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Jak na świąteczno-zimowe wydanie przystało
– poza kalendarium ponad 200 wydarzeń – w środku
czekają na was okołoświąteczne teksty. Na początek
prezenty: jeśli zależy wam na podarunkach unikatowych, lokalnych, zajrzyjcie do naszego zestawienia.
W grudniu odbywa się też spora ilość targów designu,
dobrych książek i… wszystkiego dobrego. Następnie:
przerwa świąteczna i dużo czasu wolnego, dlatego
w artykule „Portret zbiorowy” słowem naszkicowaliśmy wystawy godne uwagi we wrocławskich galeriach
i muzeach, a gdy tylko wyjdzie słońce, zapraszamy na
spacer po Sępolnie. Wreszcie: Sylwester – gdzie pójść,
co robić, z kim go spędzić? Na to też jesteśmy przygotowani i służymy kulturalną radą.
Podobnie jak nasi „kulturalnie polecający”, czyli
aktorka Anna Krotoska i architekt Zbigniew Maćków.
Jedna rekomendacja (koncert Marcin Wasilewski Trio
w Imparcie) na tyle nas zaintrygowała, że udało nam
się porozmawiać z muzykami o ich jubileuszu pracy
artystycznej. Kolejni rozmówcy – również z muzycznego, choć zdecydowanie nie klasycznego kręgu – to stowarzyszenie regime brigade: opowiadają nam o swoich
pięciu latach działalności i planach na przyszłość.
A nasze redakcyjne plany są niezmienne: nadal
będziemy przygotowywać dla was – najrzetelniej i najciekawiej jak tylko umiemy – wrocławski kulturalny
niezbędnik. Życzymy sobie koncertowego wywiązywania się z tego zadania, a wam, drodzy czytelnicy,
samych przyjemnych kulturalnych doświadczeń. Do
siego roku!
Zespół Niezbędnych
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hat you’re holding in your hands is the largest, most extensive edition of the “Wrocław
Cultural Guide” to date. The organisers of
events literally flooded us with their announcements,
which made us face a tremendous challenge of preparing a two-month issue featuring nearly 100 pages
in just a month.
Of course, in a typical holiday season fashion,
apart from more than 200 events in the calendar, our
magazine offers some Christmas-themed articles.
Let’s start with gifts – if you are looking for some
unique and local things to give to your loved ones,
take a look at our list. After all, December is a month
of numerous design and book fairs, and… everything
that’s good. What comes next? The Christmas break,
of course, and tons of free time, which is why our Collective portrait outlines noteworthy exhibitions in
Wroclaw galleries and museums. Don’t forget to go
on a walk around Sępolno district with us on a sunny
day. What else? New Year’s Eve – where to go, what to
do and with whom? Of course, we are ready for that
as well, and you can take advantage of our cultural
advice.
Actress Anna Krotoska and architect Zbigniew
Maćków also have some interesting recommendations for you. One of them – the Marcin Wasilewski
Trio concert at Impart – intrigued us so much that
we simply had to talk with the musicians about their
anniversary of artistic activity. We also conducted
another interview – also with musicians, although
working outside the boundaries of classic genres
– the regime brigade association. It was their opportunity to recall five years of their activities and share
their plans for the future.
However, one thing is certain – our plans are
not going to change, and we are still going to prepare
the Wrocław cultural guide for you, and make it as reliable and interesting as we can. We wish ourselves to
be able to do it, and we wish you – our readers – only
the best cultural experiences. Be with us next year!
The Guide Team
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Błaźnice in The Henryk Tomaszewski Museum of Theather. This project is very close to my heart, because it is organ-

jest przez artystkę, z którą byłam związana wieloletnią współpracą teatralną: aktorkę, wokalistkę i pedagożkę Annę Zubrzycki. Przedsięwzięcie poświęcone jest twórczości i aktywności
kobiet. Wśród wydarzeń organizowanych w ramach „Błaźnic”
(24.11–7.12) jednym z najciekawszych są dla mnie warsztaty
„Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji”: temat to dziś
bardzo żywy, choć wciąż jeszcze raczkujący, a w kontekście
obecności kobiet w zespołach teatralnych niezwykle aktualny.

ized by an artist, with whom I worked for a couple of years in
theatre – actress, vocalist and teacher Anna Zubrzycki. The programme is devoted to the work and activity of women. Among
the events organised as part of the Błaźnice project (24.11–7.12),
I personally find the Preventing mobbing and discrimination workshops to be the most interesting one. These days, it is a very important, yet often overlooked topic, and it is something particularly
crucial in the context of the presence of women in theatre groups.

