war avant-garde in Wrocław: Dzikie pola,
2015. Reprints of photographs with a short commentary by
Michał Duda: Ibid., p. 50–56.

1

2
The lush greenery in the can be clearly seen in Stanisław
Lenartowicz’s 1959 film titled We’ll Meet on Sunday.

A description coined by Michał Duda. used in the description
of the collection of archive photographs of Wrocław: Dzikie
pola, 2015, p. 52.

3

One of the construction sites believed to be key for
the development of modernism in Wrocław was
located near KDM, between Kołłątaja, Kościuszki,
Czysta and Podwale Streets. In 1955, a team led by
Igor Tawryczewski prepared an architectural concept featuring five planned buildings characterised
by a certain monumental nature typical of Socialist
Realism; however, its urban planning was in near
complete opposition to its main guidelines – all
buildings (both residential and public) were envisioned to be detached, removed from the street,
with all blocks separated by green areas. […] Ultimately, only the two long blocks featured in the
concept were constructed, including the corner
one with a store on the ground floor (Kołłątaja and
Kościuszki 36–42, 44–48, designed by Maria Tawryczewska, Igor Tawryczewski as well as Jadwiga
Grabowska-Hawrylak) 98 along with two blocks built
on a horseshoe plan (Podwale 45-50 and 51-56, designed by Witold Skowronek).99 [...] The buildings
were not decorated with any sculptures nor any architectural details with historical connotations, and
due to their form, they stand in clear opposition
to the nearby historicising building of the KDM,
“trying to break the rules of architecture and urban
planning which were still in force at the time, even

before the SARP architects’ meeting rejecting socialist realism in 1956.” 101 [...] Over the course of several years of the socialist realist doctrine, Wrocław
gained dozens of buildings, which constitute an
integral part of the city’s tissue to this day, and in
many cases they showcase the culture of contemporary design, as well as testify to the high quality of workmanship and construction technology.
The architects tried above all to find a compromise
between imposed designs and doctrines, as well as
local needs, using the concepts proven in the 1920s
and 1930s, as well as urban solutions in the spirit of
the Athens Charter.

98
Michał Duda, Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, 2016, p. 42.
99
Edmund Małachowicz, Twórcze środowisko architektoniczne i nowa architektura Wrocławia, 1978, p. 470–471
[in:] Wrocław, jego dzieje i kultura, ed. Z. Świechowski.
The presented plot on Podwale Street was developed only
after 1956 – it became home for an elementary school
designed by Jadwiga Grabowska-Hawrylak.

Michał Duda, Monografia twórczości Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Master’s Thesis written under the guidance of
Prof. Waldemar Okoń at the Institute of Art History of the
University of Wrocław, 2005, p. 16.
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mat. prasowe Muzeum Architektury

In the second half of the 1950s Wrocław was a city
in a state of being suspended somewhere between
the past and future, full of anticipation of what the
upcoming decade would bring about, with voids
and empty lots in the city centre, in the west and
south introducing surprising, distant perspectives
into the urban landscape, with ever-changing
views of the sky and greenery – sprawling scrub
and weeds. 1 These “wild fields” documented in the
photographs and preserved on film were divided
by borderlines made up of cobbled streets, traces
of old foundations and few lonely buildings, which
indicated that recently, not so long ago, there was
an actual city living and breathing there. 2 The rubble – all what was left of it in the aftermath of the
war – was mostly removed and transported to places where the entire nation was building Warsaw,
Gdańsk and Nowa Huta; the meadows were waiting
for new urban designs, while residents of Wrocław
were simply waiting for new flats and places to live.
A sizeable portion of Wrocław was considered to be
a “space of theoretically unlimited potential” 3 by
many architects and representatives of authorities alike, and the climate of the political thaw was
conducive to dreaming of bold visions, translating
them into designs and presenting them to the general public – the new, beautiful tomorrow seemed
to be right at our fingertips and could materialise
right there, among these “wild fields.” In just a few
years, the difficulty of building new parts of the city
from scratch would become obvious, but at the end
of 1956 – in the wake of serious political changes,
which ushered in significant changes in the existing artistic and architectural priorities – people
looked at the future of Wrocław and its green meadows with certain optimism. […]

GRUPA KULTURA
WROCŁAW w pigułce
CULTURE WROCŁAW
GROUP in a nutshell

Odbył się już szereg spotkań, w ramach których
wypracowano społeczną propozycję regulaminu
owej rady przekazaną właśnie do Departamentu
Spraw Społecznych w celu dalszych prac. Drugim
zadaniem jest zorganizowanie w I kwartale
2020 roku Wrocławskiego Kongresu Kultury,
podczas którego odbędą się wybory do rady.
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O otwartej przestrzeni do wspólnej pracy oraz
o działaniach w duchu partycypacji, konsultacji
i integracji „Niezbędnikowi” opowiedzieli
przedstawiciele trzech głównych stron dialogu.
No other city can boast such a model of
participation in shaping the cultural policy
of the city and region. October 2018 saw the
launch of the Culture Wrocław Group – a social
initiative whose first goal was to establish the
Wrocław Culture Council.
A number of meetings have already been held,
during which a social proposal for the regulations
governing the operations of this council was
developed and submitted to the Department
of Social Aﬀairs for further work. The second
task is to organise the Wrocław Culture Congress
in the first quarter of 2020, during which
the council elections will be held.
The “Guide” talked with the representatives
of the three main parties to the dialogue about
the open space for collaboration, as well as
actions based on participation, consultation
and integration.

Minęło trochę czasu, od kiedy poznaliśmy efekty prac nad wrocławską strategią kultury
w postaci dokumentu „Kultura – Obecna!”. To, nad czym obecnie pracujemy, różni się
istotnie od pierwotnych idei zapisanych w dokumencie. Naszym wspólnym pomysłem, by politykę kulturalną miasta otworzyć na to, co pulsuje w samej kulturze, jest
wypracowanie funkcjonalnej struktury, w której istotna rolę – obok Rady Kultury i
czy Kongresu Kultury – spełni Grupa Kultura Wrocław. Owa grupa jest nieformalnym
zgromadzeniem, którego celem jest zapewnienie przestrzeni rozmowy o wrocławskim
polu kultury dla wszystkich chętnych. W swoich działaniach opiera się na narzędziach
zapisanych w „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami
pozarządowymi” . Nie ukrywam, że przed grupą stoi ważne zadanie stworzenia
warunków dla takiej rozmowy i to w sytuacji, kiedy – co jest naturalne – mamy różne
potrzeby i poglądy na te same sprawy. Grupa nie jest zatem panaceum na wszystkie
nasze problemy. To, czy stanie się ważną agorą wrocławskiej kultury (wsparciem Rady
Kultury i Wrocławskiego Kongresu Kultury), zależeć będzie bezpośrednio od cierpliwości, chęci i jakości pracy jej uczestników.
It’s been quite some time since we learned the results of work on the cultural strategy
for Wrocław, presented in the Culture – Present! document. What we are currently
working on diverges quite significantly from the original ideas listed in the document. Our shared idea to open the cultural policy of the city up to what is going on
in culture itself is based on developing a functional structure in which the Culture
Wrocław group will play an important role alongside the Culture Council and the
Culture Congress. This group is an informal association, whose aim is to establish
a space for discussion about culture in Wrocław for all the people and entities willing
to participate in such a dialogue. Its activities are based on the tools provided for
in the Strategy for the Development of Cooperation between the City of Wrocław
and Non-Governmental Organisations . I’m going to be frank – the group faces
an important task of creating proper conditions an circumstances for such a debate,
particularly given that we all naturally have different needs and views on the same
issues. The Group is therefore not the panacea for all our problems. Whether it will become an important forum for culture in Wrocław as a supporting body of the Culture
Council and Wrocław Culture Congress will depend directly on the patience, willingness and quality of work of its participants.
Propozycja regulaminu → www.kulturawroclaw.pl
www.wroclaw.pl/rozmawia/strategia-rozwoju-wspolpracy-wroclawia-z-ngo-na-lata-2018-2022

Jacek Pluta
zastępca dyrektora Departamentu Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Deputy Director of the Social Affairs
Department Wrocław Municipal O�ice

Jacek Pluta, fot. Marcin Szczygieł

Takiego modelu współuczestnictwa w kształtowaniu polityki kulturalnej miasta czy regionu nie
ma żadne polskie miasto. W październiku 2018 roku
we Wrocławiu powstała Grupa Kultura Wrocław
– społeczna inicjatywa, której pierwszym celem
jest powołanie wrocławskiej Rady Kultury.

Wychodząc z założenia, że ludzie tworzący kulturę we Wrocławiu powinni mieć
pewien wpływ na politykę miasta w tym obszarze, staramy się w wspólnie z przedstawicielami środowiska wrocławskiej kultury i we współpracy z magistratem wypracować narzędzia konieczne do zbudowania projektu Kultura Wrocław. Jesteśmy cały
czas w procesie, doświadczamy, rozmawiamy, konsultujemy i w konsekwencji: tworzymy konieczne procedury. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę, głównym założeniem
było ustalenie, że nasza aktywność nie jest wynikiem emocji, ale kalkulacji wynikającej
z potrzeby skutecznych działań dla środowiska i zbudowania procedur. Zapraszamy
do pracy na różnych poziomach – te poziomy to: Grupa Kultura Wrocław, Rada Kultury oraz Kongres Kultury, które razem tworzą inicjatywę pod nazwą Kultura Wrocław.
Za nami trudny etap kształtowania procesu, który dokonuje się dzięki wspólnej pracy osób reprezentujących część społeczną z przedstawicielami Urzędu Miasta dzięki
wsparciu Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka .
Oczywiście towarzyszą temu emocje, ale z pełną świadomością mogę powiedzieć, że
działamy coraz intensywniej i wykonaliśmy bardzo dużą pracę w stosunkowo krótkim
czasie: na spotkaniach Grupy Kultury Wrocław obecni są już nie tylko przedstawiciele
urzędu, artyści, animatorzy czy przedstawiciele NGO-sów, ale też od pewnego czasu osoby reprezentujące wrocławskie instytucje kultury. Dlaczego to takie istotne?
Ponieważ wiemy, że nasza praca będzie wtedy skuteczna, jeśli zyskamy akceptację
większości, również bardzo ważne jest duże uczestnictwo środowiska w tym procesie.
Środowisko obywatelskie w Polsce jest coraz silniejsze i bardziej świadome, dlatego
potrzebne są konkretne narzędzia i popularyzacja zachowań prospołecznych. W dzisiejszej rzeczywistości politycznej rola i odpowiedzialność samorządów w tej dziedzinie jest większa niż była jeszcze kilka lat temu. Jestem przekonany, że za kilka lat
Kultura Wrocław pozwoli środowisku na współzarządzanie kulturą w duchu konsultacji, opinii i rozmów.

Kostas Georgakopulos, fot. Tomasz Pietrzyk; Jerzy Pietraszek, fot. Andrzej Solnica

Based on the assumption that people who create culture in Wrocław should have
some influence on the city’s policy concerning this area, we are trying to work
together with representatives of the Wrocław cultural community and in close cooperation with the magistrate to develop the tools necessary to build a community. We are
constantly working on this process, experimenting, talking, consulting and creating
the necessary procedures as a result. When we started our work, our main goal was
to establish that our activity is not the result of emotions, but of a calculation resulting from the need for effective measures geared towards the cultural community
in the city and developing the procedures. We invite everyone to work at various
levels – these levels are: Culture Wrocław Group, Culture Council and Culture Congress, which together form the initiative called Culture Wrocław. We have finished
a di�icult stage of shaping the process, which was possible thanks to the joint
work of people representing the society and representatives of the City Hall, with
the support of the Mayor of Wrocław Jacek Sutryk .

Zawsze warto wiedzieć więcej, szczególnie że dla wszystkich dużych struktur zarządczych zagrożeniem jest informacyjna izolacja. Na to nie ma lepszego sposobu jak
otwarcie na dyskusję. Dojrzała komunikacja jest zawsze dwukierunkowa, najlepiej bezpośrednia, bez medialnych przeinaczeń. Bywa to trudne, ale opłaca się wszystkim,
bo nikt nie ma patentu na mądrość. To początek drogi, choć spotkania Grupy Kultura Wrocław odbywają się od wielu miesięcy. W dużym stopniu pokazują one, że nie
ma przeciwstawnych stron, ale jest wspólny cel, co do którego umówiliśmy się w dokumencie programowym „Kultura – Obecna! Diagnoza potencjału kulturowego
Wrocławia oraz strategia rozwoju kultury w perspektywie 2020+”
.
It’s always better to know more, especially given the fact that all large management
structures are endangered with information isolation. There is no better way to do
that than to open up to debate. Mature communication always needs to be mutual
and preferably direct, without misrepresentations introduced by the media. It can be
di�icult, but it pays off for everyone, because nobody knows everything. This is the beginning of the road, although the Culture Wrocław Group’s meetings have been held
for many months. To a large extent, they show that there are no opposing sides, but
there is a common goal, which we agreed on in the programme document Culture
– Present! Diagnosis of the cultural potential of Wrocław and the strategy for
the development of culture following 2020
.
www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokument

Jerzy Pietraszek
dyrektor Wydziału Kultury
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Director of the Culture Department
Wrocław Municipal O�ice

Of course, this is all connected with emotions, but I can openly say that we start working harder and harder, and to date we managed to carry out an immense amount of
work in a relatively short timeframe – the Culture Wrocław Group meetings are attended not only by the representatives of the city, artists, animators and NGOs, but for
quite some time now we’ve been working with people representing Wrocław’s cultural
institutions. Why is this so important? Because we know that our work will be effective
only if we gain support across the board, also large participation of the environment
in this process is crucial.
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The civic society in Poland is becoming stronger and more aware, which is why we
need specific tools, and we also need to focus on promoting pro-social behaviours.
In today’s political reality, the role and responsibility of local authorities in this area is
greater than it was a few years ago. I am convinced that in a few years’ time Culture
Wrocław will enable the cultural community in Wrocław to manage culture together in
the spirit of consultations, opinions and discussions.
Pismo prezydenta → www.kulturawroclaw.pl

Kostas Georgakopulos
prezes Fundacji Avant Art,
lider i pomysłodawca inicjatywy
President of the Avant Art Foundation,
leader and originator of the initiative

Zebrała / Collected by:
Magdalena Klich-Kozłowska

ULEPIENI
Z (POP)KULTURY
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Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania skłoniło
mnie do stworzenia w DCF-ie cyklu spotkań, by
wspólnie z polskimi reżyserami młodego pokolenia, których twórczość wprowadziła zupełnie nową
jakość do polskiej kinematografii, pochylić się nad
tymi zagadnieniami. Do ich prowadzenia zaprosiłam publicystkę Kaję Klimek, która zakopała się
w tym worku popkulturowym i jak nikt inny potrafi
kontekstowo podejść do wymieszanych w nim elementów.
Za nami spotkanie z Krzysztofem Skoniecznym,
zaś pod koniec listopada do Wrocławia zawita specjalista od mariażu filmu i sztuk wizualnych – Łukasz Ronduda. Na co dzień pracuje jako kurator
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale
na swoim koncie ma dwa znakomite filmy inspirowane twórczością polskich perfomerów: Oskara
Dawickiego („Performer”) oraz Wojciecha Bąkowskiego i Zuzanny Bartoszek („Serce miłości”). To
dzieła dalece indywidualne w swym podejściu do
sztuki filmowej. Ronduda swoimi działaniami oraz
twórczością przyczynia się do produkowania „trzeciej rzeczywistości”, która łączy emocje dostępne
w doświadczeniu filmowym z formą intelektualną
charakterystyczną dla artystów wizualnych.

W

hile working for seven years at the Polish
Film Institute and coordinating the “First
Take” website dedicated to developing film
makers, I had a chance to take a closer look at emerging directors. I saw a qualitative change in Polish debuts. The first films stopped being drafts, directors
ceased to treat them as proving grounds, where they
could learn their craft and make a lot of mistakes.
A whole generation of conscious and uncompromising artists, who had their own distinctive style,
emerged, many of them characterised by an interdisciplinary approach to film. They do not limit
themselves to the constraints of particular forms,
instead they work at their intersections – they explore, experiment, and at the same time willingly
use motifs, images, themes or clichés mixed together
in this huge bag we call pop culture. They filter, steal
and transform. All of them consistently and uncompromisingly develop their professional careers. How
profoundly did pop-culture program them to create
their works in a particular way? Is it possible to create something new today? Can one run away from
pop-culture? What are the characteristics of Polish
pop-culture? What is the essence of the contemporary process of creating art?
Looking for answers to these questions led me to create a series of meetings at the Lower Silesian Film
Centre, allowing us to join forces with young Polish
directors, whose work has brought a breath of fresh
air to Polish cinematography to take a closer look at
these issues. That is also why I invited a journalist,
Kaja Klimek, who rummaged through this pop-culture bag and who, like no other, is able to approach
the elements mixed in in a contextual way.
We already met with Krzysztof Skonieczny. At the
end of November, the guest at the Centre will be
Łukasz Ronduda, an expert in marrying film and
visual arts. He works as a curator of the Museum of
Modern Art in Warsaw, but has made two excellent
films inspired by the work of Polish perfomers: Oskar
Dawicki (Performer) and couple Wojciech Bąkowski
and Zuzanna Bartoszek (A Heart of Love). Both of
them are highly individual in their approach to film
art. His works are highly individual in their approach
to film art. Ronduda with his actions and creativity
contributes to the production of the “third reality”,
which combines the emotions available in the film
experience with the intellectual form characteristic
of visual artists.
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Kalina Cybulska
absolwentka filmoznawstwa na UJ oraz Podyplomowych
Studiów Menedżerów Kultury SGH. Pracowała przy produkcji
fabuł i dokumentów. Siedem lat była częścią Działu Komunikacji
Medialnej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przez ostatnie
miesiące pełniąc obowiązki rzecznika prasowego. Od 2012 roku
preselekcjonerka festiwalu Nowe Horyzonty. Jurorka w konkursie
SundanceTV Shorts 2017. W styczniu tego roku zasiliła szeregi
Dolnośląskiego Centrum Filmowego.
a graduate of film studies at the Jagiellonian University
and Postgraduate Studies at the Univeristy SGH. She worked
in the film production. For seven years she was part of
the Media Communication Department of the Polish Film
Institute, in recent months as the spokesperson. She coordinated the „First Take” website dedicated to young filmmakers.
From 2012 she is a preselecter of the New Horizons festival.
In January this year she joined the LSFC staﬀ.

REŻYSERZY POPKULTURY:
ŁUKASZ RONDUDA – SPOTKANIE
POP-CULTURE DIRECTORS:
ŁUKASZ RONDUDA – A MEETING
22.11 | 20:00
Dolnośląskie Centrum Filmowe
Lower Silesian Film Centre
www.dcf.wroclaw.pl
DCF.DolnoslaskieCentrumFilmowe

→ s. 49

01,03 – kadry z filmu „Performer”, fot. Magda Chołyst/Wajda Studio;
02 – kadr z filmu „Serce miłości”, mat. dystrybutora

P

racując przez siedem lat w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i koordynując serwis
„Pierwsze Ujęcie” dedykowany wzrastającym
filmowcom, miałam szansę uważnie przyglądać się
wchodzącym na rynek reżyserom. Obserwowałam
zmianę jakościową polskich debiutów. Pierwsze
filmy przestały być brudnopisami, przy realizacji
których popełniało się mnóstwo błędów i uczyło się
warsztatu. Na rynek weszła cała generacja świadomych i bezkompromisowych artystów, którzy mieli
własny, wyrazisty styl. Wielu z nich charakteryzuje
interdyscyplinarne podejście do sztuki filmowej.
Nie zamykają się w ciasnych ramkach poszczególnych form: pracują na styku; szukają, eksperymentują, a przy tym chętnie sięgają do motywów, obrazów, tematów czy klisz wymieszanych w wielkim
worku popkultury. Filtrują, kradną, przetwarzają. Wszyscy konsekwentnie i bezkompromisowo
rozwijają swoje ścieżki zawodowe. Jak dogłębnie
popkultura zakodowała im określony sposób tworzenia? Czy można dzisiaj stworzyć coś niestworzonego? Czy od popkultury da się uciec? Czym charakteryzuje się polska popkultura? Na czym polega
istota współczesnego procesu tworzenia sztuki?

SIŁA
INTEGRACJI
A POWER OF
INTEGRATION
Wszystko zaczęło się od chęci
współpracy i potrzeby zmian
w otoczeniu. Przez integrację
i narzędzia artystyczne przekraczają własne oczekiwania.
Niemal pięć miesięcy wspólnej
pracy uczestników i prowadzących Be Together zostanie
podsumowane w listopadzie
w trzech finałowych aktach.
It all started with some will to
work together and to change
something around. Through
integration and artistic tools,
they exceed their own expectations. Nearly five months of
joint work of participants and
leaders of the Be Together
project will be summed up in
November in three final acts.
Paulina Anna Galanciak,
Agnieszka Smutek

BE TOGETHER – WYSTAWA POPROJEKTOWA
BE TOGETHER – AN EXHIBITION
15–23.11
15.11 | 18:00 wernisaż / opening
galeria Studio BWA Wrocław / Studio Gallery
www.be-together.pl
betogetherprojekt

→ s. 34

BE TOGETHER – SPEKTAKL FINAŁOWY
BE TOGETHER – A FINAL PERFORMANCE

fot. Jerzy Wypych

18.11 | 18:00
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
/ Centre for Performing Arts “Bakery”
www.be-together.pl
betogetherprojekt

→ s. 57
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W praktyce projekt Be Together to współpraca osób
pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami
– uczestnicy uczą się stawiać czoła nowym wyzwaniom, pokonując własne obawy i przełamując
stereotypy. Od maja do listopada pracują wspólnie
po to, by zaufać sobie i zbliżyć się do drugiego człowieka, a następnie sprawdzić, co zrodzi się z takiego
spotkania.

In reality, the Be Together project focuses on collaboration between people with disabilities and
the able-bodied – its participants learn to face new
challenges, overcoming their own fears and stereotypes. They have been working together from May
to November to learn to trust each other and to get
closer to other people – and then see the results of
such a meeting.

Co robią? Pokazują, że każdy głos jest potrzebny
i może być usłyszany oraz zasługuje na szacunek
i wsparcie. Jednym zdaniem: udowadniają moc
sztuki integracyjnej. W tegorocznej edycji równolegle rozwijane były trzy procesy: praca teatralno-fotograficzna z grupą wrocławską, proces muzyczno-teatralny z grupą wałbrzyską oraz przygotowanie
wystawy sztuki integracyjnej we Wrocławiu. Projekt
Be Together po raz pierwszy zagościł także w Katowicach we współpracy z Muzeum Śląskim. Celem
tego działania jest zawsze otwieranie się na drugą
osobę, pokonywanie barier i lęków poprzez sztukę
oraz artystyczną współpracę. Przyszedł czas, by zaprosić publiczność na wielki finał.

What do they do? They show that every voice is
needed and can be heard and that everybody deserves respect and support. In one word, they showcase the power of integration art. This year’s edition focused simultaneously on developing three
processes – theatre and photography work with the
Wrocław group, music and theatre process with the
Wałbrzych group and preparation of an exhibition
of integrating art in Wrocław. The Be Together project also appeared for the first time in Katowice in
cooperation with the Silesian Museum. The aim of
this activity has always been to foster opening up towards other people, to overcome obstacles and fear
through art, as well as artistic cooperation. It is now
time to invite the audience to a grand finale.

A ten odbędzie się w aż trzech odsłonach. 15 listopada otwarta zostanie wystawa integracyjna w galerii Studio BWA Wrocław, w ramach której uczestnicy pokażą wspólnie wykonane prace, dotykające
takich tematów jak rozwój i akceptacja. Trzy dni
później w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia ekipa Be Together zagra spektakl – opowieść
o świecie idealnym, skonfrontowanym z rzeczywistością. Wszystko to z pomocą elementów teatru
czy storytellingu (także muzyki, którą performerzy
wykonają na żywo). Całość uzupełni pokaz grupy
Be Together z Wałbrzycha – właśnie tam oba pokazy zaprezentowane zostaną 20 listopada w Starej
Kopalni. Uczestnicy projektu w trzech odsłonach
pokażą, że świat otwartości i integracji leży na wyciągnięcie ręki.

This time, we will see three instalments: nn 15th November, an integration exhibition will open at Studio
BWA Wrocław Gallery, with the project participants
presenting their works on topics such as development and acceptance. Three days later, at the Centre for Performing Arts “Bakery”, the Be Together
group will present a play – a story about an ideal
world confronted with reality, featuring elements of
theatre and storytelling, as well as music performed
live by the participants. These events will be complemented by a show presented by Be Together group
from Wałbrzych – and both shows will be presented
on 20th November in the Old Mine. The three instalments will enable project participants to show you
that the world of openness and integration is at your
fingertips.

Ślimak
wynalazca
K

to by pomyślał, że ślimak może być wynalazcą. A jednak! Ten właśnie ślimak
nim był i to w dodatku jednym z lepszych
w okolicy. Zazwyczaj wynalazcami są lisy lub
sowy, ale Bonifacy – bo o nim mowa – przełamywał wszelkie stereotypy. Mimo że tworzenie
dzieł trwało bardzo długo, to samo ich wymyślanie nie zajmowało mu więcej niż pół godziny.
Nie od dzisiaj wiadomo, że ślimaki są powolne,
ale nikt nie powiedział, iż wolno myślą. Bonifacy nie został wynalazcą ot tak dla zabawy – miał
on bardzo ważny cel: chciał dostać się do swojej
dalekiej krewnej ośmiornicy Ewy. Wielu może
zdziwić fakt spokrewnienia ślimaka z ośmiornicą, a jednak oboje są mięczakami i ślimaki
również lubią wodę. Zauważyliście chyba, że
te małe stworzonka zawsze pojawiają się po
deszczu.
Bonifacy postanowił zatrudnić pomocnika,
który konstruowałby z nim wynalazki. Zdziwił
się bardzo, gdy zobaczył, że zgłosiło się tylu
chętnych. Wybrał paru ochotników na rozmowę o pracę: konika polnego, mysz, surykatkę,
motyla i bociana. Po wszystkich rozmowach
upodobał sobie bociana o długim dziobie
(idealnym do chwytania nawet najmniejszych
elementów) oraz ze zgrabnymi i zwinnymi nogami. Powstrzymał się jednak od zatrudnienia
właśnie jego, ponieważ spostrzegł, że ma on
chrapkę na tłuste ślimaczki, do jakich zaliczał
się Bonifacy. W końcu postanowił, że wybierze
motyla: ze zwinnymi nóżkami i – choć z daleka
tego nie widać – z pięcioma zgrabnymi paluszkami na każdej z nich. A ponieważ ten konkretny motyl to bielinek kapustnik i jego ulubionym
przysmakiem z dzieciństwa jest właśnie kapusta, ustalili wspólnie, że dostanie po liściu za
jeden dzień pracy. Bonifacemu spodobał się ten
układ, bo kapusty akurat miał pod dostatkiem.
Zważając na fakt, że miał już dość sera i słysząc
rymowankę „Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam
ci sera na pierogi, jak nie sera, to kapusty, od
kapusty będziesz tłusty” zawsze prosił o kapustę, nie wydaje się to dziwne.
– Szybko się uwinąłeś z pracą na dziś – Bonifacy
pochwalił pewnego dnia Klemensa, bo tak miał
na imię motyl.
– A tak, bardzo się spieszę, więc już wychodzę –
odparł Klemens.
– W takim razie do zobaczenia! – krzyknął ślimak do odbiegającego nowego pomocnika.
Motyl od pewnego czasu niezwykle często szybciej wracał do domu, ale Bonifacy był bardzo
dobrze wychowany i ani myślał spytać przyjaciela, gdzie tak gna, mimo że dla większości nie
byłoby to niegrzeczne.
– Mój plan legł w gruzach – oznajmił pewnego
razu Bonifacy współpracownikowi. – To już
trzeci model łodzi podwodnej dostosowanej do
ślimaczych potrzeb, ale żadna nie wyszła jak należy i trzeba wymyślić coś innego.
– Może by tak spróbować przetransportować
Ewę tutaj? – zaproponował Klemens.

– Właśnie chciałem to powiedzieć – nieudolnie
skłamał ślimak.
Po kilku próbach udało się przygotować idealny
transport dla Ewy, jednak pojawił się problem:
zwierzęta lądowe i wodne mają dwa inne języki.
Co prawda ślimak uczył się kiedyś podwodnej
mowy, ale pamiętał zaledwie kilka słów. Na dodatek Klemens miał urlop, więc nie mógł mu pomóc. Ślimak postanowił udać się do biblioteki.
Gdy wreszcie tam dotarł, okazało się, że ktoś już
wypożyczył książkę o języku podwodnym. Bonifacy mógłby co prawda poczekać, ale za cztery
dni Ewa miała urodziny, więc byłby to idealny
moment na spotkanie. Ostatnią nadzieją były
ptaki, które mogłyby polecieć nad morze i przekazać ośmiornicy informacje. Jednak okazało
się, że żaden z nich nie zna potrzebnego języka. Bonifacy wrócił smutny do domu, wiedząc,
że spotkanie z krewną będzie niemożliwe. Klemens zjawił się w pracy. Zdziwił się bardzo, gdy
zobaczył, że ten wesoły i entuzjastyczny zwykle
ślimak był teraz smutny i obojętny, ale zrozumiał wszystko, gdy ten wyznał:
– Nie mam jak skontaktować się z Ewą, a jej urodziny są już jutro.
– Bardzo mi przykro. Ale po co chcesz się z nią
kontaktować, skoro i tak zaraz przyjedzie tu
w specjalnym akwarium? – zapytał motyl.
– Ale skąd ona ma wiedzieć, że chcemy jej wysłać transport? – odparł przyjaciel ze łzami
w oczach. Co więcej, Bonifacy już nie wytrzymał i postanowił akurat w tym momencie zadać
Klemensowi to pytanie. – Słuchaj, a właściwie
gdzie ty się tak stale spieszysz?
– Na kurs języków – odparł niewinnie Klemens.
– Kurs języków?! A czy uczysz się tam podwodnego? – zaciekawił się Bonifacy.
– Oczywiście, mam nawet specjalną książkę
z biblioteki – odpowiedział. Kilka godzin później Klemens był gotowy do lotu, by poinformować Ewę o przygotowanym specjalnie dla niej
urodzinowym transporcie.
Nadszedł dzień urodzin Ewy. Ośmiornica przybyła już na miejsce i zdmuchiwała świeczki ze
swojego podwodnego tortu. Wszyscy świetnie
się bawili, a Bonifacy był najbardziej zadowolony. Niestety po kilku dniach Ewa musiała wracać do domu, ale ślimak już nie martwił się, że
nie będzie mógł się z nią kontaktować. Okazało
się bowiem, że istnieje alfabet wymyślony przez
pewnego morsa, który znają i morskie, i lądowe
zwierzęta – nazywany jest alfabetem Morse’a.
A jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak mają się porozumiewać z takiej odległości, powinien wiedzieć, że dla takiego wynalazcy jak Bonifacy nie
jest to żaden problem.
Zofia Zamorska, 12 lat,
SSP nr 72 we Wrocławiu, klasa VI c
Zwycięskie opowiadanie
w konkursie „Dziecinada literacko”
inspirowane plakatami festiwalu
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Brzydki
Wrocław

UGLY
WROCŁAW

Guzik Shop, Kiełbaśnicza 1 Street. Have you ever noticed
it while walking towards Solny Square? It’s right there,
in the very heart of Wrocław. You have to admit that the
store window, the typography – pretty much everything
– offers a unique experience. The oldest photograph of
this shop that I found was taken in 1970–1975, although
I think that it was there even before that.

Zakład fotograficzny Świt przy
ulicy Ruskiej, tuż obok wejścia na
słynne neonowe podwórko. Ten
niepozorny punkt usługowy działa
nieprzerwanie we Wrocławiu od...
1948 roku! Jest to tym samym
najstarszy działający w naszym
mieście zakład fotograficzny.

Wrocław się rozwija, nieustannie
zmienia, rwie do przodu – tego typu
opinie na temat naszego miasta są
dość powszechne. I dobrze! Warto
jednak pamiętać, że we Wrocławiu są
również miejsca wyjątkowo niezmienne, stabilne, pamiętające nawet czasy
przedwojnia. I nie mam tu na myśli
pomników czy zabytków. Chodzi
mi o sklepiki lub punkty usługowe,
z których korzystali już nasi dziadkowie i z których my korzystać możemy
nadal. Przykłady? Zobaczcie!
Wrocław is developing, constantly
changing and moving forward – at
least that’s what people usually say
when they look at our city. And that’s
– of course – a good thing! However,
it is worth keeping in mind that
Wrocław also has places that rarely
change – they are stable, steady and
some of them still link the city to its
pre-war history. And I don’t mean monuments – I mean shops and service
outlets used by our grandparents, that
we can still visit and use today. Need
some examples? Let’s have a look!