Koncert Evorevo w Radiu RAM. „Dwubiegunowa” nagra-

Evorevo concert on Radio RAM. Dwubiegunowa – an album

na przez Igora Pudło (Skalpel), Tomka „Magierę” Janiszewskiego (White House) i Maćka Kurowickiego (Hurt) to osobista lękowo-nałogowo-miłosna podróż w świat dźwięków na
światowym poziomie. Mnie za serce złapał utwór „Nie umiem
tańczyć” – wspaniała reprezentacja całego materiału, melancholijna opowieść o niedopasowaniu i samotności. 19 grudnia
niewielka grupa będzie miała przyjemność usłyszeć Evorevo
w studiu Radia RAM, resztę gorąco zapraszam przed radioodbiorniki.

recorded by Igor Pudło (Skalpel), Tomek “Magiera” Janiszewski
(White House) and Maciek Kurowicki (Hurt) is a personal, anxiety and addiction-fuelled love journey into the world of sounds
at a world-class level. Personally, I was captivated by Nie umiem
tańczyć [eng. I cannot dance] – a beautiful piece representative of
the whole material, a melancholic story about being mismatched
and lonely. On 19th of December, a small group of people will have
an opportunity to listen to Evorevo in Radio RAM studio, and
those who won’t will be able to listen to them on air.

Marcin Wasilewski Trio w Imparcie. Nie przepuściłam

Marcin Wasilewski Trio at Impart. I think I haven’t missed

chyba żadnego wrocławskiego koncertu tego składu. Niezmiennie od 2008 roku i płyty „January” siedzi mi w głowie
wspaniały cover „Diamonds and Pearls”, który zespół już pewnie znienawidził od częstego bisowania. Koncerty tej grupy to
popisy muzycznej wrażliwości i świadectwo miłości do muzyki. Występ w Imparcie, który odbędzie się 13 grudnia, będzie
wyjątkowy – jest częścią trasy jubileuszowej celebrującej 25-lecie zespołu.

any single concert of this band in Wrocław, and it’s already been
a while. Since 2008 and January, I never managed to get their
amazing cover of Diamonds and Pearls out of my head, and the
band probably already hates it after playing it a million times for
encores. The concerts of this group are a showcase of musical
sensitivity and a testimony of love for music. The performance at
Impart on 13th of December will be exceptional – it is a part of the
jubilee tour celebrating 25 years of the band’s activity.

Po uczcie z muzyką improwizowaną, jaką przyniósł nam Jazztopad, czas na deser. Myślałem, że trzeba będzie ruszyć się
dalej, ale nie – do Wrocławia przyjeżdża wymarzony muzycznie
duet: John Porter i Wojtek Mazolewski. 4 grudnia w Zaklętych Rewirach zagrają koncertową wersję długo wyczekiwanej
płyty „Philosophia”. Osobno nigdy koncertowo nie zawiedli,
nie ma więc siły, żeby zrobili to, grając razem. Odliczam dni.

After the feast with improvised music brought by Jazztopad, it’s
time for a dessert. I thought I would have to go somewhere else,
but thankfully, the perfect duo – John Porter and Wojtek
Mazolewski – are coming to Wrocław. On 4 December, they will
play a concert version of their long-awaited album Philosophia in
Zaklęte Rewiry. Their solo concerts were always a treat, so I can’t
see why their joint concert would be a flop. So… I’m counting
down the days.

Mgliste wieczory dobrze komponują się z psychodelicznym
czasem w architekturze. Wrocław za sprawą Stefana Müllera
stał się na krótko centrum intensywnego poszukiwania ucieczki do przodu przed samozjadającym się rozwojem cywilizacji.
Wystawa w Muzeum Architektury „Terra X – ∞ Archiwum
przyszłości” zderza prace takich teoretyków architektury jak
Rem Koolhas czy Elia i Zoe Zenghelisowie z wypowiedziami
projektantów współczesnych, poszukujących wizji lepszego
jutra w ramach Future Architecture Platform.
Na niekończącą się listę rzeczy do przeczytania władował się
bez kolejki (za sprawą rekomendacji Michała Nogasia w audycji
„Radio Książki”) nowy Mikołaj Łoziński. Umiar jest ostatnio
moim ulubionym słowem, więc recenzja „Stramera”, mówiąca, że to powieść pozbawiona zbędnych słów, wydaje się być
wystarczającym poleceniem. Jeśli dodać do tego przedwojenny
Tarnów i literacki słuch Łozińskiego, to owe władowanie się
jest pełni usprawiedliwione.

Foggy evenings are a perfect opportunity to explore some psychedelia in architecture. Thanks to Stefan Müller, for a short time
Wrocław became the centre of an intensive search for an escape
from the self-destructive development of civilisation. The exhibition at the Museum of Architecture – Terra X – ∞ Archive
of the Future juxtaposes the works of theoreticians of architecture, such as Rem Koolhas or Elia and Zoe Zenghelis, with the
statements made by contemporary designers looking for a vision
of a better tomorrow within the Future Architecture Platform.
My endless list of things to read just got a new position, which
went right to the top (thanks to the recommendation of Michał
Nogaś in his Radio Książki programme). Lately, moderation has
been my favourite word, which is why the review of Mikołaj
Łoziński’s Stramer claiming that it is a novel devoid of any
unnecessary words seem to be an outstanding recommendation.
Compounded with pre-war Tarnów and Łoziński’s literary sensitivity, this move right to the top is nothing but justified.

Anna Krotoska fot. Roland Okoń; Zbigniew Maćków fot. Marysia Maćków

ANNA
KROTOSKA

„Błaźnice” w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego. To projekt bardzo mi bliski, ponieważ organizowany

Portret
zbiorowy
Collective
portrait

Tej zimy wrocławskie muzea i galerie
portretują barwną grupę artystów.
Na poniższym obrazie znalazło się miejsce
i dla mistrzów sztuki dawnej, i dla poszukujących
artystów współczesnych.

Michael Willmann, „Autoportret”, 1682, Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Alexander Camaro, „Gerti vor rotem Hintergrund”, 1923, mat. Muzeum Miejskie Wrocławia

This winter, Wrocław museums and galleries are
showing a colourful group of artists. In the picture
below, both masters of old art and searching
contemporary artists have found their place.

Michael Willmann

Alexander Camaro

Michael Leopold Willmann był jednym z najwybitniejszych artystów Europy Środkowej doby baroku. Urodzony
w nadbałtyckim Królewcu niemiecki malarz młodzieńcze lata
spędził podróżując: odwiedził Amsterdam, w którym studiował malarstwo Rembrandta, Rubensa i van Dycka; pracował
na dworach Berlina i Pragi; był i we Wrocławiu, gdzie wdał się
w spór z lokalnym cechem malarskim. Po trzydziestce jednak się ustatkował i osiadł w dolnośląskim Lubiążu, z którym
związany był do końca życia – stąd do dziś cieszy się sławą
„śląskiego Rembrandta”. Wystawa w Muzeum Narodowym
jest pierwszą tak kompleksową monografią mistrza. Zobaczymy na niej nie tylko zbiory z przepastnej wrocławskiej
kolekcji, ale też m.in. obrazy, które po II wojnie światowej
trafiły do warszawskich kościołów – dzieła ze słynnego cyklu
„Męczeństwa apostołów”, które są znakomitych przykładem
dojrzałego stylu malarskiego Willmanna.