The Świt photo shop on Ruska
Street, right next to the entrance
to the famous neon backyard.
This inconspicuous store has
been operating continuously
in Wrocław since... 1948, which
makes it the oldest photo shop
operating in our city.

73 lata to za mało? Nie ma sprawy! Pączkarnia i Cukiernia Łomżanka (również ul. Ruska) na swym szyldzie
głosi, że jej rok założenia to... 1935 (choć we Wrocławiu pojawiła się w roku 1946). Tak, nasi dziadkowie
mogli kupować tu słodkości.
73 years not enough for you? I got you covered! The
Łomżanka confectionery and donut shop (also on Ruska
Street) claims on its sign that it was established in 1935
(although it appeared in Wrocław in 1946). Indeed – our
grandparents could buy their sweets there.

Ze Starego Miasta przenosimy się na Nadodrze. Przy
ul. Jedności Narodowej funkcjonuje jeden z najstarszych firmowych sklepów we Wrocławiu – Wedel.
W wyjątkowo oldschoolowych wnętrzach kupicie
wszelkie słodkości. Przy okazji zerknijcie na klasyczne
wzornictwo słowa „słodycze”, które znajduje się na
szybie. Ile może mieć lat? Najstarsze znalezione przeze
mnie zdjęcie pochodzi z połowy lat 70.
Now let’s move on from the Old Town to Nadodrze.
On Jedności Narodowej Street, you will find one of the
oldest company shops in Wrocław – Wedel, where you
can get yourself all kinds of sweets in a very old school
interior. By the way, take a look at the classic design of
the word “słodycze” [eng. sweets] on the glass. How old
do you think it is? The oldest photo I found was from the
mid-1970s.

Czy znacie podobne punkty we Wrocławiu?
Jeśli tak, napiszcie do nas!
Do you know any similar places in Wrocław?
If you do – feel free to share them with us!
niezbednik@strefakultury.pl
BrzydkiWrocław

Krzysiek Stęplowski

fot. Krzysiek Stęplowski

Sklep Guzik, ul. Kiełbaśnicza 1. Niemal samo serce
Wrocławia, a czy zwróciliście na niego uwagę, idąc
choćby w stronę placu Solnego? Przyznacie, że
to okno wystawowe, ta typografia – wszystko ma
wyjątkowy klimat. Najstarsze zdjęcie tego sklepu,
jakie znalazłem, pochodziło z lat 1970–1975. Choć
sądzę, że był tu znacznie wcześniej.

WYKREŚLANKA
21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dlatego też
z poniższego diagramu należy wykreślić 12 pozdrowień lub przywitań w różnych
językach. Odpowiedzi nie przecinają się, a kratki z kolejnymi literami nazwiska sąsiadują
ze sobą bokami (nie na ukos). Niewykreślone litery czytane rzędami utworzą hasło
– wiadomość w języku polskim od redakcji „Niezbędnika”.

_ _ _
czeski: _ _ _ _ _ _
francuski: _ _ _ _ _
hawajski: _ _ _ _ _
hebrajski: _ _ _ _ _ _
hiszpański: _ _ _ _
chorwacki:

_ _ _ _ _ _
niemiecki: _ _ _ _ _
serbski: _ _ _ _ _ _
turecki: _ _ _ _ _ _ _
węgierski: _ _ _ _ _ _ _
włoski: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

łotewski:

Z poprawnie rozwiązanym hasłem zapraszamy do infopunktu w klubokawiarni Barbara
(ul. Świdnicka 8b). Na 6 osób będą czekać nagrody:
3 płyty „A la carte 2” duetu Bokun/Kościuszko (→ pisaliśmy o nich w poprzednim
numerze na str. 70)
2 podwójne zaproszenia na listopadowe spektakle Teatru Polskiego w podziemiu
1 książka „Chryzostoma Bulwiecia podroż do Ciemnogrodu” (→ więcej na str. 78).
Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.strefakultury.pl/niezbednik-listopad2019-konkurs.
HASŁO:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !

POŁĄCZ PARY
Poniżej na parkiecie znajdziecie bohaterów plakatów tanecznego cyklu „Balety w Imparcie”.
Tancerzy tak poniosła muzyka, że nie spostrzegli, że zgubili swoją parę. Połącz cyfry (mężczyzn)
z literami (kobietami), a potem odgadnij, jaki styl taneczny reprezentują.
Poprawne rozwiązanie znajduje się na stronie 78.
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na Polski Język Migowy / guided tour with translation
to Polish Sign Language

„po/wy/miary” – wystawa
measure-/assess-/ments
– an exhibition
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
wt., czw. / Tue., Thu. 10:00–16:00; śr. / Wed. 9:00–16:00
pt., niedz. / Fri., Sun. 10:00–18:00; sob. / Sat. 10:00–20:00

30

Troje artystów – Dorota Nieznalska, Jörg Herold,
Katarina Pirak Sikku – podąża śladem pseudonaukowych antropologicznych badań wykorzystywanych do celów skierowanych przeciwko
człowiekowi i przy pomocy sztuki próbuje
odpowiedzieć na pytania, jak wytłumaczyć powszechne resentymenty przeciwko obcym – ich
trwałość i aktualność. Punktem wyjścia oprowadzania (21.11) będzie wieloczłonowa instalacja
Doroty Nieznalskiej, która powstała jako efekt jej
badań w archiwum Instytutu Niemieckich Prac
na Wschodzie (Institut für Deutsche Ostarbeit,
IDO), założonego przez Generalnego Gubernatora
Hansa Franka w Krakowie w 1940 r. Przyjrzymy
się jej pod kątem takich pytań jak: na ile praca ta

wanych na bazie fotografii portretów o tematyce
ślubnej, wojskowej czy pierwszokomunijnej.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

www.mnwr.pl

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

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

Dorota Nieznalska, Jörg Herold and Katarina
Pirak Sikku follow the trail of pseudoscientific
anthropological research which in essence is
directed against the interests of humanity, trying
to use art to find out how to explain the common
resentment against the Other, as well as their persistence and timelessness. The starting point of
the tour (21.11) will be a multi-part installation by
Dorota Nieznalska, which was created as a result
of her research in the Institut für Deutsche Ostarbeit (IDO) archive – an organisation established
by General Governor Hans Frank in Cracow in
1940. We will take a closer look to try and answer
several questions, such as: to what extent is this
work an artistic representation of the past and
how much is made up by reliably presented facts?
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced),
5 PLN (group)

4.10–29.12
„Opowieści spoza obrazów”
– wystawa fotografii Ewy Martyniszyn
Stories from beyond the photographs
– an exhibition of works
by Ewa Martyniszyn
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
wt., śr., pt.–niedz. / Tue., Wed., Fri.–Sun. 10:00–16:00
czw. / Thu. 9:00–16:00
Wystawa jest podsumowaniem projektu artystycznego realizowanego przez artystkę w latach
2005–2006 na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego oraz na Ukrainie.
Powstało wtedy 44 fotografii czarno-białych
i barwnych oraz około 50 reprodukcji tzw. monideł, czyli ręcznie podkolorowanych lub preparo-

The exhibition sums up an artistic project carried
out by the artist in 2005–2006 in Opole, Lower
Silesia, Silesia and Ukraine, during which the
artist created 44 black-and-white photographs,
as well as about 50 reproductions of the so-called
„monidło” – hand-coloured wedding, military or
first communion portraits, prepared on the basis
of photographs.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced),
5 PLN (group)

10.10–29.12
„Aspekt! Aspekt!” – wystawa wideo
Biennale WRO 2019
Aspect! Aspect! – a video exhibition
of the WRO 2019 Biennale
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–18:00
niedz. / Sun. 12:00–15:00
Wystawa „Aspekt! Aspekt!” koncentruje się na
czynnikach, które podważają pewien określony
model bycia człowiekiem, wagę ludzkiej sprawczości, wskazując na mnogość elementów, które wpływają na kształt odbioru rzeczywistości, a także
stara się podnieść rangę aktywności agentów nie-ludzkich, którzy bez nas doskonale sobie radzą.
Trzy programy wideo są zbudowane tematycznie
z prac powstałych w ostatnich dwóch latach, co
nie znaczy, że złożone w ten sposób dzieła nie
korespondują ze sobą – dobór technik i tematów
wpłynął na ostateczny kształt projekcji. W realizacjach rozgrywających się w przestrzeni publicznej
– realnej i wirtualnej – toczą się gry z konwencjami
mediów. Zabawom z wizerunkiem towarzyszą
refleksje o medialnej i politycznej emocjonalności,
estetyzacji znaczeń, mechanizmach przedstawień
krajobrazów realnych i symbolicznych.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki
Mediów
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
Exhibition focuses on factors that undermine
a certain model of being human, the importance
of human agency, pointing to the multitude of
elements that affect the shape of reality reception,
and also tries to raise the rank of the activity of
non-human agents who do very well without us.
Three video programs are built thematically from
works created in the last two years, which does
not mean that the works composed in this way do
not correspond with each other – the selection of
techniques and themes influenced the final shape
of the projection. In the projects taking place in
public space – real and virtual – games with media conventions are taking place. Games with the
image are accompanied by reflections on media
and political emotionality, aestheticization of
meanings, mechanisms of representation of real
and symbolic landscapes.
Additional language: English / Organiser: WRO
Center for Media Art Foundation / Free entrance

po/wy/miary, Dorota Nieznalska, „Badania SRV Sektion Rassen – und Volkstumsforshung, 2018, Muzeum Miasta Gdyni

sztuki
wizualne

visual arts

sztuki wizualne

8.09–24.11
21.11 | 11:00 oprowadzanie z tłumaczeniem

jest artystycznym wyobrażeniem przeszłości, a na
ile rzetelnie zrelacjonowanymi faktami?

visual arts

18.10–15.11
Mistrz i uczniowie:
„CROQUIS – KROKI” – wystawa
Master and Disciples:
CROQUIS – KROKI – an exhibition
Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00
Wystawa szkiców „CROQUIS – KROKI” z cyklu
Mistrz i uczniowie prezentuje dokonania uczestników Pracowni Plastycznej Reja 17 oraz ich
mistrza Grzegorza Bednarza. Szkic jako intuicyjna
notatka niesie ogromny ładunek wiedzy o ekspresji i talencie artysty. Ze szkicu można się dowiedzieć, jak grafologia czyta z pisma osobowość
autora. Indywidualność twórcza, niepowtarzalność kreski gwarantuje spotkanie z niezwykłymi
artystami, których szczerość i autentyczność
widziana jest w linii, jakie zostawia narzędzie.
Organizator: MDK Śródmieście
www.mdksrodmiescie.wroc.pl
Wstęp wolny
The CROQUIS – KROKI exhibition of sketches
presented as part of the Master and Disciples series
showcases the achievements of the students of
the Reja 17 Art Studio and their master Grzegorz
Bednarz. Being an intuitive note of sorts, sketches
are a trove of knowledge about the artist’s expression
and skill, and you can learn more about an artist by
reading their sketches, just like a graphologist reads
the author’s personality from what they wrote. The
creative individuality and uniqueness of all the
drawings are a guarantee of meeting extraordinary
artists, whose sincerity and authenticity can be
clearly seen in the lines left by their drawing tools.
Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre
/ Free entrance

22.10–9.11
„Modus operandi”
– wystawa prac Pati Dubiel
Modus operandi – an exhibition
of works by Pati Dubiel
Galeria Versus / Versus Gallery, ul. Jatki 11
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 11:00–19:00
„Modus operandi” to sposób działania oraz cechy
będące śladem artystycznych linii papilarnych.
Po dwudziestu latach testowania szklanej materii
i setkach zrealizowanych projektów, Pati Dubiel dotarła do punktu, w którym jej modus operandi został
określony. Erotyka, kolor, fantazja i autorskie podejście do szkła to znaki szczególne sztuki artystki. Na
wystawie w Galerii Versus zaprezentowany zostanie
efekt ostatnich 10 lat pracy Pati. Ekspozycja rzeźb
zostanie uzupełniona rysunkami i kolażami.
Dodatkowy język: angielski

22.10–7.12
„Syndrom florencki”
– wystawa prac braci de la Torre
Florentine syndrome – an exhibition
of works by de la Torre brothers
galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9-10
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–18:00

„Modus operandi” – wystawa prac Pati Dubiel; Złoty Kiosk, fot. Marta Sobala

sob. / Sat. 11:00–15:00
Bracia de la Torre to urodzeni w Meksyku artyści,
którzy działają na styku kraju swojego pochodzenia
i Stanami Zjednoczonymi. W ciągu trzydziestoletniej kariery zawodowej poruszali kwestie imigracji
i percepcji kulturowej. Ich twórczość jest prawdziwym tyglem różnorodnych koncepcji, a ich pierwsza
wystawa w Polsce wypełni galerię obiektami i instalacjami, łącząc tradycyjną meksykańską estetykę
z rozmaitymi symbolami komercyjnego kiczu.
Dodatkowy język: angielski

Organizator: Galeria Versus
www.versusgaleria.com
Wstęp wolny
Modus operandi is a way of acting and features
that are a trace of artistic fingerprints. After
twenty years of testing glass matter and hundreds
of completed projects, Pati Dubiel has reached the
point where her modus operandi was identified.
Eroticism, color, fantasy and an original approach
to glass are the hallmarks of the artist’s art. At
the exhibition at the Versus Gallery, there will
presented the effect of Pati’s last 10 years of work.
The sculptures exhibition will be supplemented
with drawings and collages.
Additional language: English / Organiser:
Versus Gallery / Free entrance

25.10–22.11

www.bwa.wroc.pl

Złoty Kiosk – odsłona III
Golden Kiosk – edition III

Wstęp wolny

Złoty Kiosk, podwórko przy ul. Prusa 37

Organizator: BWA Wrocław

De la Torre brothers are artists born in Mexico
who work at the interface between their country
of origin and the United States. During their
thirty-year career, they have addressed issues of
immigration and cultural perception. Their work
is a real melting pot of diverse concepts.
Additional language: English / Organiser:
BWA Wrocław / Free entrance

Złoty Kiosk to mieszczący się na Ołbinie obiekt
o wymiarach 2,5 x 2,5 x 2,5 m, w którym prezentowane są realizacje przygotowane z myślą o indywidualnym odbiorze. Kiedyś stał on w Bolesławcu,
teraz stoi na jednym z ołbińskich podwórek.
Charakterystyczny, rozpoznawalny i uniwersalny
kształt zwraca na siebie uwagę złotym kolorem,
którym został pokryty. Eksponuje się w łatwy
i efektowny sposób. Zasadą Złotego Kiosku jest

indywidualny odbiór zastanej wewnątrz sytuacji – tylko jedna osoba wchodzi do przestrzeni
w danym momencie. Ten model pozwala na
osobistą konfrontację z dziełem, przestrzenią,
a czasem z samym artystą/artystką. Można w nim
spędzić dowolną ilość czasu, odwiedzać właściwie
codziennie – klucz znajduje się w Rewizji (ul. Prusa
37). W listopadzie prezentowana jest twórczość Elżbiety Jabłońskiej. Artystka zaprosiła publiczność
do podzielenia się tak zwanymi złotymi myślami
– własnymi lub zapożyczonymi, zasłyszanymi
w rozmowie, wynotowanymi z książek czy sfotografowanymi w przestrzeni publicznej, na murach,
klatkach schodowych, w bramach. Wszystkie zebrane sentencje zostały wyeksponowane w Złotym
Kiosku, stanowiąc tytułowe przesłanie.
Organizator: Złoty Kiosk
zlotykiosk
Wstęp wolny
Golden Kiosk is the object measuring 2,5 x 2,5 x
2,5m which hosts monthly a single project prepared with consideration of individual reception.
Once upon a time it stood in Bolesławiec, today in
one of Ołbins’ backyards. The rule of Golden Kiosk
is based upon individual reception of the current
situation inside – only a single person can enter at
a single moment. Such model allows for personal
confrontation with the work, space and sometimes
even with an artist him/herself. The visitor may
take as much time as needs to conmprehend,
practically everyday – the key can be received
from Rewizja (37 Prusa Street). In November there
will be presented works by Elżbieta Jabłońska.
The artist invited audience to share with them, so
called words of wisdom – personal or derivated,
overheared in talks, or photographed in public
space. All collected maxims are exposed in Golden
Kiosk, making up eponymous remittance.
Organiser: Złoty Kiosk / Free entrance
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Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy),
5 PLN (grupowy)
What topics do contemporary non-professional
artists deal with? What role does art play in their
everyday lives? Is their work appreciated by the
local community? Answers to these and other
questions can be found at a unique exhibition
prepared by the Ethnographic Museum in
Wrocław and the Ważka Foundation. The exhibition is a presentation of the current state of folk
art in Lower Silesia.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced),
5 PLN (group)

29.10–2.02.2020
„Wyrzeźbiony Wrocław” – wystawa
Carved Wrocław – an exhibition
Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–pt. / Tue.–Fri. 10:00–17:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:30–18:00
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Pierwsza w historii sztuki i muzealnictwa monograficzna prezentacja wrocławskiej rzeźby I poł. XX
wieku – najmniej rozpoznanego zjawiska w sztuce
Wrocławia. Pokazanych zostanie ponad 100 dzieł
wykonanych przez blisko 30 znakomitych rzeźbiarzy. Wystawa jest okazją do zapoznania się z całym
spektrum tematycznym ówczesnej twórczości
rzeźbiarskiej – poczynając od aktu, poprzez portret, animalistykę, na tematyce alegorycznej, rodzajowej, mitologicznej oraz historycznej kończąc.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy),
7 PLN (grupowy, rodzinny)
The first monographic presentation of Wrocław
sculpture from the 1st half of the 20th century in the
history of art and museums, presenting the least
known phenomenon in local art, featuring more
than 100 works by nearly 30 outstanding sculptors.
The exhibition is an opportunity to get to know the
entire spectrum of themes undertaken by sculptors of that time – from the nude, through portrait,
animalism, allegories, genre pieces, as well as
mythological and historical themes.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN (reduced),
7 PLN (group, family)

25.10–29.12
„Otwarty teren sztuki” – wystawa
Open area of art – an exhibition
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
wt., śr., pt.–niedz. / Tue., Wed., Fri.–Sun. 10:00–16:00
czw. / Thu. 9:00–16:00
Jakie tematy podejmują współcześni artyści
nieprofesjonalni? Jaką rolę odgrywa sztuka w ich
życiu codziennym? Czy ich twórczość jest doceniana przez lokalną społeczność? Odpowiedzi na
te i inne pytania można znaleźć na wyjątkowej
wystawie przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu i Fundację Ważka. Ekspo-

7.11 | 18:00 wernisaż / opening
7.11–2.12
„On i ja” – wystawa Leona
Podsiadłego i Dominika Podsiadłego
He and I – an exhibition of works by
Leon Podsiadły and Dominik Podsiadły
Galeria Entropia / Entropia Gallery ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–19:00
Wspólna wystawa dwóch wyrazistych osobowości
twórczych i odmiennych charakterów artystycznych, które łączy ścisła relacja rodzinna: profesora Leona Podsiadłego, wybitnego wrocławskiego
rzeźbiarza, malarza, rysownika i pedagoga,
wychowawcy kilku pokoleń artystów działających
w kraju i za granicą oraz jego syna – Dominika
Podsiadłego, niezależnego artysty tworzącego
w obszarze wielu mediów, kuratora projektów
sieciowych i aktywisty określającego siebie m.in.
jako postdigitalperformera, neowebdadaistę
i fakehackera. Kuratorka: Alicja Jodko.
Organizator: Galeria Entropia
www.entropia.art.pl
Wstęp wolny
A joint exhibition of two distinct creative personalities and different artists connected by a close
family relationship – Professor Leon Podsiadły,
an outstanding Wrocław-based sculptor, painter,
graphic artist and teacher, who taught several
generations of artists working in Poland and

abroad, as well as his son – Dominik Podsiadły,
an independent artist working with a variety of
media, curator of network projects and activist
who describes himself as, among others, a postdigitalperformer, neowebdadaist and fakehacker.
Curator: Alicja Jodko.
Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

7.11 | 18:00
Noc Żywych Archiwów WRO
Living Archives Night WRO
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
WRO powstało ponad trzy dekady temu i od
początku działalności dbało o to, by wydarzenia
– wystawy, performanse, koncerty, sympozja czy
spotkania – odbywające się podczas Biennale
WRO i innych aktywności centrum były rejestrowane i dokumentowane. Jednocześnie zadbano o to, by zachować prawa do wykorzystania
zgromadzonych nagrań w celach badawczych,
edukacyjnych i twórczych. Dzięki temu powstał
zbiór unikatowych materiałów, które z czasem
stały się bazą dla wielu kolejnych projektów:
publikacji, wystaw, badań. Na bazie archiwów
powstały również działania stricte artystyczne,
jak np. instalacje interaktywne, w których archiwalne nagrania zostały umieszczone w nowych
kontekstach.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Centrum Sztuki WRO
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
WRO was established over three decades ago and
from the very beginning of its activity, it made
sure that events – exhibitions, performances,
concerts, symposia or meetings – taking place
during the WRO Biennale and other activities of
the center were recorded and documented. At the
same time, care was taken to preserve the rights
to use the collected recordings for research, educational and creative purposes. As a result, a collection of unique materials was created, which
over time became the basis for many subsequent
projects: publications, exhibitions, and research.
On the basis of archives, strictly artistic activities
have also been created, such as interactive installations, in which archival recordings have been
placed in new contexts.
Additional language: English / Organiser:
WRO Art Center / Free entrance

„Wyrzeźbiony Wrocław”, mat. organizatora; Noc Żywych Archiwów WRO – Eric Siu „Touchy” fot. Joanna Stoga

sztuki wizualne

zycja jest pokazem aktualnego stanu twórczości
ludowej na Dolnym Śląsku.

„Parallel Traces – Dziedzictwo
żydowskie w nowej perspektywie”
– wernisaż wystawy
Parallel Traces – a new lens on Jewish
Heritage – official inauguration
of the exhibition
Synagoga Pod Białym Bocianem / The White Stork
Synagogue, ul. Włodkowica 7
W ramach międzynarodowego projektu „Parallel
Traces: Dziedzictwo żydowskie w nowej perspektywie” znana fotografka Agnieszka Traczewska
fotografowała dla Fundacji Bente Kahan żydowski
Wrocław. Jej prace można będzie zobaczyć
podczas oficjalnego wernisażu wraz z pracami
pozostałych czterech artystów zaproszonych do
projektu przez miasta partnerskie.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja Bente Kahan
www.fbk.org.pl

Wystawa prac Bronisława Wojciecha Linkego, „Serce” z cyklu Śląsk, 1937, akwarela, gwasz, ołówek, przecieranie, papier, 57×76,8 cm; Wystawa prac Marii Kociumbas, mat. organizatora

Wstęp wolny
As a part of the international project Parallel
Traces: a new lens on Jewish Heritage we asked
prominent photographer Agnieszka Traczewska
to take pictures of the Jewish Wrocław. Her works
can already be found on the website of the Parallel
Traces project, along with the works of four other
photographers who were asked to join the project by
our partner cities.
Additional language: English / Organiser:
Bente Kahan Foundation / Free entrance

Niepodległości w Warszawie przypominają twórczość mistrza malarstwa – Bronisława Wojciecha
Linkego – odwołującego się do wyobraźni i ekspresji. Wystawa jest pierwszą od 57 lat prezentacją
obrazów artysty. Na ekspozycji prezentowane
będą m.in. cykle „Śląsk” oraz „Kamienie krzyczą”.
Kurator wystawy: Krzysztof Stanisławski.

Wystawa prac
Bronisława Wojciecha Linkego
An exhibition of works
by Bronisław Wojciech Linke
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
Galeria Miejska we Wrocławiu wraz z Muzeum

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Galeria Miejska we Wrocławiu,
Muzeum Niepodległości w Warszawie
www.galeriamiejska.pl
Wstęp wolny / Free entrance
The City Gallery in Wrocław joined forces with
the Independence Museum in Warsaw to remind
us about the work of the master of painting –
Bronisław Wojciech Linke, who in his works drew
on imagination and expression. The exhibition
is the first showcase of the artist’s paintings in
57 years, presenting pieces such as the Silesia
and Screaming stones series. Curator: Krzysztof
Stanisławski.
Additional language: English / Organisers:
The City Gallery in Wrocław, Museum
of Independence in Warsaw

12–30.11
16.11 | 17:00 wernisaż / opening
Wystawa obrazów Marii Kociumbas
Exhibition of paintings
by Maria Kociumbas
Klub Pod Kolumnami, ul. św. Macieja 21
pon.–pt. / Mon.–Fri. 14:00–20:00

8.11–7.12

meetings with Prof. Bogusław Bednarek from the
series “Polish legacy” on the anniversary of Poland regaining independence. Every picture was
created live during each of the 12 meetings – the
exhibition will be a summary of the entire series.

visual arts

7.11 | 17:00–18:00

Obrazy Marii Kociumbas powstały podczas rocznego cyklu spotkań z prof. Bogusławem Bednarkiem
pod nazwą „100ropolska scheda” z okazji rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas
każdego z 12 spotkań powstawał obraz na żywo –
wystawa będzie podsumowaniem serii spotkań.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
An exhibition of paintings by Maria Kociumbas,
which were created during the annual series of

14.11 | 19:00

wernisaż / opening

14.11–13.12
„Zwierzowce” – wystawa prac
Marka Bieganowskiego
Zwierzowce – an exhibition of works
by Marek Bieganowski
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–20:00
Marek Bieganowski drogą poszukiwań zrozumienia sztuki rozpoczął studia na Uniwersytecie
Wrocławskim. W 2016 roku ukończył historię
sztuki. W jego pracach widoczny jest rzetelnie
opanowany warsztat plastyczny oraz świadomość
artystyczna poparta dogłębną znajomością dziedzin sztuki. Odwaga w użyciu koloru i poczucie
humoru zawarte w prostych, czytelnych przedstawieniach czyni prace wyjątkowymi, a niekiedy
groteskowa forma jest dla odbiorcy zaskoczeniem
i zmusza do refleksji.
Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej
www.konturykultury.art.pl
Wstęp wolny
Marek Bieganowski began his struggle to understand art at the University of Wrocław, where he
graduated in art history in 2016. His works exhibit
good artistic technique and workmanship, as
well as a certain artistic awareness, backed by
a thorough knowledge of numerous fields of art.
His bold use of colour and a sense of humor contained in simple, clear works makes them unique,
while their grotesque form surprises the viewers
and forces them to think.
Organise: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Free entrance
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sztuki wizualne

15–23.11
15.11 | 18:00 wernisaż / opening

16.11 | 19:00 wernisaż / opening
16.11–20.12

Be Together
– wystawa poprojektowa
Be Together – an exhibition

„Z prochu” – wystawa fotografii
Pawła Abramowicza
Ashes – an exhibition of photographs
by Paweł Abramowicz

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
Be Together to projekt łączący integrację osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych przez
wspólne działania artystyczne. Do tej pory kuratorzy
stawiali na działania performatywne, w tym roku
podjęli się jednak nowego wyzwania – wspólnego
przygotowania wystawy, która będzie rezultatem
pracy uczestników i trzech opiekunów artystycznych
od początku realizujących ten projekt.
Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: BWA Wrocław, TIFF Collective
www.bwa.wroc.pl
www.be-together.pl
Wstęp wolny
The Be Together is a project combining integration
of people with disabilities and non-disabled people
through joint artistic activities. Up to now, the curators have focused on performative activities, but this
year they are undertaking a new challenge – collaborative preparation of the exhibition.
Additional language: English / Organisers:
BWA Wrocław, TIFF Collective / Free entrance

Bryły Platona IV: „Model Graniczny”, wyk. Magdalena Jaroć
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REKLAMA

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 12:00–23:00
Galeria Prozy zaprasza na wystawę portretów
autorstwa dziennikarza i fotografa Pawła Abramowicza, inspirowanych relacją między człowiekiem
a naturą. Jak pisze artysta, glina nie wybiera, nie
ocenia. Jest formą, która odbiera twarzy indywidualność, treść. Ale można posłużyć się gliną
tak, by odwrócić jej monotonny, monotematyczny
charakter. Kreować nastroje, emocje, wydobyć
spod jej suchej warstwy to, co ona próbuje zasłonić.
Kuratorka: Katarzyna Śmigielska we współpracy
z Jagodą Malanin.
Organizatorzy: Wrocławski Dom Literatury,
Niezależna Inicjatywa Kuratorska Ładne
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
The gallery at the Klub Proza invites everybody
to an exhibition of portraits by journalist and
photographer Paweł Abramowicz, inspired by the
relationship between human beings and nature.
According to the artist himself, clay does not
choose and does not judge. It is a form that takes
away individuality and content from the face; however, you may use clay to reverse its monotonous,
monothematic nature. Create moods, emotions,

extract whatever it tries to cover up from under
its dry crust. Curator: Katarzyna Śmigielska in
cooperation with Jagoda Malanin.
Organisers: Wroclaw Literature House, Niezależna Inicjatywa Kuratorska Ładne / Free entrance

17.11 | 18:00
Wernisaż z muzyką:
Jarosław Wierzbicki
i Klaudia Lewandowska
Opening with music:
Jarosław Wierzbicki
and Klaudia Lewandowska
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Jarosław Wierzbicki – człowiek, który odebrał niewiarygodnie trudne lekcje od życia. Jego miłością
jest muzyka, pasją – fotografia, a celem – uchwycenie emocji, które niesie ze sobą jazz. W 2018
roku jego zdjęcie przedstawiające Rudy’ego Birda
dostało się do finałowej trzydziestki prestiżowego
konkursu Jazz World Photo. Rok później fotografią przedstawiającą Leszka Możdżera zajął
5. miejsce w tymże konkursie. Klaudia Lewandowska to aktorka, wibrafonistka. Wykonuje spektakle
oraz recitale muzyczno-teatralne, w których łączy
zadania aktorskie ze śpiewem i grą na wibrafonie.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Wstęp wolny

anywhere, she takes her painting supplies with
her, just in case she notices something interesting that is worth putting on canvas. Magdalena
Sławińska works as a doctor, and art is her way to
escape everyday stress and the negative energy
of sick patients. Observing nature, especially her
beloved coastal landscapes of Croatia, as well as
painting her emotions on canvas gives her always
invigorating energy that allows her to enjoy life…

Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Free entrance

22.11–13.01.2020

21.11–11.12

„Więcej niż 1000 słów”
– wystawa Wojciecha Pukocza
More than 1000 words
– an exhibition of works
by Wojciech Pukocz

„Wolne i szczęśliwe” – wystawa
Free and happy – an exhibition
Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00
Autorami prezentowanych prac plastycznych są
mali i młodzi artyści, którzy na warsztat wzięli
nieokiełznaną naturę konia. Piękno, żywiołowość,
więź z człowiekiem czyni postać konia jednym z
ciekawszych tematów artystycznych poszukiwań
realizowanych w rzeźbie, rysunku, malarstwie.
Każdy, komu los zwierząt nie jest obojętny, może
czuć się zaproszony.
Organizator: MDK Śródmieście
www.mdksrodmiescie.wroc.pl
Wstęp wolny
The presented artworks were created by young
artists, who focused on the unbridled nature of
the horse. Their beauty, vigour and bond with
humans makes the horse one of the most interesting themes of artistic exploration for sculptors,
graphic artists and painters alike. Feel free to join
us if you are not indifferent to the fate of animals.
Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre
/ Free entrance

22.11–6.12
„Nadmorskie impresje” – wystawa
prac Magdaleny Sławińskiej
Seaside impressions – an exhibition
of works by Magdalena Sławińska
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a

„Mobilki” – wystawa prac Mariusza Warasa, „Odjazd”, fot. Alicja Kielan

wt., czw., pt. / Tue., Thu., Fri. 17:00–20:00
Maluje już od ponad dziesięciu lat z potrzeby serca.
Na wszelkie wyprawy wakacyjne zabiera ze sobą
malarskie akcesoria, bo zawsze dostrzec można coś
frapującego, co warto utrwalić. Magdalena Sławińska na co dzień jest lekarzem, a uprawianie sztuki
pozwala jej uciec od stresu codzienności związanej
z negatywną energią chorych pacjentów. Obserwacja
natury, szczególnie ukochanych przez nią nadmorskich krajobrazów Chorwacji, jak i przelewanie
wrażeń na obraz, daje jej zawsze ożywczą energię
pozwalającą czerpać z życia radość…
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Wstęp wolny
An artist who has been painting for more than ten
years out of pure passion, and any time she goes

covered with a sheet, dominant in our popular
culture. Immaterial, yet needing a body to exist;
alive, yet dead. What caused the ghost to appear
in such a form?

visual arts

Jarosław Wierzbicki – a man taught some incredibly difficult lessons by life. He loves music, he is
a photography buff and his main objective is to
capture the emotions brought out by jazz. In 2018,
his photograph of Rudy Bird made it to the list
of top 30 pictures in the prestigious Jazz World
Photo competition. A year later, his photograph of
Leszek Możdżer won him the 5th place in the same
competition. Klaudia Lewandowska is an actress
and a vibraphonist, presenting performances, as
well as musical and theatrical recitals in which
she combines acting with singing and playing on
the vibraphone.

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

Organiser: ODT Światowid / Free entrance

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a
pon. / Mon. 10:00–18:00
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00
Obraz posiada w sobie dziwną zależność i niezależność od materii. Z jednej strony potrzebuje
farby i pędzla, aby zaistnieć, z drugiej – powidok
w naszej pamięci, klisza w kulturze czy plik
cyfrowy mogą gwarantować mu wieczne trwanie.
Dwuznaczność tą dobrze ilustruje powszechne
w popkulturze przedstawienie ducha jako ludzkiej
postaci przykrytej prześcieradłem. Niematerialny, ale potrzebuje ciała, żeby zaistnieć, żywy, ale
jednak martwy. Co dało asumpt duchowi, aby
objawił się w takiej formie?
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl
Bilety / Tickets: 10 PLN (normalny), 5 PLN
(ulgowy), czwartki – wstęp wolny
Paintings have this peculiar dependence on and
independence from matter. On the one hand, they
need paint and brush to exist, on the other, an
afterimage imprinted in our memory, a cultural
cliché or a digital file can guarantee its eternal
existence. This ambiguity is well-illustrated by
the representation of a ghost as a human figure

29.11–25.01
29.11 |19:00 wernisaż / opening
„Mobilki” – wystawa prac
Mariusza Warasa
Mobilki – an exhibition of works
by Mariusz Waras
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
Prezentowany cykl „Mobilki” jest zbiorem
przeskalowanych zabawek – figur uruchamianych ręką odbiorcy. Prosta technologia, w dużej
mierze bazująca na technice wykorzystywanej
przez artystę przy tworzeniu murali, umożliwiała prędkie wykonanie prac, a ich projekty były
każdorazowo spontaniczną reakcją na konkretne
wydarzenia polityczno-medialne w Polsce ostatnich dwóch lat. Figury są zapożyczone z konkretnych obrazów, które w jakiś sposób silnie
podziałały na wyobraźnię Mariusza Warasa.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
The presented Mobilki series is a set of scaled
toys – figures operated by the recipient’s hand.
Simple technology, largely based on the technique used by the artist in the creation of murals, enabled him to quickly execute the works.
Each project symbolizes a spontaneous reaction
to specific political and media events that happened in Poland in the last two years.
Additional language: English Organiser:
BWA Wrocław / Free entrance
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muzyka

music
3.11 | 12:00, 18:00
23.11 | 19:00

„Giselle” – balet Adolphe’a Adama
Giselle – a ballet by Adolphe Adam
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
To romantyczna historia, w której świat realny
przeplata się ze światem zjaw. Tłem historii libretta
jest legenda o pięknej wieśniaczce, która zakochała
się w księciu, nie znając jego prawdziwej tożsamości. Balet Adolphe’a Adama to typowy balet
romantyczny, który odznacza się wyrazistymi i łatwymi do zapamiętania motywami melodycznymi.
Wrocławska „Giselle” została pomyślana jako
pozycja klasyczna, pielęgnująca najlepsze tradycje
tańca baletowego. Choreografię Jeana Coralliego
i Julesa Perrota opracowały i przeniosły na scenę
Ewa Głowacka wraz z Zofią Rudnicką.
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–100 PLN
A romantic story in which the real world is
intertwined with a world of apparitions. The
background of the story told in the libretto is
the legend of a beautiful peasant girl who fell in
love with a prince not knowing his true identity.
Adolphe Adam’s work is a typical romantic ballet
with distinctive and memorable melodic motifs.

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN

7.11 | 19:00
Czwartki z operetką: „Gdy operetka
spotyka rewię” – koncert
Thursdays with operette: When
operette meets revue – a concert
Scena Kamienica, ul. Lelewela 15

5.11 | 19:00–21:00
Dogrywki:
Skalpel + Patryk Piłasiewicz
– spotkanie z muzykami
Shuffle: Skalpel + Patryk Piłasiewicz
– a meeting with musicians
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Na winylu, z kaset magnetofonowych, płyt CD
i w wersjach zdigitalizowanych – tak podczas
Dogrywek uczestnicy spotkania słuchają utworów
wybranych przez zaproszonych muzyków. Oprócz
numerów, którymi chcą się podzielić, często przynoszą coś jeszcze: książki, komiksy, stare okładki
płyt czy niepublikowane dotąd utwory i teledyski.
To punkt wyjścia do rozmowy o inspiracjach,
etapach tworzenia i najlepszych, a czasem najgorszych koncertach, na których byli lub które sami
zagrali. Formuła spotkań jest otwarta, więc pytać
można o wszystko i w każdej chwili. W listopadzie
Maciek Przestalski, dziennikarz Radia RAM i Radia
Wrocław Kultura, porozmawia z duetem Skalpel
oraz dyrygentem i aranżerem Skalpel Big Band.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław

„Czwartki z operetką” to najbardziej znany cykl
koncertowy Sceny Kamienica we Wrocławiu.
Podczas każdego z wydarzeń organizatorzy zabierają publiczność w podróż po klasyce gatunku,
ubarwiając każdy wieczór anegdotami i humorem
oraz popisowymi tańcami w wykonaniu baletu.
W listopadowy wieczór zabrzmią fragmenty najsłynniejszych operetek, wodewilów i muzycznych
komedii z takich arcydzieł jak: „Życie paryskie”,
„Orfeusz w piekle”, „Clivia”, „Wiedeńskie kobietki”, „Piękna Helena” i wiele innych.
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
“Thursdays with operetta” is the most famous concert series of Scena Kamienica. During each of the
events, the organisers take you on a journey through
the classics of the genre, enriching every evening
with anecdotes and humour, as well as showcasing dances performed by the ballet. Each time, the
guest are outstanding artists associated with Polish
musical theatres, and the presented repertoire constitutes a whole kaleidoscope of the works.
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 45 PLN
(regular), 40 PLN (reduced)

www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Shuﬄe 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 guests of
the meeting will be Maciek Przestalski, journalist
of Radio RAM i Radio Wrocław Kultura, who wiil
talk with duet Skalpel as well as conductor and
arranger Skalpel Big Band.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

7, 9.11 | 19:00
„Nabucco” – opera
Giuseppe Verdiego
Nabucco – an opera
by Giuseppe Verdi
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
„Nabucco” Giuseppe Verdiego to szczególna opera,
która opowiada historię zniewolonego narodu.
Autorytarny władca – Nabucco, król Babilonu – postanawia najechać i podbić Jerozolimę. Dramaturgii
dodają losy dwóch córek Nabuchodonozora, czyli
Fenei i Abigail, które również walczą, by zasiąść
na tronie i objąć władzę. To historia pozbawiona
szczęśliwego finału, naznaczona cierpieniem, łzami
i śmiercią. Opera przedstawia odwieczny konflikt
wiary w siłę ludzkiego umysłu i wiary w coś ponad
ludzkiego, duchowego i boskiego.
Dodatkowy język: włoski
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–100 PLN

„Giselle”, mat. organizatora

music

Giselle is intended as a classical production
cultivating the best traditions of ballet dance. The
choreography by Jean Coralli and Jules Perrot has
been adapted and transferred to the stage by Ewa
Głowacka and Zofia Rudnicka.

Giuseppe Verdi’s Nabucco is a special opera, telling
the story of an enslaved nation. The authoritarian
Babylonian king Nabucco decides to attack and conquer Jerusalem. The drama is enhanced by the story
of Nebuchadnezzar’s two daughters, Fenena and
Abigaille, who are also fighting to seize the throne
and power. It is a story without a happy ending,
a story marked by suffering, tears and death. The
opera illustrates the eternal conflict between a belief
in the power of the human spirit and a belief in
something superhuman, spiritual and divine.
Additional language: Italian / Organiser:
Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN
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7.11 | 19:00
„The Best of Bossa Nova”
– koncert Grażyny Auguścik
i Paulinho Garcii
The Best of Bossa Nova
– a concert by Grażyna Auguścik
i Paulinho Garcia
Impart, ul. Mazowiecka 17
Duet Grażyna i Paulinho to spotkanie dwóch
bliskich sobie światów muzycznych. Dzięki wieloletniej współpracy przy różnorodnych artystycznie projektach udało im się wypracować wspólny
i niezwykle oryginalny język muzyczny, który nie
daje się porównać z innymi tego typu duetami.
Bossa nova w wykonaniu Grażyny Auguścik i Paulinho Garcii to prawdziwy muzyczny brylant.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)
The Grażyna and Paulinho duo is a meeting of
two musical worlds close to each other. Thanks to
many years of cooperation in various artistically
diverse projects, they have managed to develop
a common and extremely original musical language that cannot be compared with other duets
of this type.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

8.11 | 18:30

8.11 | 19:00–21:00

9, 16.11 | 18:00

Światowid klasycznie: „Wieczór
muzyki polskiej” – koncert
Classical Światowid: Polish music
evening – a concert

Tommy Emmanuel – koncert
Tommy Emmanuel – a concert

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a

Legenda gitary, Tommy Emmanuel, uznawany
jest za jednego z najwybitniejszych żyjących gitarzystów świata. Jego błyskotliwa kariera trwa już
blisko 40 lat, a sam artysta wykonuje około 300
koncertów rocznie. Emmanuel, który współpracuje z gwiazdami pokroju Erica Claptona, Steviego
Wondera czy Michaela Boltona, znany jest z tworzenia wyjątkowego show, którym oczarowuje
publiczność. W twórczości Tommy’ego usłyszeć
można kilka gatunków – country, bluegrass, jazz,
blues, pop i wiele innych.

Muzyczna jesień na Księżu – cykl
osiedlowych koncertów i warsztatów
Musical autumn in Księże – a series
of concerts and workshops in the
neighbourhood

Paulina Bujok & Joanna Sochacka Duo współpracują ze sobą nie od tak dawna, bo jako duet
ożywioną działalność artystyczną rozpoczęły
w lutym 2019 roku nagraniem wszystkich dzieł
kameralnych na skrzypce i fortepian Artura
Malawskiego. Na scenie swoją energią, muzykalnością i urodą potrafią oczarować publiczność
i przykuć jej uwagę w pełni. Grały w większości
państw Europy (np. w Royal Albert Hall w Londynie) przez Azję (Korea Południowa) po Nowy York
(Carnegie Hall). Podczas wrocławskiego koncertu
stawiają na polski repertuar i wielkie nazwiska
jak: Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski,
Artur Malawski czy Grażyna Bacewicz.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Bilety: 8–15 PLN
Paulina Bujok & Joanna Sochacka Duo have been
working together for a long time, because as a duo
of lively artistic activity in February 2019 they
began recording all chamber works for Artur Malawski’s violin and piano. They played in most European countries (e.g. at the Royal Albert Hall in
London) through Asia (South Korea) to New York
(Carnegie Hall). During the Wrocław concert, they
focus on Polish repertoire and big names such as:
Stanisław Moniuszko, Karol Szymanowski, Artur
Malawski and Grażyna Bacewicz.
Organiser: ODT Światowid / Tickets: 8–15 PLN

Wrocławskie Centrum Kongresowe
/ Wrocław Congress Centre, ul. Wystawowa 1

Organizatorzy: Towarzystwo Teatralne,
Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe,
KA-International Art Management
www.competition.guitarmasters.pl
Bilety: 119–179 PLN
Guitar legend Tommy Emmanuel is considered
to be one of the greatest living guitarists in the
world. His brilliant career has been going on
for almost 40 years, and the artist himself performs about 300 concerts a year. Emmanuel,
who works with stars like Eric Clapton, Stevie
Wonder or Michael Bolton, is known for creating a unique show that enchants the audience.
In Tommy\’s music you can hear many genres
– country, bluegrass, jazz, blues, pop and many
others.
Organisers: Theatre Society, Wrocław Guitar
Society, KA-International Art Management
/ Tickets: 119–179 PLN

SM Księże Małe / Housing Association in Księże
Małe, ul. Tarnogórska 1 (9.11)
Dawna Pralnia, ul. Krakowska 180 (16.11)
Nowy cykl osiedlowych koncertów i warsztatów
dla dzieci. 9.11 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej na Księżu Małym zagra alt-popowy
multiinstrumentalista, wokalista i autor tekstów
Kuba Kutera. Z kolei tydzień później (16.11)
w Dawnej Pralni przy ul. Krakowskiej pojawi
się Tom J – songwriter grający alternatywne
country. Najmłodsi będą też mogli wziąć udział
w warsztatach animacji poklatkowej. Wspólnie
przygotują film, który otworzy grudniowy wieczór
koncertowy na osiedlu. Szczegółowe informacje
o zajęciach dla dzieci znaleźć można na stronie
internetowej organizatora. Projekt realizowany
jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: grupa nieformalna „Matylda
i Michał z Księża”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
A new series of local concerts and workshops for
children. 9th November you can listen a concert of
alt-pop multi-instrumentalist, singer and lyricist
Kuba Kutera. A week later – on 16th November
– Tom J will perform – a songwriter playing alternative country music. Children will also be able
to take part in stop-motion animation workshops.
Together they will prepare a film that will open

Muzyczna jesień na Księżu – cykl osiedlowych koncertów i warsztatów, Kuba Kutera, fot. Gabriela Sokłosa
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a December neighbourhood concert evening.
The project is carried out in cooperation with the
Microgrants programme.
Organisers: Matylda i Michał from Księże informal group, Culture Zone Wrocław / Free entrance

10.11 | 18:00
Projekt Gospel – koncert finałowy
Projekt Gospel – a final concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
To już piąta edycja Projektu Gospel – dwudniowych warsztatów muzyki gospel organizowanych
we Wrocławiu przez chór Gospel Life. Wydarzenie
jest otwarte dla wszystkich chętnych, niezależnie
od posiadanego doświadczenia, a w ramach jego
zakończenia odbędzie się koncert finałowy. Warsztaty poprowadzą: Anna Maria Mbayo – żywiołowa
wrocławska wokalistka, dyrygentka Gospel Life,
kompozytorka i pedagog oraz Peter Francis – charyzmatyczny wokalista, dyrygent The Jabez Family
(UK) oraz Community Gospel Choir (PL).
Organizatorzy: Gospel Life, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 15 PLN
This is the fifth edition of Project Gospel – twoday gospel music workshop by Gospel Life choir.
The event is open to everyone, regardless of
their experience. The project will be crowned by
the final concert. The workshops will be hosted
by: Anna Maria Mbayo – energetic singer from
Wrocław, conductor of Gospel Life, composer and
teacher, as well as Peter Francis – charismatic
singer, conductor of the Jabez Family (UK) and
Community Gospel Choir (PL).
Organisers: Gospel Life, Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 15 PLN

11.11 | 18:00
„Ożywiamy wspomnienia!”
– koncert
Reviving memories! – a concert
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Koncert utworów międzywojennych w nowoczesnych aranżacjach, organizowany z okazji Dnia
Niepodległości. Główną ideą wydarzenia jest
ożywienie przebojów muzyki estradowej z okresu
międzywojennego. To koncert dedykowany
osobom wrażliwym na muzykę retro, podczas
którego nie tylko będziemy sentymentalizować
przeszłość. Poprzez nowoczesne ożywienie muzyki sprzed stu lat zachwyci ona i zauroczy każdego
widza bez względu na wiek!
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl

Kasia Kowalska, fot. Zija&Pióro

Wstęp wolny
A concert of interwar songs in modern arrangements, organised on the occasion of Independence Day. The main idea of the event is to revive
the hits of stage music from the interwar period.
This is a concert dedicated to people sensitive to
retro music, during which we will not only sentimentalize the past.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Free entrance

15.11 | 19:00
MTV Unplugged:
Kasia Kowalska – koncert
MTV Unplugged:
Kasia Kowalska – a concert
Impart, ul. Mazowiecka 17

eksperymentalnej, skupiony na koncepcjach
uprzestrzenniania kompozycji dźwiękowych
stworzonych dla wielokanałowego nagłośnienia.
Łączy ideę prezentacji nowych projektów muzycznych z umożliwieniem artystom rozwijania
przestrzennych aspektów kompozycji dźwiękowej
i stworzeniem platformy współpracy pomiędzy
młodymi muzykami, kompozytorami i artystami
dźwiękowymi.

Kasia Kowalska dołączyła w tym roku do grona
polskich artystów, którzy dostąpili zaszczytu występu w ramach kultowego cyklu „MTV
Unplugged”. W maju w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim odbył się wyjątkowy występ
„bez prądu”, który zarejestrowano na potrzeby
płyty koncertowej i filmu. Listopadowy koncert
w Imparcie także odbywa się pod szyldem „MTV
Unplugged” i będzie częścią promocji nadchodzących wydawnictw.

HARMONOGRAM:

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

Organizator: Fundacja PozyTYwka

www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 100–150 PLN
This year Kasia Kowalska joined the group of Polish artists who were honored to perform as part
of the iconic series “MTV Unplugged”. In May,
the Gdańsk Shakespeare Theater held a unique
performance, which was recorded for the needs of
the concert disc and film. The November concert
at Impart also takes place in frame of “MTV
Unplugged” and will be part of the promotion of
upcoming releases.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 100–150 PLN

16.11 | 18:00
17.11 | 10:00–17:00
Canti Spazializzati #8 – koncert,
pokaz filmu i warsztaty
Canti Spazializzati #8 – a concert,
film screening and workshops
Centrum Technologii Audiowizualnych
/ Audiovisual Technology Center, ul. Wystawowa 1
Canti Spazializzati to cykl warsztatowo-koncertowy poświęcony teoriom i praktykom muzyki

16.11
18:00 – projekcja filmu Jacka Piotra Bławuta
„How to destroy time machines”
19:00 – koncert Krzysztofa Cybulskiego,
Beniovskiej & Huberta Kostkiewicza,
Pawła Kulczyńskiego, Magdaleny Gorwy
17.11
10:00 – „New interfaces for music expression” –
warsztaty z Krzysztofem Cybulskim (PanGenerator)

www.fundacjapozytywka.org.pl
www.filmstudioceta.pl
Wstęp wolny (obowiązują zapisy
na warsztaty: www.filmstudioceta.pl)
Canti Spazializzati is a series of workshops and
concerts devoted to theories and practices of
experimental music in the context of sound
spatialisation. Soundworks and compositions are
commissioned for multichannel sound systems.
We enable artists to develop and present works
that explore spatial aspects of composition and
we are a platform for cooperation between young
musicians, compositors and sound artists. Canti
Spazializzati is a continuation of Canti Illuminati
Festival, dedicated to the presentation of new
trends in electronic music as well as Wrocław’s
quadraphonic tradition.
SCHEDULE:
16.11
18:00 – a film screening directed by Jacek
Piotr Bławut titled How to destroy time machines
19:00 – a concert by Krzysztof Cybulski,
Beniovska &Hubert Kostkiewicz, Paweł Kulczyński,
Magdalena Gorwa
17.11
10:00 – New interfaces for music expression
– workshops with Krzysztof Cybulski (PanGenerator)
Organiser: PozyTYwka Foundation
/ Free entrance (registration for workshops
via www.filmstudioceta.pl)
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17.11 | 18:00 premiera / premiere
19, 22.11 | 19:00
24.11 | 18:00
„Traviata” – opera
Giuseppe Verdiego
La Traviata – an opera
by Giuseppe Verdi
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35

16.11 | 18:00
Janusz Radek – koncert
Janusz Radek – a concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
Od początku swojej artystycznej działalności
Janusz Radek odważnie zagłębiał się i poznawał coraz to nowsze muzyczne przestrzenie.
W trakcie koncertu wraz z zespołem w przystępny,
poruszający, ale jednocześnie odkrywczy sposób
przedstawi widzom dotychczasową drogę. Nie
zabraknie więc utworów, które już od długich lat
kojarzone są przez odbiorców z nazwiskiem Janusza Radka, czyli: „Kiedy U-kochanie”, „Dziękuję za
miłość”, „Groszki i róże”, „Na moście w Avignon”
czy wreszcie „Dziwny jest ten świat” oraz „Domek
bez adresu”.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 50–60 PLN
From the beginning of his artistic activity, Janusz
Radek bravely got to know more and more new musical spaces. During the concert, together with the
band in an accessible, moving, but at the same time
revealing way will present the viewers the current
route. So there will be songs that have been associated for many years with the name of Janusz Radek.

Janusz Radek, mat. organizatora; „Traviata” – opera Giuseppe Verdiego, mat. organizatora

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

nością, a nie mieszanką stylów, ponieważ dla jego
pokolenia tych dwóch gatunków nie dzieli żadna
granica – one są nierozłączne.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 70–90 PLN
Makaya McCraven is not just another outstanding
drummer from the USA – he is an artist busy with
the distribution of rhythm in space, as well as
a hard-working producer and a respected leader.
Born in France in 1983 and brought up in the
United States, McCraven was surrounded by music from the very beginning: his mother was a folk
singer and his father was a drummer. While playing jazz, drums, like most of his peers, Makaya
listened to rap. He says that in his work, jazz and
hip-hop are one, not a mix of styles, because for
his generation there is no boundary between
these two genres – they are inseparable.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 70–90 PLN

17.11 | 19:00
IRA – koncert akustyczny
IRA – an acoustic concert

17.11 | 19:00

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

16. Jazztopad Festival:
Makaya McCraven – koncert
16th Jazztopad Festival:
Makaya McCraven – a concert

IRA to polski zespół rockowy założony w 1987 roku
w Radomiu. Największe sukcesy w dotychczasowej
karierze zespołu przypadły na pierwszą połowę
lat 90. IRA wróciła po 7 latach przerwy, wydając
w 2002 roku album „Tu i teraz” i już na stałe zagościła na polskiej scenie muzycznej, koncertując
oraz na nowo zdobywając serca publiczności.

Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Makaya McCraven nie jest tylko kolejnym wybitnym perkusistą z USA – to artysta zajmujący się
rozmieszczeniem rytmu w przestrzeni, a także
zapracowany producent i ceniony lider. Urodzony we Francji w 1983 roku, a wychowany w USA
w stanie Massachusetts McCraven od początku
był otoczony muzyką – jego matka była folkową
wokalistką, a ojciec perkusistą grającym m.in.
z Archiem Sheppem i Samem Riversem. W czasie
nauki jazzowego grania na perkusji jak większość
swoich rówieśników słuchał rapu. Sam mówi
o tym, że w jego twórczości jazz i hip-hop są jed-

Organizator: Radio Wrocław
www.radiowroclaw.pl
Bilety: od 110 PLN
IRA is a Polish rock band founded in 1987 in
Radom. The band’s biggest successes in its career
fell in the first half of the 90s. The IRA came back
after a break of 7 years, releasing the album Tu
i teraz in 2002 and already permanently appeared
on the Polish music scene, touring and winning
the hearts of the audience again.
Organiser: Radio Wrocław / Tickets: from 110 PLN

Po sukcesie, jakim okazała się premiera „Traviaty”
na zakończenie sezonu artystycznego 2018/2019
w formie superwidowiska, nadszedł czas, aby
historię tragicznej miłości Violetty i Alfreda przenieść na teatralną scenę. Trzyaktowe dzieło Giuseppe Verdiego należy dziś do żelaznego kanonu
operowych dzieł na całym świecie. Losy paryskiej
kurtyzany, oparte na motywach słynnej powieści
„Dama kameliowa” Aleksandra Dumasa, mimo
upływu lat wciąż wzruszają kolejne pokolenia
wielbicieli sztuki operowej. Uniwersalne przesłanie opery Verdiego z librettem Francesco Marii
Piavego jest jak zwierciadło, w którym przeglądają
się widzowie.
Dodatkowy język: włoski, angielski
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 50–160 PLN
After the success of the premiere of our open-air
superproduction of La Traviata at the end of the
2018/2019 season, time has come to transfer the
story of the tragic love of Violetta and Alfredo to
the theatrical stage. Giuseppe Verdi’s three-act
opera is part of the core operatic canon all over
the world. The fate of a Parisian courtesan, based
on the famous novel La Dame aux Camélias
by Alexandre Dumas fils, continues to move
successive generations of opera lovers despite the
passage of time. The universal message of Verdi’s
opera, with Francesco Maria Piave’s libretto,
is like a mirror in which audience can look at
themselves.
Additional language: Italian, English
/ Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50–160 PLN
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Wayne’a Shortera, z którym zdobył wszystkie
kluczowe wyróżnienia, odwiedził każdy istotny
festiwal i nagrał wiele płyt. Na 16. Jazztopad
Festival grupa Danilo Pérez’s Global Messengers
wykona premierowy materiał.
Kolejnym artystą, który wystąpi tego wieczoru,
jest Piotr Damasiewicz – laureat nagrody Warto,
zdobywca statuetki Fryderyk oraz uczestnik
międzynarodowych inicjatyw Take Five Europe
i Jazz Plays Europe. W swoim dorobku ma pięć
autorskich płyt oraz cztery, na których występował jako współlider. W 2007 roku ideą utytułowanego trębacza z Wrocławia było zebranie młodych
artystów gotowych do wspólnego tworzenia
w ramach szerokiej kategorii muzyki improwizowanej. Założony w tym celu zespół Power of the
Horns zaczął odgrywać rolę szerokiej platformy
przełamującej podziały stylistyczne.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 40–80 PLN

22.11 | 19:00

16. Jazztopad Festival:
Vincent Courtois Trio
oraz Lutosławski Quartet – koncert
16th Jazztopad Festival:
Vincent Courtois Trio
and Lutosławski Quartet – a concert

Gala Trzech Tenorów – koncert
The Gala of Three Tenors – a concert

Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Na koncercie w Polsce Vincent Courtois Trio
wraz z Lutosławski Quartet zaprezentuje materiał premierowy, skomponowany na specjalne
zamówienie festiwalu. Vincent Courtois to
jeden z filarów francuskiego środowiska muzyki
improwizowanej. W ciągu przeszło trzydziestu
lat scenicznej aktywności ten wiolonczelista
i kompozytor współpracował z całą plejadą
wspaniałych artystów – od twórców awangardowych po słynne postaci jazzu mainstreamowego.
Niezależnie od projektu, w którym uczestniczy,
Courtois zawsze zachowuje swój niepodrabialny
muzyczny styl. Z kolei Lutosławski Quartet – polski kwartet smyczkowy – jako jeden z zespołów
Narodowego Forum Muzyki jest dobrze znany
wrocławskiej publiczności, a także fanom Jazztopadu.
Dodatkowy język: angielski

Scena Kamienica, ul. Lelewela 15
Program koncertu obejmuje popisowe arie
operetkowe, tematy z gatunku muzyki filmowej
i rozrywkowej. Największe uznanie i żywiołowe
reakcje widowni wywołują utwory wykonywane
przez trzech tenorów. Są to m.in. „Brunetki, blondynki” z repertuaru Jana Kiepury, „Wielka sława
to żart” z operetki „Baron cygański” Johanna
Straussa, a także ponadczasowe hity neapolitańskie: „Wróć do Sorrento”, „Funiculi funicula” czy
„O sole mio”.
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
The programme of the concert includes signature
operetta arias, and themes from film and popular
music. The most appreciation and vigorous
reaction is given to the songs sung by all three
tenors, which are a part of the so-called canon of
collective tenor songs.

The other artist, who will perform this evening
will be Piotr Damasiewicz with band called Power
of the Horns. A big group of prominent improvisers under Damasiewicz’s command on the one
hand, drawing from African roots of jazz music
and impressive expression, introduces listeners
into an ecstatic trance, and on the other hand it
can present a conceptual suite referring directly
to European contemporary music. This is because
the band’s strength is stylistic flexibility and the
sum of talents of its members.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 40–80 PLN

Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 45 PLN
(regular), 40 PLN (reduced)

Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 35–70 PLN
At the concert in Poland, Vincent Courtois Trio
together with Lutosławski Quartet will present
premiere material, commissioned by the 16th
Jazztopad Festival. Vincent Courtois is one of the
pillars of the French improvised music community. During more than thirty years of stage activity,
this cellist and composer has collaborated with
a whole range of great artists – from avant-garde
musicians to the famous mainstream jazz personages. Lutosławski Quartet, the Polish string quartet, as one of the ensembles of the National Forum
of Music, is well known to the Wrocław audience,
as well as fans of the Jazztopad Festival.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 35–70 PLN

23.11 | 19:00
16. Jazztopad Festival:
Danilo Pérez i Piotr Damasiewicz
– koncerty premierowe
16th Jazztopad Festival:
Danilo Pérez and Piotr Damasiewicz
– premiere concerts
Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Danilo Pérez to nie tylko światowej sławy pianista
jazzowy, lecz także ceniony pedagog, wybitny
kompozytor, ambasador kultury panamskiej oraz
zaangażowany aktywista społeczny i kulturowy.
Od blisko dwóch dekad współtworzy jeden z najważniejszych zespołów naszych czasów – kwartet

23.11 | 19:00
Edyta Geppert – recital
Edyta Geppert – a recital
Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10
Recital Edyty Geppert to znakomita okazja do
spotkania z jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością
budowania ostro skontrastowanych nastrojów.
Piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi,

16. Jazztopad Festival, Lutosławski Quartet, fot. Łukasz Rajchert; Edyta Geppert, fot. A. Świetlik
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21.11 | 19:00

Danilo Pérez is not only a world-renowned jazz pianist, but also a respected educator, an outstanding composer, ambassador of Panamanian culture
and a committed social and cultural activist. For
almost two decades, he has been co-creating one
of the most important bands of our time – the
Wayne Shorter quartet, with which he has won
all the key awards, visited every major festival
and recorded such albums as Beyond the Sound
Barrier for Verve Records and Emanon for Blue
Note Records.

music

a dramatyczne z zabawnymi, reprezentowanymi
przez teksty klasyka gatunku – Mariana Hemara.
To niezwykła możliwość przeżycia emocji, jakich
mogą dostarczyć publiczności tylko nieliczni,
obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.
Organizator: Radio Wrocław
www.radiowroclaw.pl
Bilety: od 85 PLN
Edyta Geppert’s recital is a great opportunity to
meet her extraordinary interpretative artistry
and with the ability to build sharply contrasted
moods. Lyrical songs clashed with dramatic, and
dramatic with funny, represented by Marian Hemar. This is a unique opportunity to experience
emotions that only a few, charismatic artists can
provide to the audience.
Organiser: Radio Wrocław / Tickets: from 85 PLN

24.11 | 18:00
Ania Malek – koncert
Ania Malek – a concert
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
Artystka zaśpiewa autorskie kompozycje, które są
fuzją jej muzycznych fascynacji: jazzu, soulu oraz
popu. Na koncercie nie zabraknie utworów, które
są dla Anny największą inspiracją i towarzyszą jej
całe życie. Wystąpią wraz z nią czołowi wrocławscy
muzycy: Rafał Karasiewicz (instrumenty klawiszowe), Szymon Gmerek (gitara), Wojtek Bergander
(gitara basowa), Paweł Ostrowski (perkusja).
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl
Bilety: 20–25 PLN
The artist will sing her own compositions, which
are a fusion of her musical fascinations: jazz,
soul and pop. During the concert, audience can
listen songs that are Anna’s biggest inspiration
and followed her for whole life. Top Wrocław
musicians will accompany her: Rafał Karasiewicz
(keyboards), Szymon Gmerek (guitar), Wojtek
Bergander (bass guitar), Paweł Ostrowski (drums).