Urodził się we Wrocławiu jako Alfons Bernhard Kaczmarofski, zmarł w Berlinie. Niemal całe dzieciństwo
spędził na Przedmieściu Oławskim: od najmłodszych lat fascynowało go życie Rakowca (dawnego
osiedla Wrocławia) z jego licznymi sklepami, zakładami przemysłowymi i znanymi miejscami rozrywki.
Po ukończeniu szkoły wstąpił do wędrownej trupy
cyrkowej, a w latach 1920–25 studiował malarstwo
w Państwowej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu pod kierunkiem Ottona Müllera.
Był to bez wątpienia najważniejszy okres w jego artystycznym rozwoju. W 1928 roku, zafascynowany
współczesnym tańcem, przeniósł się do Drezna,
gdzie rozwijał swoje umiejętności w zakresie tańca
ekspresjonistycznego pod okiem Mary Wigman. 5 lat
później Camaro został uznany za artystę wynaturzonego, wskutek czego został objęty zakazem wystawiania w kraju. Po II wojnie światowej wykładał m.in.
na Wyższej Szkle Sztuk Pięknych w Berlinie. Kilka
razy odwiedził swoje rodzinne miasto, czego śladem
są teksty i grafiki powstałe po tych podróżach, które
m.in. można zobaczyć na wystawie w jednym z oddziałów Muzeum Miejskiego.

(1630–1706)

Michael Leopold Willmann was one of the most outstanding
artists of the Baroque in Central Europe. Born in Königsberg,
the German painter spent his years of youth travelling — he
visited Amsterdam, where he studied paintings by Rembrandt, Rubens and van Dyck; he worked at the courts of
Berlin and Prague; he also came to Breslau, where he got into
a dispute with a local painters’ guild. However, in his thirties
he settled down in Lubiąż in Lower Silesia, with which he was
connected until the end of his life – hence he is still known as
the “Silesian Rembrandt.” The exhibition at the National Museum is the first comprehensive monograph of the painter’s
works, giving us an opportunity to explore the vast Wrocław
collection of his works, as well as paintings, which ended up
in Warsaw churches in the aftermath of World War II – works
from the famous Martyrdom of the Apostles series, which are
an excellent example of Willmann’s mature painting style.

„WILLMANN. OPUS MAGNUM” – WYSTAWA
WILLMANN. OPUS MAGNUM – AN EXHIBITION
22.12–26.04.2020
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion
PawilonCzterechKopul
www.mnwr.pl

→ s. 36

(1901–1992)

Born in Breslau as Alfons Bernhard Kaczmarofski;
died in Berlin. He spent almost his entire childhood
in the Przedmieście Oławskie district – from an early
age he was fascinated by the life of Rakowiec (one
of the former housing estates in Wrocław) with its
numerous shops, industrial plants and famous entertainment venues. After graduation he joined
a travelling circus troupe, and in 1920–25 he studied painting at the State School of Art and Artistic
Crafts in Wrocław under the direction of Otto Müller.
This was undoubtedly the most important period in
his artistic development. In 1928, fascinated by contemporary dance, he moved to Dresden, where he
developed his Expressionist dance skills under the
guidance of Mary Wigman. Five years later, Camaro was declared a degenerate artist and, as a result,
was banned from exhibiting in Germany. After World
War II, he lectured at the Higher School of Fine Arts
in Berlin. He has visited his home city several times,
which is evidenced by texts and graphics created after his journeys, which can be seen at an exhibition
in one of the branches of the City Museum.
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„ALEXANDER CAMARO I WROCŁAW” – WYSTAWA
ALEXANDER CAMARO AND WROCŁAW
– AN EXHIBITION
25.10–1.03.2020
Muzeum Historyczne / The Historical Museum
Muzeum Miejskie Wrocławia
/City Museum of Wroclaw
www.mmw.pl

→ s. 30

Władysław Wincze

Alfons Mazurkiewicz

(1905–1992)

(1922–1975)

Anna Raczyńska

Z wykształcenia malarz i architekt – jako dwudziestolatek
równocześnie z kształceniem się na Akademii Sztuk Pięknych
studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej. Mimo
tego, że urodził się w Odessie i edukował w Warszawie, to postać mocno zakorzeniona we Wrocławiu: w latach 1950–1972
był dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz wrocławskiej
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (PWSSP). Jest
również autorem lub współautorem wielu projektów architektury wnętrz i meblarstwa znanych wrocławskich miejsc: m.in.
Teatru Rozmaitości (dzisiejszy Wrocławski Teatr Współczesny),
polichromii kamieniczek Starego Rynku i placu Solnego czy
zespołu kawiarnianego na Wzgórzu Partyzantów. Władysław
Wincze stworzył wiele mebli uznawanych dziś za klasykę polskiego wzornictwa meblowego, które to – obok projektów tkanin, dekoracji, rysunków czy grafik – pojawią się na ekspozycji w Muzeum Architektury. Podzielona na dwie części (okres
przedwojenny i twórczość powojenna) zaprezentuje szerokie
spektrum jego działalności.