16. Jazztopad Festival, Anouar Brahem, fot. Marco Borggrve; Ania Malek, mat. organizatora

Organiser: Centrum Kultury Agora
/ Tickets: 20–25 PLN

24.11 | 19:00

24.11 | 20:00–22:00

16. Jazztopad Festival:
Vijay Iyer & Wadada Leo Smith
oraz Anouar Brahem Quartet – koncert
16th Jazztopad Festival: Vijay Iyer
& Wadada Leo Smith
and Anouar Brahem Quartet – a concert

Wieczór Flamenco:
González, Soto, Nero – koncert
Flamenco Evening:
González, Soto, Nero – a concert

Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Wadada Leo Smith to niepodważalny autorytet
i żyjąca legenda muzyki improwizowanej. Vijay
Iyer jest z kolei jednym z najistotniejszych przedstawicieli współczesnego jazzu. Ich współpraca
zaczęła się 15 lat temu, kiedy Smith zaprosił
Iyera do swojego Golden Quartet. Smith od
późnych lat 60. podąża własną drogą awangardowego poszukiwacza, improwizatora i niezwykle
płodnego artysty: współtworzył Association for
the Advancement of Creative Musicians, nagrał
„Ten Freedom Summers”, stał się nestorem free
jazzu.
Anouar Brahem to prekursor łączenia brzmień
wywodzących się oryginalnie z basenu Morza
Śródziemnego z muzyką europejską i amerykańską. Artysta jest wirtuozem gry na oudzie – instrumencie zwanym też lutnią arabską, związanym
z kulturą Bliskiego Wschodu.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 50–130 PLN
Wadada Leo Smith is an undisputed authority
and living legend of improvised music. Vijay Iyer
is one of the most important representatives of
contemporary jazz.
Anouar Brahem is a forerunner of combining
sounds originating in the Mediterranean with
European and American music. The artist is
a virtuoso of playing on the oud – an instrument
also known as the Arabic lute associated with the
culture of the Middle East. Born in Tunisia, he is
one of the most characteristic representatives of
the legendary ECM label, with which he has been
cooperating since the early 1990s.
Organiser: The Witold Lutosławski National
Forum of Music / Tickets: 50–130 PLN

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
W listopadzie goście Vertigo odbędą muzyczną
podróż od czasów średniowiecznych po XX wiek
w Hiszpanii, zwracając szczególną uwagę na muzykę baroku i flamenco z jego przemianami. To
będzie bardzo wokalny koncert – zaprezentuje się
sopranistka z Meksyku Julieta González Springer
oraz hiszpański cantaor Borja Soto, a towarzyszyć
im będzie znakomity i wszechstronnie utalentowany gitarzysta – Rainer Maria Nero.
Organizatorzy: Vertigo Jazz Club & Restaurant,
Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe
www.vertigojazz.pl
Bilety: 30 PLN
In November evening guests of Vertigo will make
a musical tour from the Middle Ages to the end of
the 20th century in Spain, focusing on the Baroque
music and flamenco for its fusion. They will also
make a literary trip basing the lyrics of the songs
on poems from particular periods. It will be
a very vocal concert – a Mexican soprano Julieta
González-Springer and Spanish cantaor Borja
Soto will perform, accompanied by an excellent
and multi-talented guitarist – Rainer Maria Nero.
Organisers: Wrocław Guitar Society,
KA-International Art Management / Tickets: 30 PLN

26.11 | 19:00
„Tribute to Prince”
– koncert Harlem Gospel Choir
Tribute to Prince – a concert
by Harlem Gospel Choir
Impart, ul. Mazowiecka 17
Inspirująca moc muzyki, czarne wokale i wielce
entuzjastyczne widowisko. Najsłynniejszy na
świecie chór gospel rusza w kolejne tournée z nowym repertuarem, który powstał na cześć jednej
z największych postaci muzyki popularnej
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– Prince’a. Trasa jest wyjątkowa – po raz pierwszy publiczność usłyszy największe hity jednego
z najbardziej innowacyjnych kompozytorów
i wokalistów świata w nowej odsłonie: „Purple
Rain”, „Kiss”, „Raspberry Beret”, „Little Red
Corvette”, „Let’s Go Crazy”, „When Doves Cry”
i wiele innych. Artyści wykonają również klasyki
soulowe, jazzowe i bluesowe tak wielkich gwiazd
jak: Billie Holiday, Ray Charles, James Brown, Ella
Fitzgerald czy Stevie Wonder.
Organizator: Makroconcert
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 145–185 PLN

Organiser: Makroconcert / Tickets: 145–185 PLN

29.11 | 20:00
„Między nami”
– koncert zespolu Tęskno
Między nami – a concert by Tęskno
Impart, ul. Mazowiecka 17

27.11 | 19:00
„BAAA...” – występ muzyczny
Artura Andrusa i Andrzeja
Poniedzielskiego
BAAA... – a musical performance by
Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski
Impart, ul. Mazowiecka 17
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Artur Andrus i Andrzej Poniedzielski w programie
pt. „BAAA…” razem/osobno rozmawiają/śpiewają o sensie i bezsensie. Artur Andrus to artysta
multimedialny, legendarny gospodarz spotkań
kabaretowych w warszawskiej Piwnicy pod Harendą, co jakiś czas konferansjer różnych imprez
kabaretowych, a poza tym poeta, piosenkarz,
dziennikarz, autor książek, tekstów piosenek,
bajek, artysta kabaretowy, komentator „Szkła
kontaktowego”, Mistrz Mowy Polskiej. Andrzej
Poniedzielski jest autorem ponad 250 wierszy, kilkuset felietonów i wielu tekstów piosenek, m.in.
dla Elżbiety Adamiak, Michała Bajora, Haliny
Frąckowiak, Edyty Geppert, Anny Marii Jopek,
Jolanty Majchrzak, Maryli Rodowicz, Stanisława
Soyki czy Doroty Stalińskiej.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 110–130 PLN
Artur Andrus and Andrzej Poniedzielski in their
own programme entitled BAAA... together/separately talk/sing about sense and nonsense. Artur
Andrus is legendary host of cabaret meetings
in the Piwnica pod Harenda in Warsaw and
also a poet, singer, journalist, author of books,
song lyrics, fairy tales, cabaret artist. Andrzej
Poniedzielski is the author of over 250 poems,
several hundred columns and many song lyrics
for great Polish singers.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 110–130 PLN

Tęskno to projekt wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów Joanny Longić. Po niespełna roku
od wydania debiutanckiego albumu „Mi” Tęskno
znalazło się w większości zestawień rocznych,
zdobywając m.in. pierwsze miejsce w głosowaniu
słuchaczy Radiowego Domu Kultury w Trójce
i tytuł Płyty Roku w portalu Interia. Projekt otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im.
Grzegorza Ciechowskiego, nominację do nagrody
Fryderyk, wyprzedał trasy klubowe oraz pojawił
się na największych scenach w kraju i za granicą:
Primavera Sound Barcelona, Open’er Festivalu,
Colours of Ostrava, OFF Festivalu Katowice,
Męskim Graniu, Co Jest Grane 24 Festival, Olsztyn Green Festivalu, Halfway Festivalu, Slot Art
Festivalu i wielu innych.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 59 PLN (normalny), 49 PLN (ulgowy)
Tęskno is a project of vocalist, composer and
songwriter Joanna Longić. Less than a year after
the release of the debut album Mi, Tęskno was
in most annual summaries, winning, among
others, first place in the voting of listeners of the
Radio Culture Center in Trójka and the title of
the Record of the Year on the Interia website. The
project received the Artistic Award of the City of
Toruń, Fryderyk nomination, sold out club tours
and appeared on the biggest stages in the country
and abroad.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 59 PLN (regular), 49 PLN (reduced)

www.scenakamienica.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
A unique concert of retro hits and music from
movies and TV series. St. Andrew’s Day in Scena
Kamienica is an event during which there will be
elements of a good pre-war cabaret, divination
and magic. Treats with a glass of champagne and
sweets for all guests.
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 45 PLN
(regular), 40 PLN (reduced)

30.11 | 15:00–16:30
Czereśnie – koncert dla dzieci
Czereśnie – a concert for children
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Wyobraź sobie piosenki opowiadające o sprawach
najważniejszych: ochronie przyrody, dbaniu o własne zdrowie, miłości do najbliższych, szanowaniu
różnorodności. Skierowane do najmłodszych, lecz
unikające infantylizacji. Wykonywane w żywiołowej formie, pełnej wspólnych zabaw i interakcji
z publicznością. Wyobraź sobie zespół dla dzieci
inny niż wszystkie – Czereśnie! Andrzej Zagajewski, laureat Paszportu „Polityki” wraz z zespołem
Hańba!, stworzył muzykę, która za cel stawia
nie tylko dobrą zabawę, ale również pobudzanie
rozwoju każdego człowieka, przede wszystkim tego
najmłodszego oraz jego wrażliwości, kreatywności
i zdolności. Dzieci wciągane będą nie tylko do tańca, tupania czy klaskania, ale również wspólnego
grania utworów na małych instrumentach.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Bilety: 25 PLN (normalny)

29.11 | 19:00
30.11 | 18:00
Wieczorek Andrzejkowy – koncert
St. Andrew’s evening – a concert
Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15
Wyjątkowy koncert retro przebojów i muzyki pochodzącej z filmów i seriali. Andrzejki na Scenie
Kamienica to wydarzenie, podczas którego nie
zabraknie elementów dobrego przedwojennego
kabaretu, wróżb i czarów. Dla wszystkich gości
poczęstunek lampką szampana i słodkościami.
Organizator: Scena Kamienica

Wstęp wolny: dzieci do lat 12
Imagine songs about the most important things –
nature conservation, taking care of one’s own health,
caring for your loved ones, respecting diversity.
Imagine a band for children that is different than
others – Czereśnie! Andrzej Zagajewski joined forces
with Hańba! to create music not only for entertainment, but also to stimulate the development of each
person, especially the youngest – their sensitivity,
creativity and ability. Children will be encouraged
not only to dance, stomp or clap, but also to play
songs on small instruments together.
Organiser: ODA Firlej / Tickets: 25 PLN (regular)
/ Free entrance: children under 12 years

Tęskno, mat. organizatora

Inspirational power of music, black vocals and
a very enthusiastic spectacle. The most famous
gospel choir in the world goes on another tour
with a new repertoire, which was created to pay
tribute to of one of the greatest figures of popular
music – Prince. The tour is unique – for the first
time the audience will hear the greatest hits of
one of the most innovative composers and vocalists in the world in a new installment.

REKLAMA

film
film

każdy poniedziałek / each Monday

DKF – Dyskusyjny Klub Filmowy
Film Discussion Club
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
Seanse w ramach DKF-u kierowane są głównie
do młodzieży akademickiej, ale też do wszystkich zainteresowanych widzów, którym film nie
kojarzy się jedynie z efektami wizualnymi oraz
sprawnym rzemiosłem wiernie odwzorowującym
rzeczywistość, lecz sztuką, która tę rzeczywistość twórczo interpretuje, dając okazje do wielu
głębokich przeżyć i refleksji. Seanse poprzedzone
są prelekcją.
PROGRAM:
4.11 – „Julieta”, reż. Pedro Almodóvar (2016)
11.11 – „Sny wędrownych ptaków”,
reż. Ciro Guerra, Cristina Gallego (2018)
18.11 – „Mustang”, reż. Deniz Gamze Ergüven (2015)
25.11 – „O ojcach i synach”, reż. Talal Derki (2017)
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 12 PLN

3.11 | 14:00
Polish Cinema for Beginners 13:
„Wieża. Jasny dzień” – pokaz filmu
i spotkanie
Polish Cinema for Beginners 13:
Tower. A Bright Day – a film
screening and a meeting

PCfB 13: kadr z filmu „Wieża. Jasny dzień”, mat. organizatora; AFF, kadr z filmu „Łowca androidów”, mat. organizatora

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Jesienna odsłona Polish Cinema for Beginners
skupia się na polskich świętach, tradycjach,
uroczystościach i rytuałach. Punktem wyjścia dla
drugiego pokazywanego w cyklu filmu, głośnego
debiutu Jagody Szelc, będzie pierwsza komunia,
z okazji której przy stole spotyka się cała rodzina.
Dziwne rzeczy zaczynają się dziać jednak zarówno między członkami familii, jak i z otaczającą ją
naturą. Pokazowi filmu towarzyszyć będzie spotkanie z Anną Krotoską i Małgorzatą Szczerbowską – aktorkami wcielającymi się w role dwóch
zwaśnionych sióstr.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa
www.polishcinema.com.pl
Bilety: 17 PLN
The autumn season of Polish Cinema for Beginners focuses on Polish holidays, traditions,
celebrations and rituals. Brave debut of the young
Polish director, Jagoda Szelc, shows three siblings
meeting in the countryside to celebrate first
communion of one of the sister’s daughter. Yet,
strange events start happening both inside the
family and in the nature surrounding them... The
screening will be accompanied by a meeting with
Anna Krotoska and Małgorzata Szczerbowska –
actresses playing the roles of two feuding sisters.
Additional language: English / Organiser:
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 17 PLN

Meetings concerning films, mainly for academic
youth, but also for all interested viewers, who do
not associate films only with visual effects and
skilful craftsmanship that faithfully imitates the
reality, but with an art that creatively interprets
said reality, giving opportunities for many deep
experiences and reflections. Screenings in original language with Polish subtitles.
PROGRAMME:
4.11 – Julieta, dir. Pedro Almodóvar (2016)
11.11 – Birds of Passage, dir. Ciro Guerra,
Cristina Gallego (2018)
18.11 – Mustang, dir. Deniz Gamze Ergüven (2015)
25.11 – Of Fathers and Sons, dir. Talal Derki (2017)
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 12 PLN

5–11.11

film

4–25.11 | 19:00

10. American Film Festival
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Jubileuszowa edycja American Film Festival
– największego święta kina amerykańskiego
w Polsce. W listopadzie Kino Nowe Horyzonty
zaprasza na dziesiąte spotkanie ze znanymi-nieznanymi Stanami Zjednoczonymi. AFF to okazja,
żeby zobaczyć kino USA, które wykracza poza
mainstream prezentowany w multipleksach.
W programie m.in.: powstały według scenariusza
Shii LaBeoufa „Honey Boy”; „The Lighthouse”
Roberta Eggersa, ze znakomitymi rolami Willema
Dafoe i Roberta Pattinsona, pokazy oryginalnego
„Łowcy androidów” Ridleya Scotta i „Czasu Apokalipsy” Francisa Forda Coppoli oraz retrospektywa filmów z udziałem Gregory’ego Pecka.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Kino Nowe Horyzonty
www.americanfilmfestival.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 18 PLN (klubowy),
26 PLN (sekcja Highlights)
The jubilee edition of the American Film Festival
– the largest festival of American cinema in
Poland. On November 5–11, Kino Nowe Horyzonty
invites to the tenth meeting with the known-unknown United States. AFF is an opportunity to see
the US cinema that goes beyond the mainstream
presented in multiplexes. The program includes:
Honey Boy based on the script by Shia LaBeouf;
The Lighthouse by Robert Eggers, with the excellent roles of Willem Dafoe and Robert Pattinson,
screenings of the original Blade Runner by Ridley
Scott and Apocalypse Now by Francis Ford Coppola as weel as a retrospective of films with the
participation of Gregory Peck.
Additional language: English / Organiser:
Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 20 PLN
(regular), 18 PLN (club members), 26 PLN
(Highlights section)

47

Kino w Famie
Cinema in the Fama
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Listopadowe spotkanie podczas Osiedlowego
Klubu Filmowego (7.11) to wspominanie twórczości reżysera i operatora filmowego Witolda
Leszczyńskiego. Z tej okazji uczestnicy obejrzą
jego debiut fabularny, „Żywot Mateusza”, z niezapomnianą rolą Franciszka Pieczki. Dzieci zaś
podczas Familinego kina w Famie (16.11) poznają
przygody leśnych zwierząt ze skandynawskiej
animacji „O czym szumi las” w reżyserii Rasmusa
A. Sivertsena. Po seansie odbędą się warsztaty
edukacyjne dla najmłodszych widzów.
PROGRAM:
7.11 – Osiedlowy Klub Filmowy (Filmowe Zaduszki):
„Żywot Mateusza”
16.11 – Familijne kino w Famie:
„O czym szumi las” + warsztaty
21.11 – Wieczorne kino w ciemno
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl
Wstęp wolny
Zapisy: www.fama.wroc.pl

48

The November meeting during the Neighbourhood
Film Club series will be devoted to remembering
the work of the director and cinematographer
Witold Leszczyński. On this occasion, the participants will watch his feature debut – Matthew’s
Days – with an unforgettable role played by
Franciszek Pieczka. In the autumn season, children will watch the adventures of forest animals
from the Scandinavian animation In the Forest
of Huckybucky directed by Rasmus A. Sivertsen.
The screening will be followed by educational
workshops for the youngest viewers.
PROGRAMME:
7.11 – Neighbourhood Film Club (Film All Souls’ Day):
Matthew’s Days
16.11 – Family Cinema at Fama:
In the Forest of Huckybucky + workshops
21.11 – Evening Unseen Cinema
Organiser: Municipal Public Library
/ Free entrance / Registration: www.fama.wroc.pl

12.11 | 18:00–21:00
Kinematograf Wrocławski:
„Szklana góra” – pokaz filmu
i spotkanie
Wrocław Cinematograph: Szklana
góra – a film screening and meeting
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Dolnośląskie epizody Hłaski i Komedy rezonowały
w barwnych, choć krótkich życiorysach obydwu
artystów. Uczestnicy cyklu „Kinematograf Wrocławski” przyglądają się ich sylwetkom podczas
projekcji i spotkań w Barbarze. Komeda tuż po
wojnie mieszkał przez kilkanaście miesięcy w Wałbrzychu. Podobno to właśnie na Dolnym Śląsku
zakochał się w jazzie, i to on stanowił inspirację
dla ścieżki dźwiękowej do filmu „Szklana góra”
(reż. Paweł Komorowski), który zostanie wyświetlony 12 listopada. Po filmie twórca cyklu,
Lech Moliński, porozmawia z gośćmi: Marcinem
Kuleszo – miłośnikiem jazzu, wałbrzyszaninem

oraz Tomaszem Lachem – przybranym synem
Komedy, autorem książki „O Komedzie, Zośce
i innych”.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl
Wstęp wolny
The Lower Silesian episodes of Hłasko and Komeda resonated throughout the colourful – although
short – lives of both artists. The participants of
the “Wrocław Cinematograph” series look at their
lives through the lens of screenings and meetings
at Barbara. In the aftermath of the war, Komeda
lived in Wałbrzych for a year or so. It is said that
it was in Lower Silesia that he fell in love with
jazz, some claim that he inspired the soundtrack
to the film Szklana góra (dir. Paweł Komorowski),
which will be screened on 12 November. After the
film, the originator of the series, Lech Moliński,
will interview our guests: Marcin Kuleszo – jazz
aficionado, resident of Wałbrzych and Tomasz
Lach – Komeda’s foster son, author of the book
O Komedzie, Zośce i innych.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

14.11 | 19:30
DCF od tyłu: Filmowe szaleństwo:
„2001: Odyseja kosmiczna”
– pokaz filmu
DCF Backwards: Movie Madness:
2001: A Space Odyssey
– a film screening
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
W listopadzie rusza nowy cykl „DCF od tyłu: Filmowe szaleństwo”, podczas którego co miesiąc prezentowane będą najdziwniejsze i najbardziej kultowe
filmy w historii kina. Filmy często uciekające w stylistyce i temacie od mainstreamowych trendów
i te, które przeszły do filmowego kanonu. W swoim
czasie rewolucyjne i wzbudzające kontrowersje lub
całkowicie pominięte. Cykl rozpocznie pokaz jednego z najbardziej tajemniczych i zjawiskowych obrazów Stanleya Kubricka – „2001: Odyseja kosmiczna”
z 1968 roku. W 2018 roku minęło 50 lat od premiery,
a tytuł nadal wzbudza ogromne emocje. Doczekał
się niezliczonej ilości interpretacji oraz wielu odniesień w późniejszych produkcjach z gatunku science-fiction. Sam reżyser określił swój film wizualnym,
niewerbalnym doświadczeniem, uderzającym
widza na wewnętrznym poziomie świadomości, nie
inaczej niż muzyka czy malarstwo.
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 13 PLN

November marks the launch of a new series –
“DCF Backwards: Movie Madness”, presenting
the weirdest and the most legendary films in
the history of cinema – films that often escaped
mainstream trends in their style and topics, as
well as those that became a part of the film canon.
Films that were revolutionary and controversial,
or completely overlooked at their time. The series
will begin with a screening of one of the most
mysterious and phenomenal motion pictures by
Stanley Kubrick – 2001: A Space Odyssey from
1968. 2018 marked 50 years since its premiere,
and the film never really ceased to evoke emotions in viewers, becoming a source of countless
interpretations and many references in subsequent science-fiction productions.
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 13 PLN

15.11 | 18:00
„Sami Swoi, czyli 3. urodziny Famy”
i premiera filmu „Muzyczne piekło”
Neighbours, or Fama’s 3rd birthday
and the premiere of Muzyczne
Piekło documentary
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Podczas świętowania kolejnej rocznicy powstania
Famy głos zostanie oddany mieszkańcom Psiego
Pola. To właśnie dzięki niemu powstał projekt
„Muzyczne Piekło na Psim Polu”. W ramach
warsztatów filmowych grupa złożona z filmowców-amatorów zrealizowała dokument o zespołach muzycznych działających w tej dzielnicy
w latach 90. Pomysł, który zrodził się podczas
pierwszej ewaluacji w Famie, w tym roku się urzeczywistnił, a efekty obejrzycie podczas urodzin na
premierze filmu „Muzycznym piekło”.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl
Wstęp wolny
During the celebration of the next birthday of
Fama, we are going to let the residents of Psie Pole
district speak for themselves, since they were the
ones who created the project Music Hell in Psie
Pole. As part of the film workshops, a group of
amateur filmmakers made a documentary about
music bands active in the district in the 1990s.
The idea, which was born during the first evaluation at Fama became a reality, and the effects will
be seen during the birthday celebrations, which
will coincide with the film premiere.
Organiser: Municipal Public Library
/ Free entrance

DCF od tyłu: kadr z filmu „2001: Odyseja kosmiczna”, mat. organizatora

film

7, 21.11 | 18:00
16.11 | 11:00

film

www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 13–20 PLN
The upcoming installment of the “Pop-culture
directors” series will feature a meeting with
Łukasz Ronduda – an expert in marrying film
and visual arts. Ronduda works as a curator of the
Museum of Modern Art in Warsaw. He made two
films inspired by the work of Polish perfomers:
Oskar Dawicki, Wojciech Bąkowski and Zuzanna
Bartoszek. Both Performer and Serce miłości
are highly individual in their approach to film
art. Ronduda is the originator of the Polish Film
Institute and MSN film award for the production
of a feature film for visual artists, thanks to which
Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Agnieszka
Polska and Jaśmina Wójcik had opportunities to
make their own films.The meeting will be hosted
by Kaja Klimek.
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 13–20 PLN

15–17.11
13. Azjatycki Festiwal Filmowy
„Pięć Smaków”
13th Asian Film Festival “Five Flavours”
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Coroczny przegląd najciekawszych zjawisk we
współczesnym kinie Azji. Podczas 13. edycji
we Wrocławiu będzie można zobaczyć nowości i klasyki, kino autorskie i filmy gatunkowe
m.in. z Korei Południowej, Bhutanu czy Japonii.
Specjalnym wydarzeniem będzie retrospektywa
filmów Fruit Chana – naczelnego prowokatora
kina hongkońskiego, autora kontrowersyjnego
„Made in Hong Kong”. W programie znajdzie się
też „One cut of the dead” Shinichiro Uedy – film
nazywany „zombie komedią dekady”.
Organizatorzy: Fundacja Sztuki Arteria,
Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 17 PLN (normalny), 15 PLN (klubowy)
An annual review of the most interesting phenomena in contemporary Asian cinema. During
this year’s edition in Wrocław, the viewers will be
able to see new productions and classics, author’s
cinema and genre films, including titles from
South Korea, Bhutan or Japan. A special event
will be a retrospective of the films of Fruit Chan,
the chief provocateur of Hong Kong cinema, the
author of controversial Made in Hong Kong. The
program will also include One Cut of The Dead by
Shinichiro Ueda – a movie called “zombie comedy
of the decade”.

Pięć Smaków: kadr z filmu „Czerwony Fallus”, mat. organizatora

Organisers: Arteria Art Foundation, Kino Nowe
Horyzonty / Tickets: 17 PLN (regular), 15 PLN
(club members)

17.11 | 14:00
Polish Cinema for Beginners 13:
„Demon” – pokaz filmu i spotkanie
Polish Cinema for Beginners 13:
Demon – a film screening
and a meeting
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Piotr (izraelski aktor Itay Tiran) i Żaneta (Agnieszka Żulewska) właśnie mają się pobrać – ojciec
panny młodej przygotowuje huczne weselisko.

Zakłócone jednak zostaje przez zjawę, która
ukazuje się Piotrowi. Kim jest nawiedzająca go
posępna dziewczyna w sukni ślubnej? „Demon”
Marcina Wrony – czerpiący zarówno z tradycji
polskiego wesela, jak i żydowskiego motywu
dybuka – będzie kolejnym filmem pokazywanym
w ramach poświęconego polskim świętom sezonu
Polish Cinema for Beginners.

22.11 | 20:00

Dodatkowy język: angielski

Photographer’s Choice:
„Amator” – pokaz filmu
Photographer’s Choice:
Camera Buff – a film screening

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa

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

www.polishcinema.com.pl
Bilety: 17 PLN
Piotr (an Israeli actor of Itay Tiran) and Żaneta
(Agnieszka Żulewska) are about to get married
– the father of the bride is preparing a lavish
wedding. However, they are disturbed by a ghost
that appears to Piotr. Who is the gloomy girl in the
wedding dress who haunts him? Demon by Marcin
Wrona drawing on both the tradition of a Polish
wedding and the Jewish motif of a dybbuk – will
be shown as a part of the season of Polish Cinema
for Beginners depicting Polish holidays.
Additional language: English / Organiser:
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 17 PLN

22.11 | 20:00
Reżyserzy popkultury:
Łukasz Ronduda – spotkanie
Pop-culture directors:
Łukasz Ronduda – a meeting
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
W kolejnej odsłonie cyklu „Reżyserzy popkultury”
odbędzie się spotkanie z Łukaszem Rondudą –
specjalistą od mariażu filmu i sztuk wizualnych.
Ronduda na co dzień pracuje jako kurator Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zrealizował dwa
filmy inspirowane twórczością polskich perfomerów: Oskara Dawickiego, Wojciecha Bąkowskiego
i Zuzanny Bartoszek. Zarówno „Performer”, jak
i „Serce miłości” to dzieła dalece indywidualne
w swym podejściu do sztuki filmowej. Ronduda
jest pomysłodawcą nagrody filmowej PISF i MSN
na produkcję filmu fabularnego dla artysty z pola
sztuk wizualnych, dzięki której swoje filmy mieli
szansę zrealizować m.in. Zbigniew Libera, Katarzyna Kozyra, Agnieszka Polska czy Jaśmina Wójcik.
Spotkanie poprowadzi Kaja Klimek.
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe

Photographer’s Choice to wydarzenie, które polega na zaproszeniu światowej sławy fotografów
do wybrania filmów, które są dla nich inspirujące
i ważne. Następnie przeprowadzona zostanie
rozmowa on-line na temat wybranego filmu.
Efekt końcowy jest prezentowany w Kinie Nowe
Horyzonty i polega na projekcji wytypowanego
przez fotografa filmu i przeprowadzonego z nim
wywiadu. W listopadowej edycji spotkania udział
weźmie Michał Łuczak, który wybrał film „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego.
Organizator: TIFF Center
www.tiffcenter.com/pl
Wstęp wolny (odbiór wejściówek
od 18.11 w kasach kina)
Photographer’s Choice is an event based on
inviting world-famous photographers to choose
films that they consider inspiring and important,
featuring an on-line conversation about the
selected film. The final result is presented at the
Kino Nowe Horyzonty and comprises a screening of the film selected by the photographer and
a presentation of the following interview. Joining
us for the November edition of the meeting will be
Michał Łuczak, who chose Krzysztof Kieślowski’s
Camera Buff.
Organiser: TIFF Center / Free entrance
(the collection of tickets from 18.11 at the cinema
ticket office is required)

22–28.11
19. Tydzień Filmu Niemieckiego
19th German Film Week
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Prezentacja najnowszych i najważniejszych zjawisk we współczesnym kinie naszego zachodniego sąsiada. W programie znalazło się 7 wyjątkowych filmów – m.in. obsypane nagrodami „Moje
dzieciństwo i ja” Caroline Link, produkcja oparta
na bestsellerowej książce znanego niemieckiego
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film

28.11 | 18:00–20:00
Polskie Palmy w Cannes:
„Krótki film o zabijaniu”
– pokaz filmu i spotkanie
Polish Palms in Cannes: Short movie
about killing – a film screening
Centrum Historii Zajezdnia / The Depot History
Centre, ul. Grabiszyńska 184
Film w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego zakończy trwający od lutego w Zajezdni cykl seansów
filmowych „Polskie Palmy w Cannes”. W ramach
pokazów prezentowane są filmy, które zdobyły
uznanie jury francuskiego Festiwalu Filmowego
w Cannes. Projekcjom towarzyszą prelekcje, które
wprowadzają widzów w tematykę filmu.

Dodatkowy język: niemiecki
Organizatorzy: Konsulat Generalny Republiki
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Kino Nowe
Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 17 PLN (normalny), 15 PLN (klubowy)
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Presentation of the latest and most important phenomena in the contemporary cinema of Poland’s
western neighbour. The program features seven
unique films – including showered with awards All
About Me by Caroline Link, a production based on
the best-selling book of the well-known German
comedian, Hape Kerkeling; Never Look Away –
a new film by the creator of The Lives of Others,
Florian Henckel von Donnersmarck, an uncompromising story about the complicated history of
post-war Germany and the Silver Bear winner at
the Berlinale 2019 – System Error by Nora Fingscheidt – an electrifying portrait of the German care
system for children deprived of a family home.
Additional language: German / Organisers: Consulate General of the Federal Republic of Germany,
Kino Nowe Horyzonty / Tickets: 17 PLN (normalny
/ regular), 15 PLN (klubowy / club members)

25.11 | 18:00
Oblicza japońskiego kina:
„Makabra i humor, czyli japoński
splatterpunk XXI wieku” – wykład
Faces of Japanese cinema: Horror
and humour, or Japanese splatterpunk
of 21st century – a lecture
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
/ Lower Silesian Public Library, ul. Rynek 58
Kuriozalny pomysł, niski budżet, programowy „zły
smak”, absurdalny humor, strumienie krwi i latające
kończyny – tak pokrótce można scharakteryzować
nurt filmowy określany mianem japońskiego
splatterpunku. Filmy takich reżyserów jak Noboru
Iguchi, Yūdai Yamaguchi i Yoshihiro Nishimura
adresowane są głównie do zachodniej widowni
i celowo wygrywają ideę „azjatyckiej dziwaczności”.
Opowie o nich podczas prelekcji filmoznawca Dawid
Głownia.

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny
A peculiar idea, low budget, intentional “poor
taste”, absurd humour, rivers of blood and limbs
flying everywhere – this may serve as a short
characterisation of a film genre referred to as
Japanese splatterpunk. Films by directors such as
Noboru Iguchi, Yūdai Yamaguchi and Yoshihiro
Nishimura are addressed mainly to the western
audience and deliberately play on the idea of
“Asian bizarreness.” Film expert Dawid Głownia
will present them during his lecture.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Bilety: 5 PLN
The film directed by Krzysztof Kieślowski will
conclude the “Polish Palms in Cannes” – a series of
film screenings, which has been taking place at the
Depot since February. The screenings include films
recognised by the jury of the Film Festival in Cannes,
and they are accompanied by lectures that introduce
the audience to the subject matter of the film.
Organiser: Depot History Centre / Tickets: 5 PLN

Organiser: Lower Silesian Public Library
/ Free entrance

30.11 | 11:00–13:00

27.11 | 19:30

Kinematograf Wrocławski
w terenie – oprowadzanie po CeTA
Wrocław Cinematograph in terrain
– tour around ATC

Moje filmy: prof. Stanisław Bereś
– „Bunt” – pokaz filmu i spotkanie
My Films: Prof. Stanisław Bereś
– Samurai Rebellion – a film
screening and a meeting
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Mistrz języka polskiego i mistrz japońskiego
kina spotkają się w Kinie Nowe Horyzonty. Prof.
Stanisław Bereś, legendarny wykładowca uniwersytecki, poeta i historyk literatury będzie gościem
spotkania w ramach cyklu „Moje filmy”, podczas
którego znani wrocławianie prezentują swoje ulubione tytuły. Prof. Bereś wybrał „Bunt” – nagrodzony na festiwalu w Wenecji klasyk w reżyserii
Masakiego Kobayashiego – film jednocześnie zanurzony w lokalnej specyfice i zwrócony w stronę
uniwersalnej opowieści o potrzebie wolności.
Organizator: Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (klubowy)
The master of the Polish language and the
master of Japanese cinema will meet at the New
Horizons Cinema. Professor Stanisław Bereś,
a legendary university lecturer, poet and literary
historian will be a guest of the meeting within the
framework of “My Films” project, during which
well-known Wroclaw residents present their
favorite titles. Professor Bereś chose Samurai
Rebellion – a classic awarded at the Venice festival
directed by Masaki Kobayashi. It is a film simultaneously immersed in local specificity and turned
towards a universal tale of the need for freedom.
Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets:
20 PLN (regular), 15 PLN (klubowy)

Centrum Technologii Audiowizualnych / Audiovisual
Technology Center, ul. Wystawowa 1
Centrum Technologii Audiowizualnych jest spadkobiercą bogatego dziedzictwa Wytwórni Filmów
Fabularnych (1954–2011), gdzie realizowane są
działania produkcyjne w zakresie kinematografii, telewizji, Internetu, nauki i kultury. CeTA
to ponad 8500 m2 przestrzeni umożliwiającej
profesjonalną produkcję filmową. Uczestnicy wydarzenia będą zwiedzać budynek byłej Wytwórni
usytuowany w sąsiedztwie Hali Stulecia wraz
z dwoma halami zdjęciowymi, studiem nagrań
dźwięku, salą kinową i bogatymi zbiorami kostiumów. Będzie to wycieczka po kinematograficznej
przeszłości i przyszłości Wrocławia.
Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, Centrum
Technologii Audiowizualnych
www.strefakultury.pl
www.filmstudioceta.pl
Wstęp wolny (odbiór wejściówek od 25.11
w infopunkcie w Barbarze)
The Audiovisual Technology Centre is an heir to the
rich heritage of the Feature Film Studio (1954–2011),
carrying out production activities in the fields of
cinematography, television, the Internet, science
and culture. ACT encompasses more than 8500 m2
of space enabling professional film production. The
participants of the event will visit the former Studio
building together with two cinematography halls,
a sound recording studio, a cinema hall and a rich
collection of costumes.
Organisers: Culture Zone Wrocław, Audiovisual Technology Center / Free entrance (the collection of tickets
from 25.11 at the infopoint in Barbara is required)

Tydzień Filmu Niemieckiego: „Obrazy bez autora”, mat. organizatora

komika, Hape Kerkelinga; „Obrazy bez autora” –
nowy film twórcy „Życia na podsłuchu”, Floriana
Henckela von Donnersmarcka, bezkompromisowa
opowieść o skomplikowanej historii powojennych
Niemiec oraz nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem
na Berlinale 2019 „Błąd systemu” Nory Fingscheidt
– elektryzujący portret niemieckiego systemu opieki
nad dziećmi pozbawionymi rodzinnego domu.