(1990)

Środowisko sztuki powojennego Wrocławia składało się z barwnych, fascynujących
postaci, które odbudowały w zrujnowanym
mieście życie artystyczne – jego członkom
i ich dorobkowi przygląda się prezentowany
w Mieszkaniu Gepperta cykl wystaw „15%
abstrakcji”. Bohaterką zeszłorocznej jego odsłony była malarka Hanna Krzetuska – dawna
mieszkanka zajmowanego dziś przez galerię
lokalu. Inspiracją dla kolejnej stały się prace jej sąsiada przez podwórko, Alfonsa Mazurkiewicza, którego pracownia przez lata
mieściła się w kamienicy przy wrocławskim
rynku. Mazurkiewicz – dziecko polskich emigrantów – dzieciństwo i wczesną młodość
spędził w Düsseldorfie, a do Wrocławia trafił
w 1946 roku, by podjąć naukę w nowo założonej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. To
właśnie tu przez następne trzy dekady, aż do
nagłej śmierci w 1975 roku, tworzył swe abstrakcyjne obrazy, w których odnaleźć można
echa inspiracji naturą czy pejzażem. Instalacje młodej artystki Anny Raczyńskiej rymują
się właśnie z tymi środowiskowymi wątkami
twórczości Mazurkiewicza, tłumaczą je jednak na język współczesnych lęków o przyszłość planety.

A painter and architect by education, he studied architecture
at the Warsaw University of Technology as a 20-year-old, while
studying at the Academy of Fine Arts. Although he was born in
Odessa and learned in Warsaw, he is deeply connected with
Wrocław: between 1950 and 1972, he was Dean of the Faculty of Interior Design at the State Higher School of Fine Arts
in Wrocław. He also authored and co-authored numerous interior design and furniture designs for well-known Wrocław
venues, including the Rozmaitości Theatre (today’s Wrocław
Contemporary Theatre), polychromies on townhouses in the
Old Market Square and Solny Square, and the café complex
on the Wzgórze Partyzantów. Władysław Wincze created many
pieces of furniture considered to be the classics of Polish furniture design, which – apart from textile designs, decorations,
drawings and graphics – will be presented at the exhibition in
the Museum of Architecture. Divided into two parts (pre-war
and post-war), it will present a broad spectrum of his activities.

The post-war art milieu of Wrocław consisted of colourful, fascinating figures who rebuilt the artistic life of the city left in ruins
– its members and their achievements are explored by 15% of abstraction – a series of exhibitions presented in the Geppert’s Apartment.
The main figure of last year’s edition was the
painter Hanna Krzetuska – a former resident
of the flat occupied by the gallery today. The
next exhibition was inspired by the works of
her neighbour, Alfons Mazurkiewicz, whose
long-time studio was located in a townhouse
near the Market Square in Wrocław. Mazurkiewicz – a child of Polish emigrants – spent his
childhood and early youth in Düsseldorf, and
came to Wrocław in 1946 to study at the newly founded Higher School of Fine Arts. For the
next three decades, until his sudden death
in 1975, he created his abstract paintings in
the city, featuring echoes of inspiration from
nature and landscape. The installations of
the young artist Anna Raczyńska rhyme with
these environmental themes found in Mazurkiewicz’s work, but translate them into the language of contemporary fears about the future
of the planet.