„Cezary idzie na wojnę” – spektakl
Cesar goes to war – a play

„Postać dnia / siedem reakcji na
jedno zdarzenie, czyli opowieść
teatralna o aktorze Przegrodzkim”
– spektakl
Character of the day / seven reactions to one event, or a theatrical
story about the actor Przegrodzki
– a play

„Anhelli. Skowyt”
– spektakl Teatru ZAR
Anhelli: The Howl
– a performance by Teatr ZAR

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
/ Centre of Performing Arts “Bakery”,
ul. Księcia Witolda 62-67
Spektakl o legendzie wrocławskiego teatru, wybitnym aktorze Igorze Przegrodzkim. Wzruszające
i poruszające przedstawienie o bezkompromisowym
artyście w sytuacji zagrożenia, czyli w momencie,
kiedy chce się go pozbawić domu – teatru. Miejsca,
gdzie dzielił się swoją twórczością, a więc życiem.
Gdzie powstały najważniejsze dla niego i dla widzów
spektakle: „Życie snem”, „Sprawa Dantona” czy
„Ślub”. Świetni aktorzy grają tę przypowieść o Igorze
Przegrodzkim, ale także o sobie samych. O bezdomności. O stracie. O nadziei.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki, Teatr
Polski – w Podziemiu, Instytut Grotowskiego,
Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Teatru
im. H. Tomaszewskiego

Impart, ul. Mazowiecka 17

www.teatrpolskiwpodziemiu.pl

Opowieść performatywna o wyprawie na przedwojnie mitologicznego, wielogłowego bohatera
o tym samym imieniu i nazwisku, co reżyser
spektaklu i o wojnie, jaką wypowiada on widmom
wojny. Biografia reżysera rozpisana na 4 aktorów
i pianistkę staje się pretekstem do przedefiniowania pojęć zastanych i wytworzenia własnego queerowego systemu fantazmatycznego. Spektakl,
w którym legendarna choreografia Niżyńskiego
do „Popołudnia fauna” Debussy’ego spotyka się
z pieśnią Moniuszki w męskiej przebieralni, ćwiczenia aerobowe z wojenną symfonią Szostakowicza, a wspomnienie decyzji komisji poborowej
sprzed lat staje się impulsem do uruchomienia
campowej rewii. Przedstawienie zaliczane do
najważniejszych teatralnych wydarzeń 2017 roku,
nagrodzone na festiwalu Boska Komedia przez
międzynarodowe jury w kategorii Zespół.

Bilety: 25 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)

Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 35 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
A performative story about a war expedition of
a mythological, multi-headed hero with the same
name and surname as the play’s director and the
war he wants to wage against the spectres of war.
The director’s biography written for four actors
and a pianist becomes a starting point for the
redefinition of existing concepts and creating his
own queer phantasmic system. A play in which
Nijinski’s legendary choreography for Debussy’s
Afternoon of a Faun meets Moniuszko’s song in
the men’s dressing room, where aerobic exercises
intertwine with Shostakovich’s war symphony,
and the memory of the recruiting committee’s
decision from years ago becomes an impulse to
start a camp revue.
„Postać dnia…”, fot. Natalia Kabanow

8, 9, 10, 28, 29.11 | 19:00

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets:
35 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

A play about the legend of the Wrocław theatre –
the outstanding actor Igor Przegrodzki. A touching
and moving performance about an uncompromising artist in a dangerous situation, when somebody
wants to deprive him of his home – the theatre.
Organisers: Ośrodek Kultury i Sztuki, Teatr
Polski – in the undergorund, The Grtowski Institute, The University of Wrocław, The Henryk
Tomaszewski Museum of Theatre / Tickets:
25 PLN (regular), 15 PLN (reduced)

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

theatre + performance

teatr
+ performance

theatre
+ performance
3.11 | 19:00

6.11 | 17:30

Spektakl muzyczny, śpiewany na żywo i skomponowany na bazie pieśni ormiańskich, greckich
hymnów i prawosławnych irmosów. Zespół
ZAR zadaje podstawowe pytanie o niemożność
doświadczenia i wyrażenia śmierci, skupia się na
tych kilku minutach żałoby, kiedy w domu osoby,
która odeszła, zbierają się żałobnicy i dokonują
pożegnania, odprawienia zmarłego. Za pomocą
muzycznej dramaturgii pochodzącej z liturgii
chrześcijańskiej i z różnych obrządków pogrzebowych twórcy wpisują w swój spektakl figurę
Anhellego – Zbawiciela.
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)
Musical performance, sung live and composed
of Armenian songs, Greek hymns and Orthodox
Irmoses. In the performance we ask the basic
question about the inability to experience and
express death. Death cannot be told, nor can
any representation be built, so we focus here on
those few minutes of mourning when mourners
gather in the house of who passed away and
make a farewell, dismiss the deceased. Written
down into the spectacle, with the help of musical
dramaturgy originating from the Christian
liturgy, from various funeral rites, the figure of
Anhelli – the savior.
Organiser: The Grotowski Institute
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)
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8.11 | 20:00
„Wielorybek”
– komedia improwizowana
Word�ish – improvised comedy show
WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
Kałuża, podręcznik, widelec, zwrotnica. Co
łączy te słowa? Na pierwszy rzut oka wydają się
niepozorne, ale za każdym z nich kryje się wiele
zabawnych opowieści. Chcecie przekonać się
jakie? Idźcie na „Wielorybka”. Na podstawie jednego słowa zaproponowanego przez publiczność
stworzony zostanie cały szereg różnych historii.
Wszystko całkowicie improwizowane, odegrane
pierwszy i ostatni raz.
Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr
www.jesiotr.org
Bilety: 15–20 PLN
Puddle, handbook, fork, switch. What do these
words have in common? At first glance they seem
inconspicuous, but behind each of them there is
a lot of funny stories. Want to find out? See Wordfish.
A single word proposed by the audience will give rise
to a whole bunch of interesting stories. All completely improvised, played for the first and last time.
Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

11, 12, 13.11 | 19:00

52

Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical
Theatre, ul. Piłsudskiego 67
Nazywam się Henryk Jamrozik i jadę z kościoła.
Może jestem po piwie, ale mówię prawdę – tak zaczyna się monolog mieszkańca wsi Kałkowskie, szeroko
udostępniany w internecie. Polska Woda to rzeczka,
która w 2012 roku zalała okoliczne pola i drogi.
Pan Henryk analizuje przyczyny powodzi, w finale
monologu docierając do pytania, o jaką Polskę walczyliśmy. Monodram Bartosza Pichera w reżyserii
Konrada Imieli z muzyką Fryderyka Chopina.
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 20 PLN
Polska Woda is a river that flooded the surrounding
fields and roads in 2012. Henryk analyses the causes
of the flood, reaching the question of what kind of
Poland we fought for at the end of his monologue.
Bartosz Picher’s monodrama directed by Konrad
Imiela with the music by Frederic Chopin.
Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 20 PLN

12.11 | 19:00

13.11 | 19:00

„Miasto, którego nie było”
– spektakl Kolektywu Kejos
The city that wasn’t – a play
by Kolektyw Kejos

„About a session”
– spektakl taneczny
About a session
– a dance performance

Impart, ul. Mazowiecka 17

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

Pełna emocji, wzruszająca historia, wyjątkowe
połączenie technik teatralnych i cyrkowych oraz
grana na żywo, znakomita muzyka – „Miasto, którego nie było” Kolektywu Kejos. Przedstawienie
łączy w sobie techniki sztuki cyrkowej takie jak:
akrobatyka, akrobatyka powietrzna (sztrabaty,
trapezy), koło akrobatyczne (cyr wheel) i żonglerka z elementami teatru tańca, teatru ruchu
i teatru plastycznego. Aktorom towarzyszy grana
na żywo muzyka, która inspirowana jest folklorem
polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim,
a także szlagierami dwudziestolecia międzywojennego. Spektakl to inspirowana przedwojenną historią, legendami, opowiadaniami oraz
twórczością artystów związanych z Lublinem
opowieść o mieście częściowo wyobrażonym –
miejscu spotkań ludzi odmiennych i nie do końca
poznanych, nieustannego krzyżowania się kultur,
postaw i sposobów na życie.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 30 PLN
A poignant, touching story, unique combination of
theatrical and circus techniques and live performance, excellent music – The city that wasn’t
by Kolektyw Kejos. The performance combines
techniques known from circus art such as acrobatics, air acrobatics (such as trapezes and swings), acrobatic wheel and juggling, with elements of dance
theatre, movement theatre and visual theatre.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 30 PLN

Łącząc zmysłowe doświadczenie i analizę, „About
a session” jest aktem kontemplacji ciał z ich
udziałem. Czy refleksja lub dyskusja na temat podniecenia może wzbudzać podniecenie? Czy może
pobudzić/stymulować fantazje seksualne widzów?
W umysłach odbiorców pojawia się szereg obrazów
pożądania, w których słowo i obraz są w sprzeczności lub wzajemnie się wzmacniają. W myśleniu
o ciele z udziałem ciała przeplatają się zmysłowe
doświadczenie i analiza. Spektakl zawiera sceny
nagości. Choreografia: Anna Konjetzky.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
About a session melds sensual experience and
analysis, and is thus an act of contemplation about
and with bodies. Can reflecting on or discussing
arousal actually arouse? Can it stimulate the
audience’s sexual fantasies? In the audience’s
minds, a number of images of desire overlap in the
contradiction or the doubling of word and image.
In thinking about and with the body, analysis and
sensual experience intertwine. The piece contains
scenes of nudity. Choreographer: Anna Konjetzky.
Additional language: English / Organiser:
The Grotowski Institute / Tickets: 30 PLN (regular),
20 PLN (reduced)

„Miasto, którego nie było”, fot. Piotr Spigiel; „Polska Woda”, fot. Edgar de Poray

„Polska Woda” – monodram
Polish Water – a monodrama

„Upadek” – 88. Antykabaret
Dobry Wieczór we Wrocławiu
Fall – 88th Antykabaret
Good Evening in Wroclaw
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
Podobno kroczy przed nim pycha, a ten z wysokiego konia bywa bolesny. Bywa początkiem,
bywa końcem. Traktowany jako etap, jest warunkiem rozwoju i postępu. UPADEK. Czy może
być tematem nadrzędnym spotkania kulturalno-artystyczno-towarzyskiego? 88. Antykabaret
podporządkowany jest myślom o przemijaniu,
piosenkom o nieuchronności zdarzeń, skeczom
o twardym lądowaniu w rzeczywistości. ListOPAD. Liście opadające na trawnik, ich upadek
symbolizuje koniec lata i nadejście zimy. Dla
innych jest symboliczną zapowiedzią nadejścia
wiosny. Jak do tematu podejdą zaproszeni przez
Marka Kocota twórcy i wykonawcy?
Organizator: Fundacja Ośrodek
Antykabaret
Bilety: 30 PLN
Sometimes it takes a good one to really know
where you stand. Some say that learning how to
do it is the most important thing in life. Others
claim that you can’t become a decent horseman
until you do it again and again, a good number
of times. THE FALL. Can it be the main topic of
a cultural, artistic and social meeting? The 88th
Anti-Cabaret will be devoted to the thoughts of
passing, songs about the inevitability of events
and sketches about the hard landing in reality.
NOVEMBER. How will the artists and performers
invited by Marek Kocot approach this topic?
Organiser: Ośrodek Foundation / Tickets: 30 PLN

14, 15.11 | 19:00
16.11 | 16:30
Teatr na faktach: „Paraliż. Sprawa
Igora Stachowiaka” i „Męskie
perspektywy miłości” – spektakle
Non-fiction Theatre: Paralysis:
The Case of Igor Stachowiak and
Male’s perspective on love – plays
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
/ The Grotowski Institute, Laboratory Theatre Space, Rynek-Ratusz 27
Spektakl Krzysztofa Kopki i Jakuba Tabisza „Paraliż.
Sprawa Igora Stachowiaka” (14.11) opowiada o głośnej sprawie 25-latka zatrzymanego przez policję we
Wrocławiu, po tym jak uznano go za podobnego do
poszukiwanego. Stachowiak został rażony paralizatorem i zmarł w komisariacie policji.
„Męskie perspektywy miłości” (15, 16.11) Mateusza
Brodowskiego to rzecz o facetach pogubionych
w dzisiejszych czasach, którzy wcale tego nie czują.
O tych, których idee są oparte na wartościach przekazywanych przez rodziców.
„Blaszany bębenek”, fot. Łukasz Giza

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
Mistakenly arrested and restrained by police
officers Igor Stachowiak died at a police station in
Wrocław. Paralysis: The Case of Igor Stachowiak
is the story of his parents, mourning their child
and seeking for justice in court. The actors Dorota

Łukasiewicz-Kwietniewska and Grzegorz Wojdon
give an unforgettable performance.
Male’s perspective on love is about men who are nowadays lost, however they don’t realise it. Their beliefs
are based on values passed down by their parents.
Organiser: The Grotowski Institute / Tickets:
30 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

14, 15.11 | 18:30
16.11 | 18:00
17.11 | 17:00
„Blaszany bębenek”
– spektakl muzyczny
The Tin Drum – a musical play
Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical
Theatre, ul. Piłsudskiego 67
Muzyczny spektakl Wojciecha Kościelniaka
według powieści Güntera Grassa. W rolę głównego bohatera, Oskara, który nie chciał rosnąć,
wciela się aktorka animująca lalkę tintamareskę.
Historia dzieje się w najszczęśliwszym dla chłopca miejscu: sklepie z zabawkami Sigismunda
Markusa. Wspólnie z zabawkami – popsutymi,
uszkodzonymi, zakurzonymi – główny bohater
odegra historię swojego dzieciństwa. W tym na
pozór bezpiecznym świecie rozegra się opowieść
o czasach rodzącego się nazizmu.
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 30–100 PLN
The musical show by Wojciech Kościelniak after
the novel by Günter Grass. The role of Oscar, the
boy who did not want to grow, is performed by an
actress animating a puppet – tintamaresca. The
story is happening in the happiest place for Oscar:
the toy store of Sigismund Markus. Together with
other toys – broken, damaged, dusty – the protagonist replays the story of his childhood. In this
(seemingly) safe world the story about the times
of nascent Nazism unravels.
Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 30–100 PLN

15.11 | 19:00 premiera / premiere
16.11 | 19:00
17.11 | 17:00
„Smutki tropików” – spektakl
Sorrows of tropics – a play
Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre
in Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3

theatre + performance

13.11 | 19:30

Najnowsza premiera Teatru Polskiego to opowieść
o uciekających od rzeczywistości 30-latkach, dla
których zrobienie sobie selfie i zaktualizowanie
statusu na Facebooku staje się ważniejsze niż
spojrzenie w oczy czy podanie ręki. To gorzki portret pokolenia Y, tzw. millenialsów, rozpisany na
sześcioro aktorów i kilka kamer. Bohaterowie snują
opowieści o tropikalnych podróżach, które prawdopodobnie nigdy nie miały miejsca i odbywają
się wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości. Dokąd
podążają i przed czym uciekają młodzi Europejczycy, znużeni i rozkapryszeni, łaknący ekstremalnych doznań, a zatapiający swoje lęki w ekranach
smartfonów i tabletów? Na to pytanie reżyserka
spektaklu próbuje odpowiedzieć, korzystając z inspiracji pismami Claude’a Levi-Straussa i nadając
scenicznego wyrazu sztuce poprzez wykorzystanie
nowych mediów i umownej scenografii.
Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl
Bilety: 35 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)
The latest premiere of the Polski Theatre is a story
about 30-year-olds escaping from reality, for
whom taking a selfie and updating their Facebook
status is more important than looking in the eyes
and shaking hands. It is a bitter portrait of Generation Y written for six actors and several cameras.
The protagonists tell stories about tropical travels,
which probably never took place and happened
only in virtual reality. Where do young, spoiled
Europeans go and what are they running away
from in their boredom – wishing for extreme experiences, yet drowning their fears in smartphone
and tablet screens?
Organiser: Polski Theatre in Wrocław
/ Tickets: 35 PLN (regular), 25 PLN (reduced)
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15.11 | 20:00
„Lata 90. Improwizowane VHS-y”
– komedia improwizowana
The 90s. Improvised VHS
– an improvised comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
A gdyby tak znów poczuć smak gumy balonowej Donald, napić się musującej oranżady, odpalić „Wannabe” z przegrywanej kasety, włożyć wściekle kolorową
ortalionową kurtkę, kupić „Bravo” i powiesić plakat
Leonardo di Caprio? Pamiętacie to? Czy również zakręciła się wam łezka w oku na myśl o wspaniałych,
barwnych latach 90.? Chodźcie przenieść się w czasie. Pomogą wam w tym fragmenty filmów z tamtych
lat, które zainspirują aktorów-improwizatorów do
zagrania w pełni improwizowanego spektaklu.
Organizator: Teatr Improwizacji irga
irga.impro
Bilety: 20 PLN

Organiser: Teatr Improwizacji irga / Tickets: 20 PLN

15.11 | 19:00–21:00
16.11 | 13:00–22:00
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„Przyrost grzybni (przydomowa
hodowla grzybka i koniec świata
w domu)” – instalacja dźwiękowa
Mycelium growth (home mushroom
cultivation and end of the world at
home) – a sound installation

15.11 | 20:00
Stand-up w Formatach:
Jakub Poczęty & Mieszko Minkiewicz
Stand-up in Formaty: Jakub Poczęty
& Mieszko Minkiewicz
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Jakub Poczęty – czujny człowiek, któremu nie
umknie nic, co robimy źle jako ludzkość. Zadaje
pytania, których nikt nie powinien zadawać
i śmieje się z głupoty, również własnej. Występował w TVP, u Kuby Wojewódzkiego i w Comedy
Central, ale twierdzi, że najgorsze nadal przed
nim. Mieszko Minkiewicz to stand-uper z dziesięcioletnim komediowym stażem. Występował na
antenie Polsatu, TVP2, TVP Rozrywka i Comedy
Central. Aktywnie animuje komedię na Podlasiu,
skąd pochodzi, oraz w Warszawie, gdzie mieszka.

www.wkformaty.pl

Na zniszczonej planecie przetrwają tylko niektóre
organizmy. Homo sapiens, o ile znajdzie się wśród
nich, będzie żerował na (...) Ziemi i wśród skażonej
wody, wchodząc w relacje z pozostającymi tam z nim
formami istnienia. Sądzi się, że wśród nich prym
będą wiodły pewne gatunki grzyba. Szukając kontaktu już dziś, IP Studio założyło domową hodowlę
pewnego grzybka. Stworzona instalacja to akustyczna
opowieść o jego rozwoju, rozroście i przemianach.
W przestrzeni na Ruskiej wybrzmi postapokaliptyczna orkiestra zbudowana z silniczków, śmigiełek, monet, wsuwek czy sznurówek. Twórcy: Wojtek Kurek,
Agata Dyczko, Julita Goździk.

Bilety: 30–40 PLN
Jakub Poczęty – a watchful man, who will not
miss anything bad that we do as the humanity.
He asks questions that no one should ask and
laughs at stupidity, including his own. He has
appeared on TVP, joined Kuba Wojewódzki and
worked with Comedy Central, but he claims that
the worst is still yet to come. Mieszko Minkiewicz
is a stand-up performer with ten years of comedy
experience. He has appeared on Polsat, TVP2,
TVP Rozrywka and Comedy Central. He actively
promotes comedy in Podlasie, where he comes
from, and in Warsaw, where he lives.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 30–40 PLN

studioIPgroup

Organisers: Otwarty Uniwersytet Jazdów,
IP Studio / Free entrance

www.jesiotr.org
Bilety: 15–20 PLN
I cannot sleep because I need to hold my sideboard, Aliens cheated me and Beavers stole the
lake – everybody remembers these articles from
tabloids. What if they weren’t fake and there were
true stories behind them? The performing actors
will go through several fresh tabloids, choose the
most interesting titles and, inspired by them,
create a comedy show for you. All completely
improvised, played for the first and last time.
Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

15.11 | 20:00
„Czwarty wymiar” – spektakl
Fourth dimenssion – a play
Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 79-81
Spektakl o przemijaniu i ulotności. Złożony ze
skrawków codzienności. Ze spojrzeń. Uśmiechów.
Zapamiętanych zdarzeń, ubranych w formę piosenek, choreografii i słów. Jest jak wielobarwna patchworkowa kołdra, pozszywany z miłością. Jest
zbiorową pamięcią, wspomnieniem nieuchwytnym, nasączonym bliskością. Trwaniem. Skończonością. Oddechem. Zachwytem. Brutalnością
życia i słodkim zapachem lata.
Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych
www.cia.wroclaw.pl

Wstęp wolny
Only selected organisms will survive on a destroyed
planet. It is believed that some species of mushroom
will dominate the environment. Looking for contact,
IP Studio has established a home cultivation of
a certain mushroom. The resulting installation is an
acoustic story about its development, growth and
transformation. A postapocalyptic orchestra made
of motors, propellers, coins, bobby pins and shoelaces will resound in the space on Ruska backyard. Creators: Wojtek Kurek, Agata Dyczko, Julita Goździk.

Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr

Organizator: Wrocławski Klub Formaty

IP Studio, ul. Ruska 46a

Organizatorzy: Otwarty Uniwersytet Jazdów,
IP Studio

i inspirowani nimi stworzą komedię. Wszystko
całkowicie improwizowane, odegrane pierwszy
i ostatni raz.

15.11 | 20:00
„Płotki” – komedia improwizowana
Gosships – improvised comedy show
WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
„Nie śpię bo trzymam kredens”, „Ufo mnie
oszukało”, „Bobry ukradły jezioro” – tytuły
z brukowców znane niemal wszystkim. A co, jeśli
nie byłyby one zmyślone i kryłyby się za nimi
prawdziwe historie? Występujący przejrzą świeże
wydania tabloidów, wybiorą najciekawsze tytuły

Bilety: 25 PLN (normalny), 18 PLN (ulgowy)
A play about transience and impermanence,
made up of scraps of everyday life – looks, smiles,
remembered events, presented in the form of
songs, choreography and lyrics. It is like a mul
ti-coloured patchwork duvet, stitched together
with love. It is a collective memory, an elusive
one, soaked in closeness. Being. Limitation.
Breath. Delight. The brutality of life and the sweet
smell of summer.
Organiser: Centrum Inicjatyw Artystycznych
/ Tickets: 25 PLN (regular), 18 PLN (reduced)

Stand-up w Formatach, Jakub Poczęty, mat. organizatora

What if you could taste Donald bubblegum, drink
orange soda, play Wannabe from a pirate cassette,
put on a colourful nylon jacket, buy a copy of “Bravo” and hang up a Leonardo di Caprio poster once
again? Can you still remember? Did you also get
a tear in your eye when you remembered the great,
colourful 1990s? Let’s go back in time thanks to
fragments of films from those years that will inspire
improvising actors to stage a fully improvised play.

Spektakle w listopadzie
bilety:

www.bilety.grotowski-institute.art.pl

SEN PIJANEGO POETY

Spektakl Studia Teatralnego Dinga Yitenga (Chiny)
Partner: Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

5/11/2019 Instytut Grotowskiego

Studio Na Grobli

ANHELLI. SKOWYT

Spektakl Teatru ZAR (Wrocław)

8–10, 28–29/11/2019 Instytut Grotowskiego

Sala Teatru Laboratorium

AbOUt A SESSION

Spektakl taneczny Anny Konjetzky (Niemcy)

13/11/2019 Instytut Grotowskiego

Studio Na Grobli

t e at r n a fa k ta c h

PArALI¯. SPRAWa IGORa STACHOwIAKA
Spektakl Krzysztofa Kopki i Jakuba Tabisza (Wrocław)

14/11/2019 Instytut Grotowskiego

Sala Teatru Laboratorium

t e at r n a fa k ta c h

MêSKIE PERSPEKTYWY MI£OŒCI
Spektakl Mateusza Brodowskiego (Wrocław)

15–16/11/2019 Instytut Grotowskiego

Sala Teatru Laboratorium

Chodź do Instytutu!
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16, 17.11 | 20:30
„Wojownik” – spektakl
Warrior – a play
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
/ Centre of Performing Arts „Bakery”,
ul. Księcia Witolda 62-67
Spektakl powstał na podstawie dramaturgii będącej kompilacją oryginalnego dramatu Eurypidesa
„Trojanki”, adaptacji tego tekstu Jeana Paula
Sartre’a oraz współczesnych szkiców i odniesień
napisanych przez Alicję Bral. Eurypides pisze tragedię bardzo niejednoznaczną, pokazując Greków
jako brutalnych i żądnych krwi barbarzyńców. Obraz upadku Troi jest upadkiem zarówno pokonanych, jak i zwycięzców. Poznajemy tragedię, która
od starożytności po dzień dzisiejszy nie zmienia
się. Na wojnie przegranymi są wszyscy.
Organizator: Teatr Pieśń Kozła
www.piesnkozla.pl
Bilety: 100 PLN (normalny),
80 PLN (ulgowy), 60 PLN (grupowy)
The play was made based on the dramaturgy
which is a compilation of Euripides’s original
drama The Trojan Women, its adaptation by Jean
Paul Sartre as well as contemporary sketches and
references by Alicja Bral. Euripides’s tragedy is
really ambiguous. It shows Greeks as brutal and
blood-thirsty barbarians. The image of Troy’s
collapse is the fall of both the defeated and the
victors. We get to know the tragedy which has
remained unchanged from the ancient times until
today. Everybody loses during war.
Organiser: Song of the Goat Theatre / Tickets: 100
PLN (regular), 80 PLN (reduced), 60 PLN (group)

18.11 | 18:00

20, 21.11 | 17:30

Be Together – spektakl finałowy
Be Together – a final performance

„Aleja Narodowa”
– monodram Dariusza Maja
The National Avenue – a monodrama

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67
Projekt Be Together to w praktyce współpraca
osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami, podczas której uczestnicy uczą się stawiać
czoła nowym wyzwaniom, pokonywać własne
obawy i przełamywać stereotypy. Listopad to dla
projektu czas szczególny – odbywa się wówczas
finałowy spektakl, będący podsumowaniem dotychczasowych działań muzyczno-teatralnych.

www.be-together.pl

Poznaj Wandama – czeskiego „bohatera walki
o niepodległość”, który dał sygnał do rozpoczęcia
Aksamitnej Rewolucji. Tylko nie wiadomo, której
stronie: protestującym czy milicji. Uważa się za
„ostatniego Rzymianina”. Hitlerowskie saluty tłumaczy, jak wielu innych narodowców w Czechach
i w Polsce, tradycją rzymską. Jednocześnie jak Václav Havel pragnie, aby prawda i miłość zwyciężyły
nad kłamstwem i nienawiścią. W finale boleśnie
zderza się… z regułami wolnego rynku.

Wstęp wolny
Zapisy: projektbetogether@gmail.com

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki,
Teatr Polski – w Podziemiu

Dodatkowy język: angielski

17.11 | 18:00
Doktor absurdu przedstawia:
Wojciech Fiedorczuk
– impreza kabaretowa
The Absurd Doctor Presents:
Wojciech Fiedorczuk
– a cabaret show

Be Together, fot. Jerzy Wypych; „Aleja Narodowa”, mat. organizatora

Impart, ul. Mazowiecka 17
Gospodarzem wieczoru będzie Ścibor Szpak, zdobywca Grand Prix na przeglądzie kabaretów PAKA
w 2012 oraz na Lidzbarskich Wieczorach Humoru
i Satyry w 2013. Doktor absurdu specjalizuje się
w alternatywnej muzykologii i naukach równoległych, na koncie ma szczególne dokonania w historii niewydarzonej i fizyce dyskusyjnej. W każdej
odsłonie cyklu „Doktor absurdu przedstawia”
pojawia się gość specjalny. W listopadzie Ściborowi
towarzyszyć będzie Wojciech Fiedorczuk.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 30 PLN
The Absurd Doctor Presents is an original project
by Ścibor Szpak, laureate of the Grand Prix of the
28th PaKA Amateur Cabaret Review in 2012. A year
before, the artist won the first prize at this prestigious cabaret event. “I would like to use the series
to present people who do not necessarily come from
cabaret circles, but somehow present a comical
view of the world,” said the artist about his project.
In November, Ścibor will be accompanied by
Wojciech Fiedorczuk.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 30 PLN

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

Organizator: TIFF Collective

The Be Together project is a practical cooperation
between people with and without disabilities,
during which they learn to face new challenges,
overcome their own fears and stereotypes. November is a special time as the final performance
will be held, which is a summary of center’s
musical and theatrical activities.
Additional language: English / Free entrance
/ Registration: projektbetogether@gmail.com

www.teatrpolskiwpodziemiu.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy)
Meet Wandam, the Czech “hero of the struggle for
independence”, who gave the signal to start the
Velvet Revolution. What is unclear is which side he
gave the signal to... the protesters or the militia.
Organisers: Ośrodek Kultury i Sztuki, Teatr Polski
– in the undergorund / Tickets: 25 PLN (regular),
15 PLN (reduced)
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20, 21.11 | 19:00
„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a musical play
Impart, ul. Mazowiecka 17
Znakomicie zrealizowany muzyczny spektakl,
zbudowany jest na bazie twórczości zespołu
Leningrad z Sankt Petersburga. Przedstawienie
od początku wciąga widzów niezwykle wiarygodnie i sugestywnie tworzonym nastrojem permanentnej balangi, doskonałą grą aktorów Mariusza
Kiljana i Tomasza Marsa, porządną dawką czarnego humoru oraz niesamowitą energią granej
na żywo, ostrej muzyki, w wykonaniu instrumentalistów, którzy również uczestniczą w działaniach scenicznych. Spektakl od dziesięciu lat
cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
publiczności, która po każdym przedstawieniu
domaga się bisów.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 35–45 PLN
An exquisite music play based on 18 songs by
Leningrad – a band from Saint Petersburg.
For over eight years it has been played on the
Impart chamber stage and has enjoyed unwavering popularity among the audience.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 35–45 PLN

22.11 | 20:00

23, 24.11 | 19:00–20:15

26.11 | 18:00

„DJ Węgorz” – komedia
improwizowana
DJ Tuna – improvised comedy show

„Palimpsest” – spektakl taneczny
Palimpsest – a dance play

Teatr na ekranie: „Henryk
Tomaszewski: w poszukiwaniu
Eurydyki” – pokaz filmu
Theatre on the screen:
Henryk Tomaszewski: in a search
for Eurydice – a film screening

WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
Walc, rap, a może disco? Jedno jest pewne: Jesiotr
zatańczy, jak mu zagrają! Występujący tanecznym
krokiem wprowadzą was w świat komedii, a ich
wygibasy i ruchy będą inspiracją do późniejszych
scenek. Wszystko całkowicie improwizowane,
odegrane pierwszy i ostatni raz.
Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr
www.jesiotr.org
Bilety: 15–20 PLN
Waltz, rap… what about disco? One thing is certain: DJ Tuna will dance to everybody’s tune. The
performers will guide the audience step by step to
the world of comedy, and their dance moves will
serve as inspiration for later scenes. All completely improvised, played for the first and last time.
Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c
Tym razem w myśl idei teatru, czyli otwierania
przestrzeni dla młodych twórców w celu realizowania ich własnych pomysłów oraz promowania
młodego pokolenia Scena na Świebodzkim daje
możliwość zrealizowania tego spektaklu młodym,
fantastycznym twórcom. Spektakl będzie wspólną
kreacją reżysersko-choreograficzną realizowaną przez tancerzy i aktorów współpracujących
z Wrocławskim Teatrem Tańca. Sam tytuł jest
pretekstem do pracy nad szeroko rozumianym
zagadnieniem, ujętym i przetransponowanym
w przestrzeń sceniczną. „Palimpsest” to pojęcie
procesu nawarstwiania się, przekształcania…
i z tym tematem zmierzą się młodzi twórcy.

Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre in Wrocław,
ul. G. Zapolskiej 3

www.teatr.dance

20 listopada obchodzimy stulecie urodzin Henryka Tomaszewskiego. Z tej okazji w ramach „Teatru
na ekranie” zaprezentowany będzie wyjątkowy
film. Seans, podczas którego zobaczyć będzie
można fragmenty wielu spektakli Tomaszewskiego, m.in.: „Woyzecka”, „Gry w zabijanego”,
„Turandot”, „Menażerii cesarzowej Filissy”,
„Salome”, „Odejścia Fausta”, „Rycerzy króla
Artura”, „Traktatu o Marionetkach”. O dokonaniach Wrocławskiego Teatru Pantomimy na ekranie opowiedzą Jerzy Koenig, Tadeusz Różewicz,
Krystian Lupa, a także sam Tomaszewski.

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

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu

Organizator: Wrocławski Teatr Tańca

www.teatrpolski.wroc.pl

This time, according to the idea of the theatre,
or opening space for young artists to implement
their own ideas and promote the young generation, Świebodzki Train Station Stage gives the opportunity to young fantastic artists to make this
play. This performance will be a joint of directing
and choreographic creation realized by dancers, actors cooperating Wrocław Dance Theatre.
The title itself is an excuse to work on a broadly
understood issue, captured and transposed into
the stage space. Palimpsest is a concept of the process of stratification, transformation... and young
artists will tackle this topic.

20th November marks the 100th birthday of Henryk
Tomaszewski. To commemorate this day, a unique
film will be presented as part of the “Theatre on the
screen” series. The screening will showcase fragments of many of Tomaszewski’s plays, including:
Woyzeck, The Killing Game, Turandot, Salome or
King Arthur and His Knights. Jerzy Koenig, Tadeusz
Różewicz, Krystian Lupa and Tomaszewski himself
will talk about the achievements of the Wrocław
Pantomime Theatre on screen.

Organiser: Wrocław Dance Theatre
/ Tickets: 25 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

Organiser: Polish Theatre in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN

Bilety: 10 PLN

„Palimpsest”, fot. Romana Majewska
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Organiser: TIFF Collective / Free entrance
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tration, their meeting transforms into enchanting
biographies and dreams. The multimedia theatre
performance k(Raj) engages in a dialogue with the
social image of people with disabilities, including
social roles and stereotypes assigned to them.
Director: Agnieszka Bresler.

28, 29.11 | 19:00
„Leśni. Apokryf” – spektakl
Leśni. Apokryf – a play
Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre
in Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3

27, 28.11 | 19:00

28, 29.11 | 19:00

„Balladyna” – spektakl
Balladyna – a play

„k(Raj)” – premiera spektaklu
k(Raj) – a play premiere

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

IP Studio, ul. Ruska 46a

Na tron Polski wstępuje bezwzględna morderczyni. Kim jest? Jak to się stało, że mistyczna korona
polskich królów, uświęcona dotykiem Dzieciątka
Jezus, wieńczy skronie zbrodniarki? Jaką cenę
trzeba zapłacić za wejście na szczyt? Tekst:
Juliusz Słowacki w reżyserii Agnieszki Olsten;
scenografia i kostiumy: Olaf Brzeski, który towarzyszy także aktorom na scenie jako rysownik;
muzyka: Kuba Suchar.
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 35 PLN (ulgowy)
A ruthless murderess takes the Polish throne.
Who is she? How did the mystical crown of Polish
kings, sanctified 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?

„Balladyna”, fot. Krzysztof Bieliński; „k(Raj)”, fot. Paulina Anna Galanciak

Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 45 PLN (regular), 35 PLN (reduced)

15 przyjaciół spotyka się na dorocznej kolacji na
wzmocnienie. Poza przyjaźnią łączą ich niemożliwe marzenia: o pracy, karierze, podróżach,
założeniu rodziny. Niemożliwe, bo łączy ich też
niepełnosprawność. Z rodzącej się frustracji ich
spotkanie przeistacza się w czarowanie życiorysów
i marzeń. W grę o przyszłość, z której każdy wyjść
może wzmocnionym. Z kraju do raju. Multimedialny spektakl teatralny „k(Raj)” podejmuje dialog ze
społecznym obrazem osób z niepełnosprawnością,
w tym przypisywanych im ról społecznych i stereotypów. Reżyseria: Agnieszka Bresler.
Organizator: TIFF Collective
www.tiffcenter.com
Wstęp wolny
15 friends meet at their annual empowering supper. Apart from friendship they share impossible
dreams: about work, career, travels, starting
a family. Impossible, because what they also have
in common is disability. From the growing frus-

Dramaturgia tekstów, które Tadeusz Różewicz pisał na scenę i dla kina, nie miała mocnej struktury, nie skupiała się na konfliktach czy budowaniu
postaci. Czasem kolejne wątki czy obrazy łączyła
postać bohatera. Czasem te formy opisywano
wręcz jako „kolażowe”. Spektakl „Leśni. Apokryf” ma podobną strukturę, która przez kolejne
„obrazy” nawiązuje do piachu i tworzy pejzaż
intelektualny, jaki znamy z partyzanckich tekstów
Różewicza. Odbija się w nim szereg postulatów
poety, który uparcie odrzucał metaforę, był przeciwny estetyzacji i budowaniu mitów, także tych
związanych z obrazem polskiego żołnierza, bo
bohaterowie byli prawdziwi.
Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl
Bilety: 35 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)
The dramaturgy of the texts written by Tadeusz
Różewicz for stage and for cinema did not have
a strong structure, as they did not focus on conflicts or character development. Sometimes the
subsequent themes and images were linked by
the character of the protagonist. Sometimes these
forms were even described as “collages”. The
play Leśni. Apokryf is characterised by a similar
structure, which refers to sand by using subsequent images to create an intellectual landscape
known from Różewicz’s guerrilla texts, presenting
a reflection of numerous demands extended by
the poet, who stubbornly rejected metaphors,
aestheticism and building myths, including those
related to the image of the Polish soldier, because
the characters were real.
Organiser: Polski Theatre in Wrocław
/ Tickets: 35 PLN (regular), 25 PLN (reduced)
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29.11 | 20:00
„Improwizowane sto lat. Urodziny
trzecie” – komedia improwizowana
Improvised third Happy Birthday
– an improvised comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Teatr Improwizacji irga świętuje swoje trzecie urodziny. Zaprasza na spektakl, tort i do wspólnego
celebrowania. Widzowie mogą spodziewać się
mocnej niespodzianki.
Organizator: Teatr Improwizacji irga
irga.impro
Bilety: 20 PLN
irga celebrates its third birthday. You are invited
to the spectacle, to share a cake and celebrate
together! A big surprise is being prepared.
Organiser: Teatr Improwizacji irga
/ Tickets: 20 PLN

29.11 | 20:00

WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
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Jak potoczyłyby się losy znanych wam filmów,
gdyby aktorzy zapomnieli nagle tekstu i musieli
improwizować? Dowiecie się tego w Akademii.
Najpierw występujący dubbingują krótki fragment filmu bez ścieżki dźwiękowej, a następnie
odgrywają jego kontynuację. Wszystko całkowicie
improwizowane, odegrane pierwszy i ostatni raz.
Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr
www.jesiotr.org
Bilety: 15–20 PLN
What would happen to the famous films we all
know if the actors suddenly forgot their parts and
had to improvise? You’ll find out at the Academy.
First, the performers dub over a short fragment of
the film without a soundtrack, and then play its
continuation. All completely improvised, played
for the first and last time.
Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

30.11 | 19:00

30.11 | 19:00

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

„Mojżesz” – prapremiera spektaklu
Moses – a play premiere

Impart, ul. Mazowiecka 17
Liryka przepleciona surrealistycznym humorem.
Krótkie opowiadania i najpiękniejsze piosenki
autorstwa mistrza Jeremiego Przybory. Na scenie
spotykają się trzy artystyczne temperamenty – Jeremiego Przybory, Magdy Umer i kabaretu Mumio.
Będzie więc dowcipnie, ale też refleksyjnie i wzruszająco. Postaci ujmują wrażliwością i szczerością,
a całość jest wspaniale wzbogacona muzycznie
przez oryginalne trio muzyczne. Teksty Jeremiego
Przybory są przeplatane szalonymi improwizacjami
w wykonaniu Mumio. Całość dopełnia kojąca postać Ciotki Mizerii w świetnym wykonaniu Magdy
Umer. „Przybora na 102” to spektakl opowiedziany
i zaśpiewany z dużym wdziękiem. Pomimo dużej
dynamiki i różnorodności odznacza się wewnętrzną
harmonią i porządkiem, lekkością i radością.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 90–100 PLN

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67
Swoją ostatnią rozprawę naukową Zygmunt
Freud poświęcił postaci Mojżesza – mitycznemu
wyzwolicielowi Izraelitów i twórcy judaizmu,
uznawanemu za proroka także przez chrześcijaństwo oraz islam. Szczególne zainteresowanie,
jakim na kilka miesięcy przed śmiercią Freud
obdarzył Mojżesza, wynika z rozpoznanego przez
siebie podobieństwa między własną biografią
a legendarnym żywotem patriarchy. W spektaklu grupa współczesnych badaczy poszukuje
nowych praktyk duchowych. Odwołując się do
mitu Mojżesza i postaci Freuda, eksploruje temat
potencjalnego przełomu duchowego oraz wizji
nowej Ziemi Obiecanej. Czy w dzisiejszym świecie
istnieje ktoś lub coś poza nami samymi, kto jest
w stanie nas do niej zaprowadzić? Reżyseria:
Tomasz Węgorzewski.
Organizator: Teatr Polski – w Podziemiu
www.teatrpolskiwpodziemiu.pl
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)

Lyricism intertwined with surrealist humour.
Short stories and the most beautiful songs by the
masterful Jeremi Przybora. Three artistic temperaments – Jeremi Przybora, Magda Umer and
Mumio – will meet on a single stage, in a witty,
yet reflective and touching play. The characters
captivate the audience with their sensitivity and
sincerity, and the whole thing is wonderfully enriched musically by the original musical trio. Jeremi Przybora’s lyrics are intertwined with crazy
improvisations performed by Mumio. The whole
is complemented by the soothing figure of Aunt
Mizeria, excellently brought to life by Magda
Umer. Przybora na 102 is a charming performance
in every single one of its aspects. Despite its great
dynamics and diversity, it is characterised by
inner harmony and order, lightness and joy.

Sigmund Freud devoted his last treatise to
Moses, the mythical liberator of the Israelites
and creator of Judaism, who is also recognised
as a prophet of two religions – Christianity and
Islam. The special interest Freud had in Moses
in the last months preceding his death was due
to the similarity he recognised between his own
biography and the legendary life of the patriarch.
In the play, a group of contemporary researchers
is looking for new spiritual practices. By referring
to the myth of Moses and Freud, they explore the
subject of a potential spiritual breakthrough and
the vision of a new Promised Land. Is there anyone or anything else besides ourselves in today’s
world who can lead us there? Director: Tomasz
Węgorzewski.

Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 90–100 PLN

Organiser: Teatr Polski – in the undergorund
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

„Przybora na 102”, mat. organizatora

„Rybia Akademia Filmów
Adaptowanych” – komedia
improwizowana
The Fish Academy of Movie Adaptation
– an improvised comedy show

literatura

literature

literatura

4, 13, 25.11 | 19:00
Szkoła gatunku. Lekcje literatury:
spotkania z Wojciechem Chmielarzem,
Elżbietą Cherezińską
i Andrzejem Ziemiańskim
School of genres. Lessons
in literature: meetings with Wojciech
Chmielarz, Elżbieta Cherezińska
and Andrzej Ziemiański
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W ramach nowego cyklu we Wrocławskim Domu
Literatury spotkać będzie można mistrzów poszczególnych gatunków literackich. 4.11 gościem
spotkania o różnych obliczach kryminału będzie
jeden z najpopularniejszych polskich twórców
tego gatunku, Wojciech Chmielarz. 13.11 z czytelnikami spotka się mistrzyni powieści historycznej, autorka bestsellerów Elżbieta Cherezińska,
a 25.11 – wrocławski pisarz fantasy Andrzej
Ziemiański, twórca m.in. cyklu „Achaja”.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
In the new series organized by Wrocław Literature
House, we meet masters of various genres. On 4th
November we’ll talk about diverse faces of crime
fiction with very popular writer Wojciech Chmielarz. On 13th November, we’ll host the master of
historical fiction, Elżbieta Cherezińska, and on
25th November – Wrocław-based fantasy writer
Andrzej Ziemiański, creator of the famous Achaja.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

5.11 | 10:00
Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek – wielki finał
International Day of the Characters
from Fairy Tales – the grand finale
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
Podsumowanie niezwykłego projektu, w ramach
którego powstała płyta z pięknymi i mądrymi bajkami dla dzieci. Bajki zostały napisane przez dorosłych pisarzy-amatorów. Tematem przewodnim
projektu były strachy, o których przemyśleniami
dzieliły się przedszkolaki z osiedla Karłowice-Różanka. Podczas finału Międzynarodowego Dnia
Postaci z Bajek odbędzie się spotkanie autorów
i dzieci oraz rodzinne czytanie bajek.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Centrum Kultury Agora

in the creation of a CD with beautiful and wise
fairy tales for children. The stories were written by adult amateur writers. The theme of the
project were fears, about which kindergartener
from the Karłowice-Różanka housing estate told
organisers. During the finals of the International
Day of the Characters from Fairy Tales there will
be a meeting of authors and children as well as
family reading of fairy tales.
Additional language: English / Organiser:
Centrum Kultury Agora / Free entrance

9.11 | 19:00
Spotkanie poetyckie
z Marcinem Drelichowskim
A poetic meeting with
Marcin Drelichowski

www.ckagora.pl

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Wstęp wolny

Klub Pod Kolumnami zaprasza na spotkanie
poetyckie z Marcinem Drelichowskim (1976) –
magistra historii UWr, poety od ponad dwudziestu lat. W repertuarze wieczoru wiersze nowe
i starsze, oraz jednoaktowa sztuka teatralna pt.
„Poradnictwo”. W sztuce, której tematem są relacje
międzyludzkie, wystąpią: Agnieszka Darecka,
Anna Kurdubelska i Marcin Ruta. Wszystko okraszone ironicznym humorem.

Summary or the unusual project, which resulted

Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
Klub Pod Kolumnami invites you to a poetic
meeting with Marcin Drelichowski. In the evening
repertoire, new and older poems, as well as oneact theater play titled Poradnictwo. The play will
include: Agnieszka Darecka, Anna Kurdubelska
and Marcin Ruta. The theme of the play are interpersonal relations. Everything is adorned with
ironic humor.
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, mat. organizatora; Szkoła gatunku. Lekcje literatury: Andrzej Ziemiański, mat. organizatora

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Salon Silesiusa: dyskusja
o Czesławie Miłoszu
Silesius Poetry Salon:
a discussion on Czesław Miłosz

literature

28.11 | 19:00

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
W 15 lat po śmierci Czesława Miłosza nakładem
Wydawnictwa Literackiego ukaże się kolejna książka
porządkująca bogaty dorobek literacki noblisty. Tym
razem będą to „Rozmowy zagraniczne. Część 3”. Z tej
okazji w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury, o Miłoszu, odbiorze jego twórczości w Polsce
i zagranicą, porozmawiają Emil Pasierski – redaktor
„Rozmów zagranicznych” oraz Andrzej Franaszek
i Andrzej Zawada – autorzy biografii Miłosza.

19.11 | 19:00
Salon Silesiusa: rozmowa
o twórczości Juliana Kornhausera
Silesius Poetry Salon: a discussion
on the work of Julian Kornhauser
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Julian Kornhauser to jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli Nowej Fali w literaturze polskiej,
współautor „Świata nie przedstawionego” (1974,
razem z Adamem Zagajewskim), książki-manifestu Pokolenia ‘68. Współtwórca grupy poetyckiej
Teraz. W tym roku nakładem WBPiCAK w Poznaniu ukazała się trzecia książka stanowiąca zbiór
jego twórczości literackiej – „Julian Kornhauser.
Krytyka zebrana”. O tej książce z jej redaktorami

Salon Silesiusa, Jakub Kornhauser, fot. Rafał Komorowski

OGŁOSZENIE WYDAWCY

– Jakubem Kornhauserem (synem poety) i Adrianem Gleniem – porozmawia Andrzej Zawada.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
Julian Kornhauser is one of the most eminent
representatives of the New Wave generation of
Polish poets, co-author (with Adam Zagajewski)
of the manifesto of the 1968 generation. This
year, WBPiCAK published the third volume of his
collected works Julian Kornhauser. Collected Criticism. The editors of the book Jakub Kornhauser
(the poet’s son) and Adrian Gleń, will discuss
about it with Andrzej Zawada.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.wroclawskidomliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
15 years after Czesław Miłosz’s death, yet another
book presenting the literary oeuvre of the Nobel
Prize winner is being published – Conversations
Abroad. Volume 3. On this occasion, in Proza, we
will discuss about Miłosz and the reception of his
work in Poland and abroad. The participants of
the meeting will be Emil Pasierski, the editor of
the book, as well as Andrzej Franaszek and Andrzej Zawada, authors of biographies of Miłosz.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

Organiser: Wrocław Literature House / Free entrance
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Additional language: English / Organiser:
Museum of Architecture in Wrocław / Tickets:
20 PLN (regular), 14 PLN (reduced), 10 PLN
(groups), Wednesdays – free entrance

7.11 | 17:00 wernisaż / opening
7.11–6.01.2020
„Filozofia architektury” – wystawa
Jeremiego Królikowskiego
Philosophy of an architecture
– an exhibition of works by
Jeremi Królikowski
25.10–2.02.2020
„Terra X – ∞ Archiwum przyszłości”
– wystawa
Terra X – ∞ Archive of the Future
– an exhibition
Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5
wt., śr., sob., niedz. / Tue., Wed., Sat., Sun. 10:00–17:00
czw., pt. / Thu., Fri. 12:00–19:00
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Wystawa odwołuje się do cyklu wystaw architektury intencjonalnej „Terra” zainicjowanego
w połowie lat 70. przez wrocławskiego architekta
Stefana Müllera. Ich głównym tematem były
spekulacje na temat przyszłości ziemskiej cywilizacji. Na prezentowanej w muzeum wystawie
przywoływane są koncepcje z lat 70. i zestawione
z pomysłami artystów współczesnych. Wspólnie
opowiadają one historię myślenia o przyszłości
i możliwych (lub niemożliwych) scenariuszach
budowania wizji jutra. Wystawa powstała w ramach programu Future Architecture Platform.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
The exhibition refers to Terra – a series of
exhibitions of intentional architecture initiated
in mid 1970s by Wrocław-based architect Stefan
Müller, devoted to speculation about the future of
Earth’s civilisation. The exhibition presented in

Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5
wt., śr., sob., niedz. / Tue., Wed., Sat., Sun. 10:00–17:00
czw., pt. / Thu., Fri. 12:00–19:00
W moich pracach rysunkowych i malarskich
przedmiotem jest przestrzeń architektoniczna
wyrażana przez linie, płaszczyzny i światło
w zmieniających się sekwencjach czasu. Odnajduję
w niej osobisty porządek i indywidualny charakter
ducha miejsca – wyznaje Jeremi Królikowski,
architekt, badacz i krytyk architektury, wykładowca i publicysta, autor kilkudziesięciu prac:
pejzaży i krajobrazów miejskich malarskich
i rysunkowych prezentowanych w Muzeum
Architektury.
Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
“My drawings and paintings are devoted to the
architectural space expressed by lines, planes and
light in changing time sequences. In them, I find
a personal order and an individual character of
the spirit of the place,” says Jeremi Królikowski,
an architect, researcher and critic of architecture,
lecturer and columnist, author of several dozen
paintings and drawings, including landscapes
and urban landscapes, presented at the Museum
of Architecture.
Organiser: Museum of Architecture in Wrocław
/ Tickets: 20 PLN (regular), 14 PLN (reduced),
10 PLN (groups), Wednesdays – free entrance

7.11 | 18:00–19:00
„Kwadrat, czerń i biel – nowe
wiedeńskie wnętrza Wiener
Werkstätte” – wykład
Square, black and white – new
Viennese interiors of Wiener
Werkstätte – a lecture
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
W listopadzie Kontury Kultury zapraszają na serię
wykładów z historii sztuki, które poprowadzi
Maja Kwiecińska – historyczka sztuki i edukatorka muzealna. Naukowo zajmuje się architekturą
i urbanistyką XIX i początku XX wieku w Europie
Środkowo-Wschodniej. Od dwóch lat jest związana
z Działem Edukacji Muzeum Pana Tadeusza.
Pierwszy z serii wykładów będzie dotyczył wnętrz
Wiener Werkstätte. Powstałe w 1903 roku przedsiębiorstwo Wiener Werkstätte promowało zgeometryzowany, abstrakcyjny styl dla nowoczesnych,
mieszczańskich wnętrz. Podczas wykładu pokazane zostaną zarówno pojedyncze produkty firmy,
jak i całościowe projekty wnętrz oraz realizacje
Josefa Hoffmanna i Kolomana Mosera. Estetyka
wiedeńskich zakładów szybko stała się popularna
nie tylko w całej Europie, ale również za oceanem.
Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej
www.konturykultury.art.pl
Wstęp wolny
In November, Kontury Kultury invites for a series
of lectures on art history, which will be hosted by
Maja Kwiecińska, an art historian and museum
educator, focusing professionally on architecture
and urban planning in Central and Eastern Europe in the 19th and early 20th centuries, associated
with the Department of Education of the Pan
Tadeusz Museum for past two years. The first lecture in the series will be devoted to the interiors of
the Wiener Werkstätte. Founded in 1903, Wiener
Werkstätte promoted a geometrised, abstract
style for modern bourgeois interiors. During the
lecture, the attendees will see the company’s individual products as well as comprehensive interior
designs and realisations by Josef Hoffmann and
Koloman Moser. The aesthetics offered by the
Viennese company quickly became popular not
only throughout Europe, but also overseas.
Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Free entrance

15.11 | 18:00 wernisaż / opening
15.11–30.11
Wietrzenie magazynów:
„O architekturze ksiąg dziesięć”
Witruwiusza – prezentacja i wykład
Warehouse Clearance: Vitruvius’
The Ten Books on Architecture
– a presentation and lecture
Muzeum Architektury we Wrocławiu / Museum
of Architecture in Wrocław, ul. Bernardyńska 5
wt., śr., sob., niedz. / Tue., Wed., Sat., Sun. 10:00–17:00
czw., pt. / Thu., Fri. 12:00–19:00
Muzeum Architektury wzbogaciło swe zbiory
o wyjątkowy obiekt: traktat rzymskiego architekta
Witruwiusza „O architekturze ksiąg dziesięć”, który jest nieocenionym źródłem wiedzy o budownictwie starożytnych Greków i Rzymian. Księga
zostanie pokazana zwiedzającym od 15 listopada,
w tym dniu odbędzie się też krótki wykład na jej

„Terra X – ∞ Archiwum przyszłości” – wystawa, SUPERSTUDIO, „Supersurface”, kolaż, 1972, dzięki uprzejmości Muzeum Architektury we Wrocławiu

architektura + design

the museum recalls concepts from the 1970s and
juxtaposes them with the ideas of contemporary
artists. Together they tell a story of thinking about
the future and possible (or impossible) scenarios
of building a vision of tomorrow. The exhibition
was created as part of the Future Architecture
Platform programme.

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl
Wstęp wolny
The Museum of Architecture has expanded its
collection with a unique object – a treatise by
Roman architect Vitruvius entitled The Ten Books
on Architecture, an invaluable source of knowledge about the construction of ancient Greeks
and Romans. The book will be shown to visitors
from 15th November, and there will be a short
lecture on it on that day. The treatise by Vitruvius
is the first exhibit to be shown as part of the new
“Warehouse Clearance” series, during which the
visitors will get to know the most valuable objects
from the museum’s collection.
Organiser: Museum of Architecture in Wrocław
/ Free entrance

22.11 | 18:00–20:00
23.11 | 12:00–16:00, 20:00
Font & Fotografia #3 – spotkanie,
przegląd portfolio i kolacja
Font & Photography #3 – a meeting,
portfolio review and dinner
TIFF Center, ul. Ruska 46a
W przedostatni weekend listopada TIFF Center
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Font &
Fotografia #3 (22.11), będącego serią spotkań na temat książek fotograficznych. Zaś w sobotę (23.11)
zaproszeni fotografowie – artyści i eksperci – będą
przeglądać portfolia i dyskutować o fotografiach
chętnych, którzy wcześniej zgłoszą swój udział.
Wieczorem o 20:00 odbędzie się seryjne wydarzenie: Kolacja w TIFF Center #8.
Organizator: TIFF Center
www.tiffcenter.com
Wstęp wolny
Zapisy na przegląd fotograficzny:
academy@tiff.wroc.pl (do 10.11)
On the second-to-last weekend of November, TIFF
Center invites for another meeting in the Font &
Photography #3 (22.11) series, devoted to photography
books. On Saturday (23.11), the invited photographers
– artists and experts – will review portfolios and talk
about the photographs taken by everybody who signs
up for the event. At 20:00, you can join us for another event as part of the series: Dinner at TIFF Center #8.
Organiser: TIFF Center / Free entrance
/ Registration for photografic review:
academy@tiff.wroc.pl (till 10.11)

Wietrzenie magazynów, „O architekturze ksiąg dziesięć” Witruwiusza

OGŁOSZENIE WYDAWCY

25.11 | 17:30–19:30
Burze w Architekturze
– cykl spotkań
Storms in Architecture
– a series of meetings
Recepcja, podwórko Ruska 46
/ Reception, Ruska 46 backyard

architecture + design

temat. Traktat Witruwiusza to pierwszy eksponat
pokazywany w ramach nowego cyklu „Wietrzenie
magazynów”, podczas którego poznamy najcenniejsze obiekty ze zbiorów muzeum.

Burze w Architekturze to seria spotkań dyskusyjnych dedykowanych osobom, którym nie jest
obojętny wygląd przestrzeni publicznych i jakość
architektury w Polsce. Spotkania mają miejsce
w ostatnie poniedziałki miesiąca, żeby w nieformalnym gronie porozmawiać o różnych aspektach architektury. Zaproszeni są wszyscy, którzy
mają ochotę opowiedzieć o swoim spojrzeniu na
architekturę albo posłuchać opinii innych. Temat
listopadowego spotkania będzie niespodzianką,
którą ujawnimy dopiero przed wydarzeniem.
Organizatorzy: EPR Architects, Strefa Kultury
Wrocław, SARP o/Wrocław
BurzeWarchitekturze
Wstęp wolny
Storms in Architecture is a series of debates aimed
at those who are not indifferent to the appearance
of public spaces and the quality of architecture in
Poland. Meetings take place on last Mondays every
month to talk about various aspects of architecture
in an informal group. Anyone who is eager to tell
about one’s point of view at architecture or listen
to opinions of other’s is invited.
Organisers: EPR Architects, Culture Zone
Wrocław, SARP / Free entrance
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edukacja
+ animacja

education
+ animation

edukacja + animacja

3, 4, 5, 7, 14.11
Dni Wzajemnego Szacunku
Days of Mutual Respect
Synagoga Pod Białym Bocianem
/ The White Stork Synagogue, ul. Włodkowica 7
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W 2005 roku, dzięki inicjatywie Bente Kahan, odbył
się pierwszy Marsz Wzajemnego Szacunku. Od tego
czasu setki wrocławian co roku w wieczór 9 listopada
biorą udział w pochodzie z dziedzińca Synagogi Pod
Białym Bocianem do pomnika upamiętniającego
spaloną w 1938 roku Nową Synagogę przy dzisiejszej
ul. Łąkowej. W Marszu uczestniczą władze Wrocławia i województwa dolnośląskiego, dyplomaci
z Niemiec, Izraela i innych krajów oraz przedstawiciele różnych wyznań. Kończy się on modlitwą prowadzoną przez aktualnego rabina gminy żydowskiej
we Wrocławiu. Z czasem idea marszu przerodziła się
w o wiele szerszy cykl wydarzeń, które łączy zadanie
upamiętnienia pogromu nocy kryształowej. Jednak
Dni Wzajemnego Szacunku nie ograniczają się tylko
do refleksji historycznej, dotyczą także tego, co obecnie dzieje się na świecie.
PROGRAM:
3.11 | 11:00 – „Droga Dźwięku, Droga Ciszy”
– alternatywny warsztat z pogranicza muzyki,
medytacji, psychologii i zajęć ruchowych
z Jackiem Ostaszewskim
4.11 | 18:00 – koncert w mykwie Jacka
Ostaszewskiego, lidera grupy Osjan
5.11 | 17:00 – „Kultura. Wartości. Działanie.
Historie lokalne w kontekście europejskiego
dziedzictwa żydowskiego na przykładzie Domu
Pamięci Żydów Górnośląskich” – wykład
18:00 – spotkanie autorskie z Dagmarą Budzioch
wokół książki „Zdobione Zwoje Estery ze zbioru
Żydowskiego Instytutu Historycznego
na tle tradycji dekorowania megilot Ester
w XVII i VIII w. Zarys Problematyki”
7.11 | 13:00 – „Cyfrowe modelowanie
Synagogi na Wygonie” – wykład
18:00 – Marsz Wzajemnego Szacunku
14.11 | 19:00 – „Tańczę między kindżałami
– jidyszowy głos kobiet” – występ poezji
śpiewanej w mykwie
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja Bente Kahan
www.fbk.org.pl
Bilety: 50 PLN (koncerty)
Cena: 100 PLN (warsztaty)
Wstęp wolny (wykłady i spotkania)

On the night of the 9th of November 1938 (Crystal
Night), the Nazis brutally attacked Jews living in
Germany, destroying synagogues, homes, businesses and other properties. Each year since 2005,
the Foundation commemorates these events
during the Days of Mutual Respect with performances for schools, lectures, films and exhibitions, culminating in a March of Mutual Respect
from the White Stork Synagogue to the former site
of the New Synagogue at Łąkowa Street.
PROGRAMME:
3.11 | 11:00 – The Way of Sound, the Way of Silence
– alternative workshops incorporating elements of
psychology, music, exercise and meditation with
Jacek Ostaszewski
4.11 | 18:00 – a concert in the mikveh by Jacek
Ostaszewski, the leader of the group “Osjan”
5.11 I 17:00 – Culture. Values. Action. Local stories
in the context of the Jewish heritage with an example
of The Upper Silesian Jews House of Remembrance
– a lecture
18:00 – a meeting with Dagmara Budzioch, the author of the book The decorated scrolls of Esther from
the Jewish Historical Institute against the backdrop of
the tradition of decorating Esther Megillah in the XVII
and VIII centuries. Another view of the problems
7.11 I 13:00 – Digital modelling of Die Neue Synagoge
in Wrocław – a lecture
18:00 – March of Mutual Respect
14.11 I 19:00 – I’m dancing between the Khanjalis
– a Yiddish voice of women – a performance of
poetry and songs in the mikveh
Additional language: English / Organiser:
Bente Kahan Foundation / Tickets: 50 PLN
(concerts) / Price: 100 PLN (workshops) /
Free entrance (lectures and meetings)

5.11 | 12:30
ZachwyTY: „Mężczyzna idealny
– o metalowej rzeźbie z I poł. XX
wieku” – oprowadzanie i spotkanie
Delights: A perfect man – on metal
sculpture in the 1st half of the 20th
century – a tour and a meeting
Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Każde spotkanie w nowym cyklu adresowanym
do rodziców z małymi dziećmi toczy się wokół innego tematu przewodniego. Uczestnicy najpierw
zostaną oprowadzeni po wybranej części wystawy
czasowej „Wyrzeźbiony Wrocław”, a następnie
w muzealnej kawiarni odbędzie się dyskusja
i dzielenie spostrzeżeniami i wrażeniami. W cenie
biletu przewidziany jest też poczęstunek w postaci pysznej kawy lub herbaty.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 15 PLN
Each meeting in this new series addressed to
parents with young children revolves around
a different theme. Participants will first be guided
through a selected part of the Carved Wrocław
temporary exhibition, and then, the museum cafe
will turn into a venue for a debate, during which
they will be able to share their insights and impressions. The ticket price also includes delicious
coffee or tea.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 15 PLN

4–25.11 | 18:00–20:00

każdy poniedziałek / each Monday

Warsztaty domowego designu
Home design workshops
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56
Warsztaty domowego designu to cotygodniowe
poniedziałkowe spotkania, podczas których
uczestnicy samodzielnie i własnoręcznie projektują i tworzą nowe przedmioty. Wiele z nich
może być wykorzystane jako dekoracja domu oraz
mogą stać atrakcyjnymi prezentami dla bliskich.
Podczas warsztatów wykorzystywane są różne
techniki – szycie ręczne, decoupage, farbowanie,
wycinanie, robienie na drutach, by tworzyć nowe,
oryginalne przedmioty. Warsztaty dostosowane
są do różnych grup wiekowych w zależności od
umiejętności, poziomu zaawansowania, ale też
od kreatywności i pomysłów.
Dodatkowy język: ukraiński
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
Home design workshops are weekly Monday
meetings during which participants design and
create new objects on their own, DIY style. Many
of them can be used as trinkets decorating the
house, or as attractive gifts for loved ones. During
the workshops, the participants employ a variety
of techniques, including hand sewing, decoupage, dyeing, cutting, knitting, in order to create
new, original objects. The workshops are adapted
to different age groups depending on skills and
expertise, as well as creativity and ideas.
Additional language: Ukrainian / Organiser:
ODA Firlej / Free entrance

6–20.11 | 18:00

każda środa / each Wednesday

„Kamienice z Przedmieścia.
Społeczne gospodarowanie
na klatce i na stronie” – spotkania
Triangle Townhouses: Social
housekeeping in the staircase
– meetings
Folgujemy, ul. Kniaziewicza 16 (6.11)
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113 (13.11)
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45 (20.11)
Seria wydarzeń na Przedmieściu Oławskim
pokazujących codzienne życie w kamienicach
z nowej, bliskiej mieszkańcom perspektywy.
Uczestnicy spotkań dowiedzą się więcej o
designie i kamienic Trójkąta, poznają tajniki
odpowiedniego fotografowania budynków oraz
wezmą udział w warsztatach przeróbek DIY.
W planie są również weekendowe akcje czyszczenia klatek schodowych kryjących wiele pięknych
kafli i detali architektonicznych, które podczas
spotkań wyciągnięte zostaną spod warstwy kurzu.
Adresy odświeżanych budynków znaleźć można
na stronie organizatora. Projekt realizowany jest
we współpracy z Mikrograntami.
HARMONOGRAM:
6.11 – rozmowa o urządzaniu kamienicznych
wnętrz (prowadzenie: Kasia Kwiecień)
13.11 – wykład o fotografii kamienic
(prowadzenie: Maciej Lulko)
20.11 – warsztaty przeróbek DIY z blogiem
„Pani to Potrafi”

education + animation

Organizatorzy: Grupa nieformalna „Mieszkanie
w Kamienicy”, Strefa Kultury Wrocław
mieszkaniewkamienicy
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
A series of events in Przedmieście Oławskie,
showcasing everyday life in townhouses from
a new perspective, closer to the residents. The
participants will learn more about the design and
townhouses in the Triangle, learn the ins and
outs of building photography and take part in DIY
conversion workshops. The plan also envisions
weekend cleaning in staircases, where you can
still find beautiful tiles and architectural details,
concealed under a deep layer of dust. The addresses of refreshed buildings can be found on the
organiser’s website. The project is carried out in
cooperation with the Microgrants programme.
SCHEDULE:
6.11 – a debate about furnishing townhouse
interiors (host: Kasia Kwiecień)
13.11 – a lecture on photographing townhouses
(host: Maciej Lulko)
20.11 – DIY workshops with Pani to Potrafi blog
Organisers: “Mieszkanie w Kamienicy” informal
group, Culture Zone Wrocław / Free entrance

7.11 | 18:00–20:00
Akademia Miejska:
„Jak działa komunikacja miejska?”
– wykład i dyskusja
City Academy:
How does public transport work?
– a lecture and discussion
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Akademia Miejska służy zrozumieniu przemian, jakim podlega w ostatnich dekadach Wrocław. Tematem listopadowego spotkania staną się nowe formy
mobilności i przyszłość wrocławskiej komunikacji
miejskiej we Wrocławiu. Jak usprawnić korzystanie
z transportu w mieście? Jakie trendy dominują na
świecie? Które z nich moglibyśmy zastosować we
Wrocławiu? Może metro lub kolej aglomeracyjna?
Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będzie Mateusz Kokoszkiewicz, dziennikarz „Gazety Wyborczej”
i Krzysztof Balawejder, prezes MPK.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara

„Kiszenie z seniorkami”, fot. Marcin Jędrzejczak

Wstęp wolny
The main goal of the City Academy is helping to
understand the changes that have taken place
in Wrocław over the course of the last decades.
The November meeting will focus on new forms
of mobility and the future of Wrocław’s public
transit system. How to improve public transit
and its use in the city? What are the main trends
around the world? Which of them could we use in
Wrocław? Subway? City trains? Mateusz Kokoszkiewicz, a journalist of “Gazeta Wyborcza” and
Krzysztof Balawejder, the President of MPK, will
be looking for answers to these questions.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

7, 14, 21, 28.11 | 17:00
16, 23.11 | 12:00
„Kiszenie z seniorkami”
– warsztaty kulinarne
Pickling with seniors
– culinary workshops
HART Hostel&Art, ul. Rydygiera 25a

7.11 | 17:00–20:00
Masterclass: „Perspektywa
malarska (cz. I)” – warsztaty
Masteclass: Pictorial perspective
(part 1) – workshops
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Mimo że kiszenie w Polsce jest bardzo popularne,
to najczęściej w słoikach lądują kapusta i ogórki.
Aktywne seniorki z Nadodrza chcą udowodnić,
że kisić można prawie wszystko: od rzodkiewek,
przez cytryny, po czosnek i buraki. A że kiszeniem
owoców i warzyw zajmują się od wielu lat (jeszcze
zanim stało się to tak modne), to teraz chcą się
podzielić swoją wiedzą i umiejętnościami z mieszkańcami Wrocławia. Na warsztaty zapraszają ze
swoimi pustymi słoikami z nakrętką. Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

Zajęcia z cyklu „Masterclass” w Konturach Kultury
to spotkania o charakterze laboratoriów wzbogacanych o elementy wykładów, pokazów technik,
prowadzonych w bardzo przystępnej formie.
Wszystko pogłębione przez warsztatowe ćwiczenia z wykorzystaniem najróżniejszych technik
plastycznych i zindywidualizowanych korekt. Tematem listopadowych spotkań będzie perspektywa
malarska na przykładach malarstwa pejzażowego,
praca z użyciem impasto i suchego pędzla oraz perspektywa malarska z użyciem laserunku. Wszystkie
materiały plastyczne zapewnia organizator.

Organizatorzy: Grupa nieformalna „Aktywne
seniorki Nadodrza”, Strefa Kultury Wrocław

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny
Zapisy: kiszeniezseniorkami@gmail.com

Cena: 60 PLN
Zapisy: biuro@konturykultury.art.pl

Although pickling is very popular in Poland, it
is usually done with cabbage and cucumbers.
Active seniors from Nadodrze want to prove that
almost anything can be pickled – from radishes
to lemons, garlic and beets. And since they have
been pickling fruit and vegetables for many years
(even before it became so fashionable), they
want to share their knowledge and skills with
the residents of Wrocław. Come to the workshop
– and don’t forget to bring empty jars and lids.
The project is carried out in cooperation with the
Microgrants programme.
Organisers: ”Aktywne seniorki Nadodrza” informal group, Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: kiszeniezseniorkami@gmail.com

The “Masterclass” series comprises laboratory
meetings enriched with elements of lectures and
technique demonstrations, conducted in a very
accessible form. All of these elements are complemented with workshop exercises with the use
of various artistic techniques and individualised
corrections. November meetings will be devoted to
painting perspective – for examples of landscape
painting, work with impasto and dry brush, and
the painting perspective with the use of glazing.
All art supplies will be provided by the organiser.
Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Price: 60 PLN / Registration:
biuro@konturykultury.art.pl
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Radosny Weekend Niepodległości
Joyful Independce Weekend
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184

68

Po raz kolejny Centrum Historii Zajezdnia
zaprasza do radosnego świętowania rocznicy
odzyskania niepodległości. W Zajezdni przy ulicy
Grabiszyńskiej przez trzy dni odwiedzający będą
mogli wziąć udział w grach edukacyjnych, warsztatach artystycznych oraz zwiedzić wystawy.
W poniedziałek natomiast spod Zajezdni wyruszy
Radosna Parada Niepodległości.
Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Wstęp wolny
Once again the Depot History Center invites you
to joyfully celebrate the anniversary of regaining independence. In the Depot at Grabiszyńska Street visitors will be able to take part in
educational games, artistic workshops and visit
exhibitions for three days. On Monday, the Joyful
Independence Parade will set off from here.
Organiser: Depot History Centre / Free entrance

9–23.11 | 10:00–14:00
każda sobota / each Saturday

„Jak przeżyć jesień w miejskiej
dziczy? Wspólnie dla duszy i ciała”
– spacery edukacyjne
How to survive autumn in the urban
jungle? Together for soul and body
– educational walks
start: Pętla Racławicka (9.11)
start: parking przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich
/ car park at the Cemetery of Polish Soldiers (16.11)
start: siłownia zewnętrzna w Parku Tysiąclecia
/ outdoor gym in the Park Tysiąclecia (23.11)
Spacery edukacyjno-towarzyskie, w trakcie
których uczestnicy poznają piękno przyrody oraz
nawiążą nowe, lokalne znajomości we wspólnym

jesienno-zimowym działaniu. W listopadzie zaplanowano trzy spotkania: grzybobranie w Parku
Tysiąclecia, poszukiwania roślin na Grabiszynku
oraz późnojesiennych owoców w Parku Mamuta
i Żywym Muzeum Łąki. Spacerom będą towarzyszyły warsztaty artystyczne. Projekt realizowany
jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Grupa nieformalna „Zielne Babki”,
Strefa Kultury Wrocław
zielnebabki
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Zapisy: zielnebabki@gmail.com
Educational and social walks, during which the participants will get to know the beauty of nature and
meet new people from their neighbourhoods in join
autumn and winter activities. In November, you can
join us for three meetings – mushroom picking in
Park Tysiąclecia, looking for plants in Grabiszynek
and late autumn fruit picking in Park Mamuta
and the Living Meadow Museum. The walks will
be accompanied by art workshops. The project is
carried out in cooperation with the Microgrants
programme.
Organisers: “Zielne Babki” informal group,
Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: zielnebabki@gmail.com

9.11 | 11:00, 12:30
„Sensoplastyka dla najnajów”
– warsztaty rodzinne
Sensory art for kids – family
workshops
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
Warsztaty z sensoplastyki to podróż w krainę
zmysłów oraz wolnego wyboru. To zajęcia, na
których zarówno dzieci, jak i dorośli uwolnią
twórczą energię. Na warsztatach wykorzystywane
są materiały spożywcze o różnych strukturach
i konsystencjach. Rodzic i dziecko (w wieku 0–3
lat) współtworzą zajęcia. Uczą się wspólnie szanować swoje wybory oraz stymulują sensorycznie wszystkie zmysły. W końcu dziecko brudne
to dziecko szczęśliwe! Metoda, według której
Kalina Tomkowiak-Kozak prowadzi są zajęcia,

została stworzona przez Izabelę Annę Stefańską.
Uczestnicy zajęć proszeni są o zabranie ubrania
na zmianę.
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
Sensory art workshops are a journey into the
land of senses and free choice. They offer both
children and adults an opportunity to release
their creative energy. During the workshops food
materials with different structures and textures
will be used. The parents and their children (aged
0–3 years) contribute to the activities, learning to
respect their choices together and stimulate all
senses. After all, a dirty child is a happy child!
The method used by Kalina Tomkowiak-Kozak
was developed by Izabela Anna Stefańska. Participants are asked to take a change of clothes.
Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

Radosny Weekend Niepodległości, fot. M. Jędrzejczak; „Sensoplastyka dla najnajów”, mat. CK Zamek

9–11.11
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9.11 | 11:00
„Dłutem po mapie” – spacer
Chisel on the map – a walk
start: wejście do Muzeum Narodowego we Wrocławiu
/ entrance to the National Museum in Wrocław,
pl. Powstańców Warszawy 5
Pierwsza odsłona spotkania będzie okazją do
zaprezentowania rzeźb wrocławskich artystów
pierwszej połowy XX w., które zdobią przestrzeń
miasta, a z oczywistych powodów nie mogły
znaleźć się na wystawie „Wyrzeźbiony Wrocław”
w Muzeum Narodowym. Przyjrzymy się zarówno
tym rozpoznawalnym wizytówkom Wrocławia,
jak i realizacjom zdecydowanie mniej znanym,
choć równie intrygującym. Spacer poprowadzi
Barbara Andruszkiewicz.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Wstęp wolny
The first edition of the meeting will be an opportunity to discover sculptures by Wrocław-based
artists active in the first half of the 20th century,
scattered about in the urban space, which for
obvious reasons could not be included in the
Carved Wrocław exhibition in the National Museum. We will take a closer look at the showcases
of Wrocław, as well as lesser-known, but equally
intriguing projects. The walk will be hosted by
Barbara Andruszkiewicz.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance

11.11 | 14:00–20:00
11/11 Wolność kocham i rozumiem
11/11 I love and understand freedom
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
11/11 to cykliczne wydarzeniem organizowane
przez CK Agora, będące zwieńczeniem Święta
Niepodległości w formie muzycznej i artystycznej
refleksji nad wolnością. W programie wydarzenia
znalazły się liczne koncerty, warsztaty plastyczne
dla dzieci i dorosłych (m.in. decoupage, ceramika,
recykling), wystawa „Ojcowie niepodległości”,
która prezentuje postaci Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego
oraz Ignacego Daszyńskiego, a także projekcja
filmu pt. „Moje zapiski z podziemia”.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl

„Artystyczny Rewir Międzypokoleniowy”, mat. organizatora

Wstęp wolny
11/11 is a cyclical event organized by the CK Agora,
which is the culmination of the Independence
Day in the form of musical and artistic reflection on freedom. The programme of the event
includes: numerous concerts, art workshops
for children and adults (decoupage, ceramics,
recycling), the exhibition Fathers of independence,
which presents the characters of Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski,
Wincenty Witos, Wojciech Korfanty and Ignacy
Daszyński, as well as the film screening My records from the underground.
Additional language: English / Free entrance

11, 18, 25.11 | 18:00
20.11 | 20:00
„Artystyczny Rewir
Międzypokoleniowy”
– warsztaty muzyczne i koncert
Intergenerational Artistic District
– music workshops and concert
Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej,
ul. Swojczycka 118
Dźwiękowe spotkania międzypokoleniowe na
Swojczycach i Strachocinie. Dzieci, dorośli i seniorzy z okolicy wezmą udział m.in. w warsztatach
z podstaw samplingu, poznają wirtualne i analogowe syntezatory, a także nauczą się tworzenia
sekwencji perkusyjnych. Zostaną też zaproszeni
na improwizowane sesje muzyczne, a nawet ruszą
na osiedle, by nagrywać dźwięki jego otoczenia.
Działania podsumowane zostaną w grudniu
wspólnym koncertem oraz nagraniem kasety
z muzyką stworzoną na zajęciach. Spotkaniom
warsztatowym towarzyszył będzie cykl koncertów – w listopadzie w Rewirze Twórczym zagra
Szymon Kaliski i sekretny gość. Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
HARMONOGRAM:
11.11 – spotkanie organizacyjne
18.11 – I warsztaty (prowadzący:
Piotr Bednarczyk + wkurvvowi asystenci)
20.11 – koncert: Szymon Kaliski i sekretny gość
25.11 – II warsztaty (prowadzący:
Piotr Bednarczyk + wkurvvowi asystenci)
Organizatorzy: Grupa nieformalna „Wkurvv”,
Strefa Kultury Wrocław
wkurvv
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
Zapisy: wkurvv@gmail.com
Intergenerational sound meetings in Swojczyce
and Strachocin. Children, adults and seniors
living in the neighbourhood will take part in
workshops, where they will learn the basics of
sampling, virtual and analogue synthesisers
and creating drum sequences. They will also be

invited to improvised music sessions and set off
into the neighbourhood to record the sounds they
can hear around. The activities will be summed up
in December with a joint concert and recording of
a cassette with music created during the workshops. The workshop meetings will be accompanied by a series of concerts – in November, joining
us at Rewir Twórczy will be Szymon Kaliski and
a secret guest. The project is carried out in cooperation with the Microgrants programme.
SCHEDULE:
11.11 – organisational meeting
18.11 – 1st workshops
(host: Piotr Bednarczyk + wkurvv assistants)
20.11 – concert: Szymon Kaliski and a secret guest
25.11 – 2nd workshops
(host: Piotr Bednarczyk + wkurvv assistants)
Organisers: “Wkurvv” informal group,
Culture Zone Wrocław / Free entrance /
Registration: wkurvv@gmail.com

11.11 | 11:11–14:00
„Ojczyzna-Synczyzna” – rodzinne
obchody Święta Niepodległości
Homeland – family Independence
Day celebrations
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja, by przyjrzeć się polskiej
tradycji literackiej i znaleźć dla niej miejsce we
współczesnym kontekście. Kolejny raz twórczość
polskiego autora zostanie zestawiona ze sztukami
plastycznymi i audiowizualnymi, nowym cyrkiem
oraz muzyką. Czy znane teksty kultury mogą
oddziaływać na młodsze pokolenia odbiorców
i czy są dla nich zrozumiałe? Nad tym oraz nad
pojęciem patriotyzmu zastanowią się uczestnicy
wydarzenia. Poruszony zostanie też temat odpowiedzialności za Ojczyznę-Synczyznę – miejsce,
w którym różne pokolenia czują się ze sobą
dobrze i pracują w imię wspólnego celu.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
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Wstęp wolny (obowiązują zapisy)

REKLAMA
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www.fama.wroc.pl

The anniversary of Poland regaining independence is a great opportunity to look at Polish literary tradition and find a place for it in a contemporary context. Once again, the work of the Polish
author will be combined with visual and audiovisual arts, a new circus and music. Can well-known
texts of culture influence younger generations of
recipients and are they understandable to them?
Participants will reflect on this and the concept of
patriotism.

starting point for November workshops will be
works presented at the Polish hospitality exhibition and insights from participants.
Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance / Registration:
a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl

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

12.11 | 16:30
„Przestrzeń wypełniona jesienią”
– warsztaty rzeźbiarskie
Space �illed with autumn
– sculptural workshops
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,
ul. Powstańców Śląskich 190
Wszyscy chętni do wspólnych działań plastycznych będą tworzyć konstrukcje oraz rzeźby,
których inspiracją jest jesień. Wykonają m.in.
pojazdy poruszane energią wiatru i dzieła z owoców jesieni.
Organizator: MDK Wrocław-Krzyki
www.mdk-krzyki.pl
Wstęp wolny
Everyone interested in joint artistic activities will
create constructions and sculptures inspired by autumn. They will perform, among others wind-powered vehicles and autumn fruit creations.
Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

13.11 | 13:00–15:00

13.11 | 17:00–20:00

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

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

Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a
Co współcześnie oznacza hasło „polska gościnność”? Czy i w jaki sposób korzystamy z jednego
z trwalszych narodowych mitów? W jaki sposób
rozumiemy gościnność w wymiarze prywatnym
oraz szerzej – co może oznaczać dla nas w dobie
kryzysu migracyjnego? To część pytań, które
zadają artyści. Pretekstem do listopadowych zajęć
będą wybrane prace prezentowane na wystawie
„Polska gościnność” oraz własne spostrzeżenia
uczestników zajęć.
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny
Zapisy: a.krukowska@muzeumwspolczesne.pl
What does “Polish hospitality” mean nowadays?
Do we take advantage of that national myth – one
of the most persistent myths out there – and how
do we do it? How do we understand hospitality
in our private lives and – and what it could mean
for us in times of migration crisis? These are just
some of the questions raised by the artists. The

Barbara, ul. Świdnicka 8b
Uczestnicy listopadowych zajęć nauczą się haftować… cekinami! Stworzą niezwykle popularne
w tym sezonie hafty cekinowe na tiulu. Oprócz
tego przyjrzą się również motywowi ryby w sztuce
oraz rzemiośle – zarówno tym dawnym, jak
i współczesnym. Owoce wspólnej pracy będzie
można podziwiać na wystawie w Recepcji. Warsztaty poprowadzi Olga Budzan.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
The participants of the November classes will
learn how to embroider with... sequins! They will
create sequin embroidery on tulle, which are all
the rage this season. In addition, they will also
look at the motif of fish in art and crafts – both old
and new. The results of their joint work will be on
display at the exhibition at Reception.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Haftujemy!, fot. Marcin Szczygieł
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„Świat muzyką malowany”
– święto MDK-Krzyki
World painted by music
– holiday of MDK-Krzyki
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,
ul. Powstańców Śląskich 190

education + animation

16.11 | 11:00

MDK-Krzyki zaprasza serdecznie na swoje święto.
W programie wydarzenia pokazy taneczno-wokalne grup z domu kultury, pasowanie najmłodszych
dzieci i wspólna zabawa. Chętni są zaproszeni do
odwiedzenia kiermaszu rękodzieła.
Organizator: MDK Wrocław-Krzyki
www.mdk-krzyki.pl
Wstęp wolny
Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre invites
you to its holiday. The event programme includes
dance and vocal shows of groups from the community center and having fun together. There will
be also handicraft fair.
Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

16.11 | 16:00

14.11 | 17:00–18:00

14.11 | 17:00–19:00

„Tradycje ludu Toraja – obrzędy,
zwyczaje, wierzenia środkowego
Sulawesi” – wykład
Traditions of the Toraja people
– rituals, customs, beliefs of the
central Sulawesi – a lecture

Akademia Miejskiego Ogrodnika:
„Jedziemy po zioło”
– wykład i dyskusja
City Gardener Academy:
We are going to get herbs
– a lecture and discussion

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
/ Lower Silesian Public Library, ul. Rynek 58

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Sulawesi to górująca nad taflą oceanu ogromna
wyspa-skorpion, raz po raz buchająca lawą z aktywnych na swym grzbiecie wulkanów. Pośrodku
tego przedziwnego miejsca, między łańcuchami
górskimi, wśród gęstego listowia żyje lud Toraja,
a wraz z nim tradycje sięgające tysięcy lat wstecz.
Rdzennym mieszkańcom wyspy przychodzi godzić własne potrzeby z oczekiwaniami przyjezdnych. Ten zakątek świata przedstawi uczestnikom
spotkania podróżnik, wykładowca akademicki
i tłumacz Patrycjusz Śliwiński.

To już 5. semestr Akademii Miejskiego Ogrodnika
w Barbarze. Tej jesieni Filip Marek (#pankwiaciarz) – ogrodnik, florysta, nauczyciel, pasjonat
roślin ozdobnych, zaprasza do wspólnego przyjrzenia się sytuacją roślin w metropoliach. Według
prognoz w 2025 roku 60% ludzkości będzie
mieszkało w wielkich aglomeracjach miejskich.
Czy wśród drapaczy chmur, centrów handlowych
i ulic znajdzie się miejsce na rośliny? Pod tytułem
listopadowego spotkania „Jedziemy po zioło”
kryje się opowieść o roślinach, które zmieniły bieg
historii. Zioła mają moc!

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.wbp.wroc.pl

„Tradycje ludu Toraja…”, fot. Patrycjusz Śliwiński

Wstęp wolny

www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny

Sulawesi is a huge scorpion island towering over
the ocean, often bursting with lava from active
volcanoes growing on it. In the middle of this
strange place, between mountain ranges, the
Toraja people lives among dense foliage, with traditions dating back thousands of years. The indigenous inhabitants of the island have to reconcile
their own needs with the expectations of visitors.
The participants will learn more about this corner
of the world during the meeting with Patrycjusz
Śliwiński – a traveler, professor and translator.

This is already the fifth semester of the City
Gardener Academy. This autumn, Filip Marek
(#pankwiaciarz) – gardener, florist, teacher and
ornamental plants aficionado will invite everybody to take a closer look at the situation of plants
in big cities. According to forecasts, by 2025 60%
of all humans will live in large urban agglomerations. Will there be room for plants among
skyscrapers, shopping malls and streets? During
this lecture we are going to learn more about
plants that changed the course of history. Herbs
have the power!

Organiser: Lower Silesian Public Library
/ Free entrance

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Liczby obojętne:
„Pokazy etnograficzne w wybranych
ogrodach zoologicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej w latach
1850–1939” – wykład
Neutral Numbers:
Ethnographic shows in selected
zoos in Central and Eastern Europe
in 1850–1939 – a lecture
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Pokazy etnograficzne w Europie mają długą tradycję: już w XIX wieku przybrały formę masowej
rozrywki. W cyrkach, parkach miejskich, teatrzykach ogródkowych, a zwłaszcza w ogrodach
zoologicznych odbywały się „pokazy egzotyczne”
(niem. Völkerschauen), na których można było
oglądać ludzi sprowadzonych do Europy z Afryki,
Australii, Ameryki czy Azji. Wykład będzie
okazją do omówienia genezy, zasad organizacji
i znaczenia owych pokazów oraz reakcji lokalnych
społeczności na nie, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Wstęp wolny
Ethnographic shows have been a long-running
tradition in Europe, and in the 19th century they
took the form of mass entertainment. Circuses,
city parks, garden theatres, and especially zoological gardens hosted “exotic shows” (German:
Völkerschauen), where people could watch other
people brought to Europe from Africa, Australia,
America and Asia. The lecture will be an opportunity to talk about the genesis, organisation and
significance of these shows, as well as reactions of
local communities, with particular emphasis on
Central and Eastern Europe.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance
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OGŁOSZENIE WYDAWCY

REKLAMA

Organiser: ODA Firlej / Free entrance

16.11 | 17:00–20:00

16.11 | 11:00

Kuchnia dla opornych:
„Food design: jak projektować
doświadczenie smaku” – warsztaty
Kitchen for dummies:
Food Design: how to design a �lavour
experience – culinary workshops

Poranek familijny: „Disney concert”
Family morning: Disney concert

Barbara, ul. Świdnicka 8b
W kolejnym sezonie „Kuchni dla opornych”
uczestnicy będą mieli szansę na spotkanie m.in.
z projektantką i kuratorką projektów interdyscyplinarnych oraz miłośnikami wina i projektantami komunikacji w jednym. Każde z nich w swojej
pracy zawodowej związane jest z jedzeniem.
Czym jest food design? Czy można jego zasady
wykorzystać we własnej kuchni? Co składa się na
doświadczenia smakowe? Podczas listopadowych
warsztatów o projektowaniu smakowych doświadczeń na te i inne pytania odpowiedzi udzieli
Agata Kiedrowicz.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: gotujemy@strefakultury.pl
In the upcoming season of “Kitchen for dummies”, the participants will have an opportunity
to meet a designer, curator of interdisciplinary
projects, as well as wine lovers and communication designers in one place. All of them deal with
food in their professional life. What is food design? Can you use its principles in your own kitchen? What makes up a flavour experience? Learn
the answers to these questions during November
workshops on designing flavour experiences with
Agata Kiedrowicz.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: gotujemy@strefakultury.pl

16.11 | 12:00–15:00
Pchli Targ w Firleju
Flea market in Firlej

Kuchnia dla opornych, proj. Magdalena Przewłocka

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Pchli targ w Firleju to comiesięczna inicjatywa,
która pozwala na wyjątkowe, nietuzinkowe
zakupy oraz możliwość sprzedaży swoich ubrań,
książek, kwiatów, zabawek i innych bibelotów.
Firlej dysponuje kilkunastoma stolikami, jednak
zachęca także do wzięcia ze sobą wieszaka lub
znalezienia innego (być może bardziej twórczego) sposobu ekspozycji swoich przedmiotów.
Wydarzenie to okazja do lepszego poznania się,
przewietrzenia szaf i piwnic czy wymiany miłych
słów i spojrzeń.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Koncert najbardziej znanych i lubianych kompozycji z produkcji Disneya, które przeniosą słuchaczy w magiczny i kolorowy świat bajki. W programie koncertu znalazły się piosenki z bajek, które
powstały jeszcze w latach 60. i 70. (m.in. z „101
Dalmatyńczyków”, „Aryskotratów”) po najnowsze
utwory z „Księżniczki i żaby”, „Krainy Lodu” czy
„Samochodów”. Nie zabraknie też muzyki z „Pocahontas”, „Mulana”, „Małej Syrenki” i oczywiście
obowiązkowo „Króla Lwa”.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Bilety: 12 PLN
A concert of the most famous and popular music
compositions from Disney’s production, which
will take the listeners into the magical and colorful world of fairy tales. The concert programme
included songs from 101 Dalmatians, Frozen,
Pocahontas, Mulan, The Little Mermaid and of
course The Lion King.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Tickets: 12 PLN

17.11 | 17:00–19:00
SocjoPercepcja w Recepcji:
„Miejsca i tożsamości. O stawaniu
się (nie)obcymi” – dyskusja
SocioPerception at Reception:
Places and identities. On becoming
(non)strangers – a discussion
Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception,
Ruska 46 backyard
Listopadowe spotkanie z cyklu „SocjoPercepcja
w Recepcji” poświęcone będzie książce Agnieszki
Bielewskiej „Tożsamość narodowa jako tożsamość
terytorialna w kontekście migracji”. Mieszkanie
w kilku państwach równocześnie, częste przeprowadzki, masowe migracje są cechą charakterystyczną dzisiejszych społeczeństw. Warto
więc jeszcze raz zastanowić się nad tym, czy
człowiek może być „swoim” w miejscu, w którym
nie mieszka od urodzenia i z którym nie wiążą
go plany osiedleńcze, a także – czy staje się obcy,
gdy opuści miejsce, gdzie był postrzegany jako
„swój”? Jak otwarci jesteśmy na obcych w naszym
mieście i w naszym kraju?
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne o/Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Muzeum
Współczesne Wrocław

The November meeting taking place as part
of the “SocioPerception at Reception” series
will be devoted to Agnieszka Bielewska’s book
Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna
w kontekście migracji. Living in several countries
at the same time, frequent relocations and mass
migrations are becoming quite common in today’s societies. Therefore, it is worth reconsidering whether we – as human beings – can still find
“our” place, even if we are not living somewhere
since the day we were born and where we are not
going to settle, and whether we become strangers
when we leave the places once perceived as our
own. How open are we to strangers in our city and
our country?

education + animation

The flea market at Firlej is a monthly initiative,
which allows you to do some exceptional, extraordinary shopping and gives you an opportunity to
sell your clothes, books, flowers, toys and other
trinkets. Firlej offers dozens of tables, but you can
also bring a hanger or find another (perhaps more
creative) way of displaying your items.

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

17.11 | 10:30–11:30
Bajkowe poranki w Zajezdni
Fairy tale mornings in Zajezdnia
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
Centrum Historii Zajezdnia zaprasza najmłodszych na kolejny bajkowy poranek. W programie
poza przeglądem kultowych polskich bajek znajdą
się warsztaty artystyczne dla dzieci. Liczba miejsc
ograniczona.
Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Cena: 5 PLN
Zapisy: wystawa@zajezdnia.org
Depot History Center invites the youngest to
another fairy tale morning. In addition to the
review of iconic Polish fairy tales, the programme
will include artistic workshops for children.
The number of places is limited.
Organiser: Depot History Centre / Price: 5 PLN
/ Registration: wystawa@zajezdnia.org

17.11 | 11:00–14:00
„WuWa-Gra od Biskupina
do Sępolna” – edukacyjno
-historyczna gra miejska
WuWa-Game from Biskupin to Sępolno
– an educational and historical
city game
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
/ Lower Silesian Regional Chamber of Architects,
ul. Wróblewskiego 18
Pierwsza odsłona osiedlowej gry miejskiej, która
w formie interaktywnego zwiedzania pomoże odkryć lub poznać z innej strony Biskupin, Sępolno
i Dąbie. Uczestnicy międzypokoleniowej zabawy
rozwiązywać będą lokalne zagadki, dowiedzą się
więcej o historii, atrakcjach i tajemnicach tego
terenu. Wspólnie odkryją sekrety oraz nieznane
zakątki Parku Szczytnickiego i terenów wystawowych WuWy. Projekt realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Grupa nieformalna „Modernistycznie Zakręceni”, Strefa Kultury Wrocław

www.ptswroclaw.uni.wroc.pl

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny

Wstęp wolny
Zapisy: modernistyczniezakreceni@gmail.com
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edukacja + animacja

The first edition of a neighbourhood city game
– an interactive tour that will help you discover
or get to know the other face of Biskupin, Dąbie
and Sępolno. The participants of the intergenerational game will solve local riddles and trivia,
while learning about the history, attractions and
mysteries of these areas. Together, they will discover secrets and unknown nooks and crannies
of Szczytnicki Park and WuWa exhibition areas.
The project is carried out in cooperation with the
Microgrants programme.
Organisers: “Modernistycznie Zakręceni”
informal group, Culture Zone Wrocław
/ Free entrance / Registration:
modernistyczniezakreceni@gmail.com

17.11 | 15:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
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Tematem spotkania będzie przedstawienie tego,
co przyniosły nie tyle wystawa prac Brunona
Tschötschela w Muzeum Miejskim Wrocławia
z 2012 r., ile jej konsekwencje. Zaowocowała ona
bowiem odnalezieniem sporej liczby dzieł tego
utalentowanego wrocławskiego rzeźbiarza. Będzie to też opowieść o tym, co przynoszą badania
naukowe, jakie korzyści płyną z organizowania
wystaw muzealnych, a także rozważania o potrzebie powściągliwości w ferowaniu sądów i o tym,
że muzealnicy wciąż mają przed sobą mnóstwo
niezwykłych rzeczy do odkrycia.

Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Cena: 150–180 PLN
Zapisy: lalkislowianskie@gmail.com
Well-known motanki dolls can be found in almost
every Slavic country. Creating a symbolic doll
allows you to focus on what is important in life,
contact with intuition, direct your thoughts and
energy. In the past, motanki was made by mothers
for daughters or grandmothers for grandchildren
as a sign of care, care and continuation of the
family. Currently, they are created by both women
and men, for themselves and their loved ones,
visualizing good wishes in them.

20.11 | 18:00
„Objekty“ – artist talk
z Mateuszem Peringerem
Objects – artist talk
with Mateusz Peringer
Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception,
Ruska 46 backyard

www.mnwr.pl

Spotkanie z wrocławskim artystą ze Studia
Zakwas, który w maju odbył miesięczną rezydencję w ramach Berlin Sessions Residency. Pobyt
w stolicy Niemiec związany był z mapowaniem
lokalnej sceny kooperatyw i spółdzielni społecznych. Rozmowa odbędzie się wokół materiałów
i tworzyw używanych przez projektantów, branże
kreatywne, inicjatyw zaangażowanych społecznie
oraz zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu
zamkniętego. Gościem Mateusza będzie Elizaveta
Barsegova z berlińskiego studia BRSG Keramik.

Wstęp wolny

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

The meeting will present the consequences of the
exhibition of Bruno Tschötschel’s works in the
City Museum of Wrocław in 2012, which resulted
in finding a significant number of works by this
talented Wrocław-based sculptor, as well as the
result of scientific research, the benefits of museum exhibitions, the need for restraint in judging
and the fact that museum workers still have a lot
of extraordinary things to discover.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance

17.11 | 12:00–16:00
„Lalki słowiańskie” – warsztaty
Slavic dolls – workshops
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Znane od wieków lalki motanki możemy spotkać
niemalże w każdym kraju słowiańskim. Tworzenie symbolicznej lalki pozwala skupić się na tym,
co ważne w życiu, skontaktować się z intuicją, odpowiednio ukierunkować myśli i energię. Dawniej
motanki robione były przez matki dla córek lub
przez babcie dla wnucząt na znak troski, opieki
i kontynuacji rodu. Obecnie tworzą je zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dla siebie i swoich bliskich,
wizualizując w nich dobre życzenia. Lalki wykonywane są ręcznie, bez użycia igieł, z materiału,
tasiemek, koronek.

Organiser: Klub Pod Kolumnami
/ Price: 150–180 PLN / Registration:
lalkislowianskie@gmail.com

20, 27.11 | 17:00–19:00
„Czy to środa? Na nas moda!”
– kreatywne spotkania
Is it Wednesday? Time for fashion!
– creative meetings
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny
Paryskiej 45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45
Środek tygodnia to dobry moment na wcielenie
w życie twórczego i modnego nawyku sąsiedzkich
spotkań. Dzieci, dorośli i seniorzy, wraz z prowadzącą pracownię Natalią Gołubowską wyruszą
w podróż po różnorodnych obszarach mody
i będą działać warsztatowo, grać, czytać i rozmawiać, wspólnie tworząc społeczność Pracowni
Komuny Paryskiej 45.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Pracownia
Wstęp wolny
The middle of the week is a good time to start
a creative and fashionable habit of neighbourhood meetings. Children, adults and seniors,
together with Natalia Gołubowska, who runs the
studio, will set off on a journey through various
areas of fashion and will work during workshops,
play, read and talk, jointly creating a community
of Komuny Paryskiej 45 Workshop.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/AIRWro
Wstęp wolny
A meeting with an artist from Wrocław based Studio
Zakwas, who in May had a month-long residency
in frame of Berlin Sessions Residency. The stay in
the German capital was associated with mapping
the local social cooperative scene. The conversation
will take place around materials used by designers,
creative industries, socially engaged initiatives as
well as sustainable development and the circular
economy. Mateusz’s guest will be Elizaveta Barsegova from the Berlin studio BRSG Keramik.
Additional language: English / Organiser:
Culture Zone Wrocław / Free entrance

21, 28.11 | 18:00–19:15
„Chór na trójkącie”
– warsztaty muzyczne
Triangle choir – musical workshops
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45
Zajęcia dla młodzieży i osób starszych, podczas
których wspólnie będą pracować nad emisją głosu
oraz kreatywnym wykonywaniem i tworzeniem
utworów. Narzędziem pracy będzie dla nich

„Lalki słowiańskie”, mat. organizatora

„Bruno Tschötschel, jakiego
nie znacie” – wykład
Piotra Oszczanowskiego
Bruno Tschötschel that you never
knew before – a lecture
by Piotr Oszczanowski

education + animation

dźwięk, rytm, słowo, ruch i przestrzeń, a głównym
obszarem inspiracji staną się współczesne formy
i środki ekspresji. W kilku utworach wykorzystany
zostanie też trójkąt – symbolicznie odwołujący się
do potocznej nazwy osiedla. Spotkania odbywać
będą się także w grudniu, a efekty pracy zostaną
zaprezentowane m.in. podczas pokazu mody – jednego z elementów projektu „Trójkąt? W modzie”!
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Pracownia
Wstęp wolny
Workshops for youth and adults, during which
they will work together on their voices, as well as
creative performance and music making. They
will work with sound, rhythm, words, movement
and space, and they will be inspired mainly by
contemporary forms and means of expression.
A triangle – symbolically referring to the colloquial name of the district – will also be used in a few
songs. The meetings will also be held in December, and the results of the work will be presented
during a fashion show, one of the elements of the
Triangle? It’s fashionable! project.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

już być zielona. Podczas rodzinnego spotkania
w Barbarze uczestnicy stworzą wielkoformatowy
papierowy park, w którym będą bawić się w chowanego. Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bury,
adresowane są do dzieci w grupach wiekowych
4–6 (11:00–11:45) oraz 6–10 lat (13:00–14:15).
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: tekturaipapier@strefakultury.pl

21.11 | 18:30
Kultury Świata: „Pytania o Iran”
– wykład Kamili Gruszki
Cultures of the world:
Questions about Iran
– a lecture by Kamila Gruszka
Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1
Wyjazd do tego kraju budzi lęk i rodzi pytania.
Nie tylko o wybór najbardziej optymalnej trasy
zwiedzania, ale przede wszystkim o to, jak się
ubrać, właściwie zachować i jak nie trafić do więzienia za złamanie zasad panujących w teokracji.
Pomysł pokazu narodził się z pytań, które zadawali mi znajomi, wybierający się do Iranu. Spróbuję na nie odpowiedzieć publicznie, by rozwiać
wątpliwości i również innych zachęcić do wyjazdu
– wyjaśnia Kamila Gruszka, autorka pokazu.
Organizator: Centrum Kultury Zamek
www.zamek.wroclaw.pl
Wstęp wolny
Going to this country is frightening and raises
questions, not only about choosing the most optimal
route, but also about how to dress, how to behave
and how not to go to prison for breaking the rules of
the theocracy. The idea for the lecture was born out of
questions asked by my friends who were going to Iran.
I will try to answer them publicly in order to dispel
doubts and encourage others to go there, says Kamila
Gruszka, who will host the meeting.
Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

Tektura i papier, fot. Marcin Szczygieł

23.11 | 11:00, 13:00
Tektura i papier: „Bawmy się
w chowanego!” – warsztaty
Cardboard and paper: Let’s play
hide and seek! – workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
W każdym mieście powinno być dużo zieleni.
Nawet wtedy, kiedy ta miejska zieleń przestaje

There should be a lot of greenery in every city.
Even when this urban green is no longer green.
During a family workshops, participants will
create a large-format paper park where they will
play hide and seek. The workshops, conducted by
Katarzyna Bury, are organised 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

27.11 | 17:00–20:00
Haftujemy!: „Naprawiam,
nie wyrzucam” – warsztaty
Let’s embroider!: I repair, I don’t
throw away – embroidery workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Podczas warsztatów uczestnicy przyjrzą się
tematowi odpowiedzialnej mody. Nauczą się cerować, łatać i przerabiać. Przypomną sobie także
patenty naszych mam i babć na ozdabianie ubrań
i radzenie sobie z kryzysem. Gościem spotkania
będzie Dominika Kulczyńska – twórczyni marki
Szary Melanż. Na zajęcia należy przynieść własne
ubrania, które wymagają reperacji. Warsztaty
poprowadzi Olga Budzan.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: haftujemy@strefakultury.pl
During the workshops, the participants will look
at the topic of responsible fashion. They will
learn to mend, patch and fix things. They will also
remember the tricks our mothers and grandmothers used to decorate their clothes and deal with
crises. Dominika Kulczyńska, the creator of the
Szary Melanż brand, will join us for the meeting.
Don’t forget to bring your clothes that need fixing
for the meeting!
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: haftujemy@strefakultury.pl

28.11 | 20:00
Babski wieczór – spotkanie
Girlie evening – a meeting
Centrum Inicjatyw Artystycznych, ul. Tęczowa 79-81
Babski wieczór to cudowny wieczór. Wszystkie
panie są zaproszonoe na ceremonię przyjemności:
kawę, wino, rozmowy, oglądanie spektakli opartych o książki Eve Ensler, mierzenie i kupowanie
szałowych ubrań wyjętych na tę okazję z przepastnej garderoby teatru. To spotkanie w gronie kobiet, żeby wspólnie celebrować ich wyjątkowość.
Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych
www.cia.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 18 PLN (ulgowy)
Girls’ night out is a wonderful time. All the ladies
are invited to a ceremony of pleasure, with coffee,
wine, conversations, watching plays based on Eve
Ensler’s books, as well as trying out and buying
amazing outfits taken out of the theatre’s vast
wardrobe for this occasion.
Organizator: Centrum Inicjatyw Artystycznych
/ Tickets: 25 PLN (regular), 18 PLN (reduced)

30.11 | 11:00, 13:00
Tektura i papier: „Akwarium”
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: Aquarium
– family workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Uczestnicy rodzinnych warsztatów zanurkują
głęboko, aby poznać tajemnice podwodnego świata.
Przekonają się, w jaki sposób ryby, rekiny, ośmiornice i inne stwory się tam urządziły. Będą działać
konstrukcyjnie, tworząc z papieru i tektury, aby
wspólnymi siłami skonstruować akwaria z kartonowych pudeł. Zajęcia, które prowadzi Katarzyna Bury,
adresowane są do dzieci w grupach wiekowych 4–6
(11:00–11:45) oraz 6–10 lat (13:00–14:15).
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: tekturaipapier@strefakultury.pl
Participants of the family workshops will dive deep
to learn the secrets of the underwater world. They
will find out how fish, sharks, octopuses and other
creatures arrange there. They will work constructively, creating from paper and cardboard to jointly
construct aquariums from cardboard boxes.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: tekturaipapier@strefakultury.pl
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вікових груп залежно від навикiв, рівня кваліфікації, а також від креативності та ідей.

Квиткі: 10 PLN (стандартний), 5 PLN
(пільговий), 7 PLN (груповий, сімейний)

10. Американський кінофестиваль

3, 4, 5, 7, 14.11
Дні Взаємної Поваги
Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7

4.10–29.12
«Розповіді в картинах»
– фотовиставка Єви Мартинішин
Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113
вт., ср., пт.–нд. 10:00–16:00
чт. 9:00–16:00

Виставка являє собою короткий виклад мистецького проекту, виконаного художником
у 2005–2006 рр. на території Опольського, Нижньосілезького, Сілезького воєводств і України.
В той час було зроблено 44 чорно-білих та
кольорових фотографій, а також близько 50
репродукцій, так званих портретів, тобто вручну підретушованих або підготовлених на основі
фотографій портретів весільної, військової
тематики, а також першого причастя.
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Квиткі: 10 PLN (стандартний),
8 PLN (пільговий), 5 PLN (груповий)

У 2005 році завдяки ініціативі Бенте Кехен відбувся перший Марш взаємної поваги. Відтоді сотні
жителів Вроцлава щороку ввечері 9 листопада
беруть участь у ході від двору Синагоги під Білим
Лелекою до пам’ятника, присвяченого Новій
синагозі, спаленій у 1938 році на сьогоднішній вул.
Лонковій. У Марші беруть участь влада Вроцлава і Нижньосілезького воєводства, дипломати
з Німеччини, Ізраїлю та інших країн, а також
представники різних конфесій. Він закінчується
молитвою на чолі з нинішнім рабином єврейської
громади у Вроцлаві. Згодом ідея маршу перетворилася на набагато ширшу серію подій, що поєднує
в собі завдання вшанувати пам’ять жертв погрому
«Кришталевої ночі». Однак Дні Взаємної Поваги
не обмежуються історичними роздумами, вони
також мають вiдношення до того, що відбувається
у світі в даний час.
Квиткі: 50 PLN (концерти)
Вартість: 100 PLN (майстер-класи)
Вхід вільний (лекції та зустрічі)

25.10–2.02.2020

3.11 | 14:00

«Terra X – ∞ Архів майбутнього»
– виставка

Polish Cinema for Beginners 13:
«Вежа. Ясний день»
– показ фільму і зустріч

Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5
вт., ср., сб., нд. 10:00–17:00
чт., пт. 12:00–19:00

Виставка відноситься до циклу виставок
інтенційної архітектури «Terra», розпочатих
у середині 1970-х років вроцлавським архітектором Стефаном Мюллером. Їх головна
тема – міркування про майбутнє земної цивілізації. На організованій в музеї виставці представлені концепції 70-х років, які поєднуються
з ідеями сучасних художників. Разом вони
розповідають історію роздумів про майбутнє
і можливі (або неможливі) сценарії побудови
бачення майбутнього. Виставка була створена в
рамках програми «Future Architecture Platform».
Квиткі: 20 PLN (стандартний),
14 PLN (пільговий), 10 PLN (груповий),
в середу вхід вільний

29.10–2.02.2020
«Скульптурний Вроцлав» – виставка
Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5
вт.–пт. 10:00–17:00
сб.–нд. 10:30–18:00

Перша в історії мистецтва та музеєзнавства монографічна презентація вроцлавської скульпту-

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

Осіннє видання Polish Cinema for Beginners присвячене польським святам, традиціям, обрядам
і ритуалам. Відправною точкою для другого
з циклу фільму, гучного дебюту Ягоди Шельц,
буде перше причастя, з нагоди якого за столом
збирається вся родина. Однак починають відбуватися дивні речі як між членами сім’ї, так
і з оточуючою їх природою. Показ фільму буде
супроводжуватися зустріччю з Анною Кротоською і Малгожатою Щербовською – актрисами, якi грають ролі двох ворогуючих сестер.

Вхід вільний

5–11.11
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Ювілейний випуск Американського кінофестивалю – найбільший фестиваль американського кіно в Польщі. У листопаді кінотеатр
«Nowe Horyzonty» запрошує на десяту зустріч
з відомими-невідомими Сполученими Штатами. AFF – це можливість побачити кіно США,
що виходить за рамки основного напряму,
представленого в мережі «Мультиплекс». У програмі: «Медовий хлопчик» за сценарієм Шайi
ЛаБафа; «Маяк» Роберта Еггерса зi знаменитими ролями Віллема Дефо і Роберта Паттінсона,
показ оригінального «Мисливця за андроїдами»
Рідлі Скотта, «Апокаліпсис сьогодні» Френсіса
Форда Копполи і ретроспектива фільмів за
участю Грегорі Пека.
Квиткі: 20 PLN (стандартний), 18 PLN
(клубний), 26 PLN (сектор «Highlights»)

9.11 | 19:00
Виставка робіт MYPH
– Mykolayiv Young Photographers
CTRL Art Studio, ul. Kościuszki 198/G-2

Учасники колективу об’єднані спільним місцем
проживання – Миколаєвом та працюють під
кураторством фотографа Сергія Мельниченка.
Об’єднавшись в одну групу, фотографи різного
віку та з різним бекграундом, демонструють
спільний підхід та виступають в ролі єдиного
цілого, але з великим арсеналом тем, засобів
та жанрів. Виставка буде розділена на декілька
смислових блоків, які отримали свої тематичні
назви. Формуючи себе, кожен учасник MYPh
формує й інших, на перший план виходить
соціум, а не місцевість і речі які їх оточують.
Таким чином, цей проект – це роздуми про
те, що в сьогоднішніх реаліях означає бути
людиною, що тонко відчуває свою присутність
у творчому колективі, а також це питання пошуку індивідуальної можливості бути собою
в жорстокій середі постіндустріального міста.
Вхід вільний

Квиткі: 17 PLN

4–25.11 | 18:00–20:00 щопонеділка
Майстер-класи з домашнього
дизайну
Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Майстер-класи з домашнього дизайну – це
щотижневі збори в понеділок, під час яких учасники самостійно і власноруч проектують і створюють нові предмети. Багато з них можуть бути
використані в якості прикраси будинку і можуть
стати привабливими подарунками для близьких.
Під час майстер-класу використовуються різні
техніки – ручне шиття, декупаж, фарбування,
крій, в’язання для створення нових оригінальних
предметів. Майстер-класи адаптовані для різних

MYPHValeriy Veduta, fot. mat. CTRL Art Studio

ЛИСТОПАД
У ВРОЦЛАВІ

architektura + design

ри I пол. XX століття – найменш пiзнане явище
в мистецтві Вроцлава. Буде показано більше 100
робіт майже 30 видатних скульпторів. Виставка
дає можливість познайомитися з усім спектром
тематик тодішньої скульптурної творчості-починаючи з акту, портрету, анімалістики, закінчуючи алегоричною, родовою, міфологічною та
історичною тематиками.

9, 16.11 | 18:00

18.11 | 18:00

Музична осінь у Ксенжi
– цикл місцевих концертів
та майстер-класів

«Be Together» – фінальний
спектакль

SM Księże Małe, ul. Tarnogórska 1 (9.11)
Dawna Pralnia, ul. Krakowska 180 (16.11)

Новий цикл місцевих концертів та майстер-класів
для дітей. 9.11 в будівлі Житлового кооперативу
в Ксенж-Малі виступить мульти-інструменталіст, вокаліст і композитор Куба Кутера. У свою
чергу, через тиждень (16.11) в будівлі колишньої
пральні по вул. Краківській виступить Том J –
поет-пісняр, який грає альтернативне кантрі. Діти
також зможуть взяти участь у майстер-класах з
лялькової мультиплікації. Разом вони підготують
фільм, який відкриє грудневий концертний вечір
в мікрорайоні. Детальну інформацію про заходи
для дітей можна знайти на сайті організатора.
Проект реалізується у співпраці з мiкрогрантами.
Вхід вільний

12.11 | 19:00
«Місто, якого ніколи не було»
– вистава Колективу «Kejos»
Impart, ul. Mazowiecka 17

Повна емоцій зворушлива історія, унікальне поєднання театральних і циркових технік, виконання
наживо відмінної музики – «Місто, якого не було»
від Колективу «Kejos». Вистава поєднує в собі
такі техніки циркового мистецтва, як: акробатика, повітряна акробатика (штрабати, трапеції),
акробатичне колесо (cyr wheel) і жонглювання
з елементами театру танцю, театру драми та
пластичного театру. Акторів супроводжує жива
музика, натхненна польським, єврейським,
українським і циганським фольклорами, а також
хіти міжвоєнного періоду. Вистава натхненна
довоєнною історією, легендами, розповідями і
творчістю художників, пов’язаних з Любліном,
історією про частково уявне місто – місце зустрічі
людей несхожих і не до кінця вивчених, постійний
перетин культур, поглядів і способу життя.
Квиткі: 30 PLN

15–24.11
16. Фестиваль «Джазтопад»
Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

Чарльз Ллойд, Макайя МакКрейвен, Ануар Брехем,
Ніколь Мітчелл, Шабака Хатчінгс, Віджай Айєр,
Вадада Лео Сміт, Вінсент Куртуа або Гжегож
Тарвiд – у концертів «Джазтопад» така різноманітна
програма, як у сучасної джазової та імпровізованої
музики. Фестиваль «Джазтопад» як завжди дивує
і запрошує цього року своїх глядачів на «День
медитації», в якому візьмуть участь Нед Ротенберг
і Сайнхо Намчилак. Оскільки прем’єри є візитною
карткою фестивалю, організованого Національним
форумом музики, ми почуємо цілих п’ять прем’єр.
Пов’язаний з Вроцлавом Чарльз Ллойд представить
новий проект «Wild Man Dance» – це створена на
замовлення фестивалю «Джазтопад» кілька років
тому і чудово прийнята сюїта, видана престижним
видавництвом «Blue Note», буде доповнена новими
частинами і прозвучить в аранжуванні симфонічного оркестру. Крім того, тріо «Artifacts» об’єднає
свої зусилля з оркестром Національного форуму
музики «Leopoldinum», тріо «Vincent Courtois» зіграє
з квартетом «Lutosławski», Данiло Перес представить
нову композицію Global Messengers.
Квиткі: 35–150 PLN

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia,
ul. Księcia Witolda 62-67

Проект «Be Together» на практиці являє собою
співробітництво працездатних людей і людей
з обмеженими можливостями, в ході якого
учасники вчаться протистояти новим викликам, долати власні страхи і руйнувати стереотипи. Листопад – це особливий час для проекту:
проходить фінальний спектакль, який являє
собою короткий виклад про попередні музичні
та театральні заходи.
Вхід вільний
Реєстрація: projektbetogether@gmail.com

21, 28.11 | 18:00–19:15
«Хор на «трикутнику»
– музичні майстер-класи

нічний простір. «Палімпсест» – це концепція
процесу стратифікації, трансформації ... і з цією
темою зіткнуться молоді художники.
Квиткі: 25 PLN (стандартний),
20 PLN (пільговий)

27.11 | 17:00–20:00
Зашиваємо!: «Лагоджу,
а не викидаю» – майстер-класи
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Під час майстер-класів учасники розглянуть тему
відповідальної моди. Вони навчаться штопати, латати і переробляти. Згадають секрети наших мам
і бабусь як прикрашати одяг і боротися з кризою.
Гостем зустрічі стане Домініка Кульчинська – творець бренда «Szary Melanż». На заняття необхідно
принести власний одяг, який потребує ремонту.
Майстер-клас проведе Ольга Будзан.
Вхід вільний
Реєстрація: haftujemy@strefakultury.pl

Pracownia Komuny Paryskiej 45,
ul. Komuny Paryskiej 45

Заняття для молоді та літніх людей, під час яких
вони працюватимуть над постановкою голосу,
творчим виконанням та створенням пісень.
Інструментом роботи для них буде звук, ритм,
слово, рух і простір, а основною областю натхнення стануть сучасні форми та засоби виразу.
В декількох роботах також буде використаний трикутник – символічно посилаючись на
розмовну назву мікрорайону. Зустрічі проводитимуться в грудні, а результати роботи будуть
представлені, зокрема, під час показу мод –
один з елементів проекту «Трикутник? У моді»!
Вхід вільний

23.11 | 16:00
«Крижане серце 2» – показ нового
мультфільму Дісней з дубляжем
українською мовою
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Друга частина масшабного хіта для всієї родини. «Крижане серце 2» – це ідеальний мультфільм, щоб пом’якшити перші симптоми зими
і відкрити святковий сезон. Принцеси Ельза,
Анна і сніговик Олаф гарантують відмінний настрій всій родині. Кінотеатр «Nowe Horyzonty»
показує «Крижане серце 2» з професійним
дубляжем українською мовою.
Квиткі: 20 PLN (стандартний),
15 PLN (клубний, сімейний)

23, 24.11 | 19:00–20:15
«Палімпсест» – танцювальний
спектакль
Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

На цей раз, відповідно до ідеї театру, тобто відкриттям простору для молодих художників для
реалізації власних ідей і просування молодого
покоління, сцена на Свебодського дає можливість реалізувати цей спектакль молодим творцям з фантазією. Вистава стане спільним режисерсько-хореографічним творінням, виконаним
танцюристами та акторами, які співпрацюють
з Вроцлавським театром танцю. Сама назва є
приводом для роботи над широко зрозумілою
проблемою, прийнятою і перенесеною в сце-

29.11–25.01
29.11 | 19:00 вернісаж
«Mobilki» – виставка робіт
Маріуша Вараса
galeria Studio BWA Wrocław, ul. Ruska 46a
ср.–чт. 14:00–18:00
пт. 12:00–19:00
сб. 12:00–16:00

Представлений цикл «Mobilki» являє собою
колекцію масштабованих іграшок-фігур, що
активуються рукою користувача. Проста технологія, в значній мірі заснована на техніці, що
використовується художником для створення
фресок, дозволила швидко виконувати роботи,
а його проекти кожен раз були спонтанним
відгуком на конкретні політичні та медійні події
в Польщі за останні два роки. Фігури запозичені з конкретних зображень, які якимось чином
сильно вплинули на уяву Маріуша Вараса.
Вхід вільний

29.11 | 20:00
«Між нами» – концерт гурту
«Tęskno»
Impart, ul. Mazowiecka 17

«Tęskno» – це проект вокалістки, композитора
і автора пісень Йоанни Лонгіч. Майже через
рік після виходу дебютного альбому «Mi» група
«Tęskno» отримала перше місце в голосуванні
слухачів радіопрограми Будинку культури
«Trójka» і звання «Пластинки року» на порталі
«Interia». Проект отримав художню нагороду
міста Торунь ім. Гжегожа Цеховського, номінацію на нагороду «Фредерік», був з успіхом
прийнятий в клубах, а також з’явився на великих сценах в країні і за кордоном: «Primavera
Sound Barcelona», «Open’er Festival», «Colours
of Ostrava», «OFF Festival Katowice», «Męskim
Graniu», «Co Jest Grane 24 Festival», «Olsztyn
Green Festival», «Halfway Festival»,
«Slot Art Festival» і багато інших.
Квиткі: 59 PLN (стандартний),
49 PLN (пільговий)
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W LISTOPADZIE

IN NOVEMBER
Tytuł / Title:

„Gaijin Blues II”

Autorzy / Authors: Michał

Szczepaniec, Paweł Klimczak

Data premiery / Release date: 8.11.2019
Tytuł / Title:

Wytwórnia / Label: Shapes

Autorzy / Authors:

O zespole / About authors:

„Chryzostoma Bulwiecia
podróż do Ciemnogrodu”
Konstanty Ildefons
Gałczyński, Daniel Mróz
Data premiery / Release date:

4.11.2019

Wydawnictwo / Publishing house:

Warstwy

Liczba stron / Number of pages:

60

Oprawa / Binding:

twarda / hardcover

O książce / About the book:
Zabawna i pełna sarkazmu wierszowana opowieść o podróży do tytułowego
Ciemnogrodu, którego mieszkańcy są ucieleśnieniem przywar zwolenników
„postępu”. Wydana po raz pierwszy w 1953 roku nawiązuje do „Podróży do
Ciemnogrodu” Stanisława Kostki Potockiego. W 2019 roku, w czasach wzmożonej aktywności ruchów antyszczepionkowych, wszelkich zwolenników teorii
spiskowych i coraz częściej odprawianych egzorcyzmów, satyra ta zyskuje na
aktualności i zasługuje na nowe odczytanie.
A humorous and sarcastic poem describing a journey to Ciemnogród, a town
whose residents epitomize all vices of the supporters of the so called “progress”.
It was published for the first time in 1953, but nowadays, in the times witnessing
growing activity of anti-vaccination movements, various followers of conspiracy
theories and more and more often performed exorcisms, Gałczyński’s satire gains
new validity and deserves to be read again.

Gaijin Blues to projekt, który łączy brzmienia muzyki japońskiej – od tradycyjnych po fusion, jazz, a nawet rocka – z nowoczesnymi bitami, od house’u po
trap i juke/footwork. W lutym wytwórnia Shapes Of Rhythm wypuściła ich
debiutancką EP-kę na winylu, która spotkała się z ciepłym przyjęciem m.in.
na falach Worldwide FM, BBC Radio, NTS Radio czy Trójki. Gaijin Blues dzięki
porywającym koncertom choćby w Londynie (m.in. w legendarnym Jazz Cafe)
wyrobił sobie opinię ekscytującego widowiska.
Gaijin Blues is a project combining various sounds of Japanese music, ranging
from traditional to fusion jazz and rock, with modern beats – house, trap and
juke/footwork. In February, the Shapes of Rhythm label released their debut
EP on vinyl, which enjoyed a warm welcome in Worldwide FM, BBC Radio,
NTS Radio and Polskie Radio Program III. Thanks to their captivating concerts
in London (including in the legendary Jazz Cafe), they made a name for themselves with their exciting and impressive shows.

O płycie / About the album:
„Gaijin Blues II” to eksploracja inspiracji klasycznymi japońskimi grami fabularnymi (JRPG) z lat dziewięćdziesiątych – zarówno w warstwie muzycznej, jak
i narracyjnej. To fikcyjna gra fabularna, której bohaterem jest słuchacz, a każdy
utwór to kolejny rozdział gry. Pierwszy singiel z płyty – „Professor Tatsuro
Kensu” – dostał wiatru w żagle, gdy trafił na playlistę „Fresh Findings” na Spotify
czy na fale BBC Radio i Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Gaijin Blues II explores the band’s inspirations with classic Japanese role-playing games from the 1990s – both their music, as well as narrative themes.
The album is like an actual role-playing game, with listener being a protagonist,
and every subsequent song being the next chapter of the game. The first single
from the album – Professor Tatsuro Kensu – got popular thanks to getting featured in a Fresh Findings playlist on Spotify and in BBC Radio, as well as in Polskie
Radio Program III.

O autorach / About authors:
Konstanty Ildefons Gałczyński szerokiemu gronu odbiorców znany jest przede
wszystkim z miniatur dramatycznych z cyklu „Teatrzyk Zielona Gęś”. Poeta
współpracował z wieloma pismami, m.in. z „Kwadrygą”, „Bluszczem”, „Szpilkami”,
„Odrodzeniem”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Przekrojem”. To w tym ostatnim
tytule do 1950 roku ukazywała się „Zielona Gęś” w odcinkach. Był twórcą oryginalnym, w swojej twórczości jednoczył tradycyjne i nowoczesne nurty poetyckie,
baśniowość, nadrealizm, satyryczną groteskę i liryczną nastrojowość.
Ilustracje do prezentowanego poematu stworzył wybitny grafik i rysownik
Daniel Mróz – współtwórca szaty graficznej wspomnianego już „Przekroju”.
W jego twórczości szczególnie widoczne są fascynacje starymi rycinami,
zwierzętami, sportem i Krakowem – to one składają się na wyjątkowy, oryginalny styl artysty i budują niezapomniany surrealistyczno-groteskowy świat jego
prac. Groteskowość występującą w twórczości obu artystów w całość zebrała
wrocławska Grupa Projektor, która odpowiada za projekt graficzny książki.

fot. mat. wydawców

Konstanty Ildefons Gałczyński is known to the broad audiences for his drama miniatures, which he presented as part of his Green Goose Theatre series. The poet collaborated with numerous magazines, including “Bluszcz”, “Odrodzenie”, “Tygodnik
Powszechny” and “Przekrój.” The latter published the Green Goose in episodes until
1950. He was an original artist, combining traditional and modern poetic trends, fairy
tales, surrealism, satirical grotesque and lyrical atmosphere.
The illustrations to the presented poem were created by Daniel Mróz, an outstanding
graphic artist and designer, one of the graphic designers working for “Przekrój”. His
art showcases his fascination with old prints, animals, sports and Cracow, which all
converge to make up the artist’s unique and original style, serving as building blocks
of his unforgettable surrealist and grotesque world, which we can admire in his pieces. The grotesqueness of the works by both artists was combined by Wrocław-based
Grupa Projektor, which worked on the layout and graphic design of the book.
Rozwiązanie szarady „Połącz pary” ze str. 25:
Flamenco 4+E, Retro 5+B, Swing 6+C, Folk 2+A, Soul Train Line 1+D, Tango 3+F
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