„WŁADYSŁAW WINCZE. WNĘTRZA” – WYSTAWA

12.12–1.03.2020
12.12 | 18:00 wernisaż / opening
Muzeum Architektury we Wrocławiu
/ Museum of Architecture in Wrocław
MuzeumArchitektury
www.ma.wroc.pl

→ s. 77

15% OF ABSTRACTION. ALFONS MAZURKIEWICZ
& ANNA RACZYŃSKA – AN EXHIBITION
15.11–28.02.2020
Mieszkanie Gepperta / Geppert’s Apartment
FundacjaArtTransparent
www.arttransparent.org

„JA I MOJA SZTUKA TO SZTUKA” – WYSTAWA
PRAC ALFONSA MAZURKIEWICZA
ME AND MY ART ARE ART – AN EXHIBITION
OF WORKS BY ALFONS MAZURKIEWICZ
4.10–27.01.2020
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum
MuzeumWspolczesne
www.muzeumwspolczesne.pl

Władysław Wincze, krzesło, 1967, fot. Stanislaw Sielick
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WŁADYSŁAW WINCZE. INTERIORS
– AN EXHIBITION

„15% ABSTRAKCJI. ALFONS MAZURKIEWICZ
I ANNA RACZYŃSKA” – WYSTAWA

Wojciech Pukocz

wystawa „15% abstrakcji”, fot. Małgorzata Kujda

Wojciech Pukocz, „Duch (310)”, 2019, akryl na płótnie

(1970)

Mariusz Waras
(1978)

From the very beginning of his career, he has been fascinated by the city and urban life. He collects Polish street art and
is one of the world’s leading street art artists – his creative
output encompasses several hundred outdoor projects within the m-city project, several dozen collective exhibitions and
a dozen or so individual exhibitions. However, he is not only
the author of murals, which is confirmed by his many years
of work at the university – he has a PhD and at the moment,
he works as the professor at the Academy of Art in Szczecin,
where he runs the Painting and Street Art Studio. He also has
numerous large-format object projects to his name. Mariusz
Waras – an exterior painter, graphic artist, illustrator, installation artist, curator of exhibitions and artistic events – will
be presented in Wrocław thanks to his collection of scaled
toys that make up the Mobilki series. These figures – thanks to
some simple mechanics – enable the audiences to set them
in motion. The works are a spontaneous reaction to specific
political and media events in Poland in the last two years.

Wojciech Pukocz is a versatile artist – painter,
illustrator, author of installations and films, as
well as creator of multimedia performances. He
began his artistic career as a graduate of the
Academy of Art and Design in Wrocław, where
he studied painting. He is still associated with his
Alma Mater – today he works as the Dean of its
Faculty of Painting and Sculpture. In line with his
eclectic interests, he runs the Electronic Media
Studio, which broadens the definitions of the
fields contained in the faculty’s name. The exhibition at the Wrocław Contemporary Museum
presents a wide range of Pukocz’s works: traditional painting forms, audiovisual works, as well
as prints of digital projects. They all deal with
par excellence ephemeral themes – afterimages, spectres and spirits haunting contemporary
culture.

„WIĘCEJ NIŻ 1000 SŁÓW” – WYSTAWA
PRAC WOJCIECHA PUKOCZA
MORE THAN 1000 WORDS
– AN EXHIBITION OF WORKS
BY WOJCIECH PUKOCZ
22.11–13.01.2020
Muzeum Współczesne Wrocław
/ Wrocław Contemporary Museum
MuzeumWspolczesne
www.muzeumwspolczesne.pl

„MOBILKI” – WYSTAWA PRAC
MARIUSZA WARASA
MOBILKI – AN EXHIBITION
OF WORKS BY MARIUSZ WARAS
29.11–25.01.2020
galeria Studio BWA Wrocław
/ Studio Gallery
bwa.wroclaw
www.bwa.wroc.pl

Mariusz Waras, „Mobilki”

Od samego początku twórczości fascynuje go miasto i miejskość. Kolekcjonuje polską sztukę ulicy i należy do światowej czołówki street artu – w swoim dorobku posiada kilkaset
realizacji outdoorowych w ramach projektu „m-city”, kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i kilkanaście indywidualnych.
Jednak nie jest wyłącznie twórcą murali, co uwiarygadnia
jego wieloletnia praca na uczelni (ma tytuł doktora habilitowanego, obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora
Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi Pracownię
Obrazu i Street Artu) oraz liczne wielkoformatowe realizacje obiektowe. Mariusz Waras – malarz zewnętrzny, grafik,
ilustrator, twórca instalacji, kurator wystaw i wydarzeń artystycznych – we Wrocławiu pojawia się za pośrednictwem
zbioru przeskalowanych zabawek, które składają się na cykl
„Mobilki”. Figury te – dzięki zastosowanej prostej mechanice
– umożliwiają odbiorcom wprawianie ich w ruch. Prace są
spontaniczną reakcją na konkretne wydarzenia polityczno-medialne w Polsce ostatnich dwóch lat.

Wojciech Pukocz jest twórcą wszechstronnym –
malarzem, rysownikiem, autorem instalacji i filmów, twórcą multimedialnych spektakli. Swoją
drogę artystyczną rozpoczynał jako absolwent
studiów malarskich na wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Wciąż związany jest ze swą Alma
Mater, pełniąc dziś w jej strukturach funkcję dziekana Wydziału Malarstwa i Rzeźby, w ramach
którego – w zgodzie ze swoimi eklektycznymi zainteresowaniami – prowadzi rozszerzającą definicje zawartych w nazwie departamentu dziedzin
Pracownię Mediów Elektronicznych. Wystawa
w Muzeum Współczesnym Wrocław prezentuje
szeroki przekrój prac Pukocza: znajdziemy na niej
tradycyjne formy malarskie, dzieła audiowizualne
czy wydruki projektów cyfrowych. Wszystkie one
mierzą się z tematyką par excellence efemeryczną – opowiadają o powidokach, widmach i duchach nawiedzających współczesną kulturę.

→ s. 32

Nakreślili / Sketched by:
Magdalena Klich-Kozłowska,
Kuba Żary
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proj. Jakub Kamiński

Witajcie
w Mieście
Literatury
UNESCO!

fot. Marcin Szczygieł

B

Katarzyna Janusik
z wykształcenia anglistka, redaktorka, tłumaczka prozy i literatury
faktu, menedżerka kultury. Od 2014 do 2017 roku koordynowała
prace zespołu literackiego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław
2016 i Światowej Stolicy Książki Wrocław 2016, obecnie szefowa
zespołu programowego Wrocławskiego Domu Literatury.
studied English literature and translation, editor, translator of
fiction and non-fiction, manager of culture. Between 2014 and
2017, she coordinated the literary team of the European Capital
of Culture Wrocław 2016 and UNESCO World Book Capital
Wrocław 2016, and now she is the head of the programme team
at Wrocław Literature House.

28. WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK
28TH WROCŁAW GOOD BOOKS FAIR
5–8.12
Hala Stulecia / Centennial Hall
www.domliteratury.wroc.pl
WroclawskieTargiDobrychKsiazek

→ s. 74

Welcome to
the UNESCO
City of
Literature!

yć może dla niektórych zdanie, że miasto
zmienia się i rozwija poprzez kulturę, jest nieco
abstrakcyjne. Ale ja, odkąd wróciłam do Wrocławia w 2013 roku – po latach spędzonych w innym
stawiającym na kulturę mieście, Krakowie – widzę
te zmiany na każdym kroku. Długie przygotowania
do Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy
Książki UNESCO, sam intensywny i niezapomniany
rok obchodów; nowe miejsca, jak choćby Muzeum
Pana Tadeusza, które niedawno świętowało dwustutysięcznego gościa, czy Wrocławski Dom Literatury, gdzie poetów i pisarzy można spotkać kilka razy
w tygodniu. Aktywizują się małe księgarnie, intensywnie działają bibliotekarze, a niedawne spotkanie
z wrocławską noblistką Olgą Tokarczuk dowiodło, że
książką żyje ogromna grupa mieszkańców. To wszystko wynik aktywności systematycznie wdrażanych od
lat, ale i potencjał na wiele kolejnych dekad. Dlatego
właśnie Wrocław postanowił ubiegać się o wejście do
Sieci Miast Kreatywnych UNESCO – bo zrzesza ona
ośrodki, które poprzez różne dziedziny sztuki szukają
nowych dróg rozwoju i odpowiedzialnego podejścia
do wyzwań naszych czasów. A także chcą się dzielić
swoimi pomysłami i doświadczeniami. Na całym
świecie jest ich aż 246, a samych Miast Literatury położonych na 6 kontynentach – 39: od odległych nam
geograficznie Montevideo czy Melbourne po znacznie
bliższe Pragę i Kraków.
Udało się – jesteśmy Miastem Literatury UNESCO.
To wielka radość i zaproszenie do działania, a tych
planujemy wiele. Będziemy wspierać lokalne przemysły kreatywne związane z książką, rozbudowywać
społeczność wokół projektów literackich i angażować w nie różne grupy mieszkańców. Postaramy się
także odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez
współczesność: integrować mieszkańców Wrocławia
pochodzących z różnych krajów i kultur, przeciwdziałać ksenofobii i wykluczeniu, wyrównywać szanse
w dostępie do edukacji, zwłaszcza w zakresie ekologii. Jedno jest pewne – każdy mieszkaniec naszego
miasta będzie mógł w tych działaniach uczestniczyć.
Szczegóły poznamy już niedługo. A na razie – cieszymy się wszystkimi literackimi sukcesami miasta ostatnich miesięcy. I zapraszamy do wspólnego
świętowania m.in. podczas Wrocławskich Targów
Dobrych Książek w Hali Stulecia.

F

or some, perhaps, saying that a city changes
and develops through culture can sound pretty abstract. But since I returned to Wrocław in
2013, after years spent in Kraków, yet another city
strongly focused on culture, I can see those changes
everywhere I look. Long preparations for the European Capital of Culture and UNESCO World Book
Capital, the intense and unforgettable year of the
celebrations itself; new places, such as Pan Tadeusz
Museum, which has recently celebrated a 200 000th
visitor, and Wrocław Literature House, where you
can meet poets and writers several times a week.
Small bookshops become more active, librarians
realize countless projects, and the recent meeting
with Wrocław Nobel Prize winner Olga Tokarczuk
has proven that books are important for a huge
number of residents. All this is a result of activities
implemented systematically for years, but it’s also
a potential for decades to come. And that’s exactly
why Wrocław decided to apply to UNESCO Creative
Cities Network – because it brings together cities
which, through various domains of culture, search
for new ways to develop and responsibly tackle the
challenges of our times. And they want to share their
ideas and experiences. There are 246 of them around
the world, among them 39 Cities of Literature located on 6 continents: from far away Montevideo and
Melbourne, to much closer Prague and Kraków.
We did it – we are a UNESCO City of Literature. It’s
a great joy and an invitation to work hard, and we
plan many activities. We’ll support local creative
industries related to books, develop the community around literary projects and involve different
groups of residents in them. We’ll also try to answer
the challenges posed by the contemporary times:
integrate residents of Wrocław coming from various
countries and cultures, provide equal access to education, especially in the area of ecology. One thing is
certain – every resident of our city will be invited to
participate in those activities.
We’ll reveal all the details soon. And for now – we
celebrate all the literary triumphs our city experienced in the recent months. And we invite you to
celebrate with us, for example during Wrocław Good
Books Fair in the Centennial Hall.
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UPOMINKI
GIFTS

Niezależnie od tego, kto w waszym domu przynosi świąteczne prezenty, podpowiedzcie
Mikołajowi, Gwiazdce czy
Dziadkowi Mrozowi, gdzie mogą
szukać upominków. Wartościowych, bo nie przebyły tysięcy
kilometrów drogą morską owinięte folią i ciasno upakowane
w kontenerach, a zostały wyprodukowane przez lokalnych
twórców we Wrocławiu (z paroma dolnośląskimi wyjątkami).
Regardless of who brings Christmas presents to your home, you
can give Santa Claus, Father
Christmas or Ded Moroz some
hints regarding where they
should look for them. Gifts that
are actually valuable, since they
didn’t travel thousands of kilometres by sea, shrink-wrapped
and packed into a shipping container – they were made by local
artists in Wrocław… With a few
exceptions from Lower Silesia.
Zebrała / Collected by:
Magdalena Klich-Kozłowska

Klasyczne
/ Classic
04. W niewielkich pracowniach we
Wrocławiu powstają wielkie rzeczy.
Ola Bujewicz pod szyldem Bamba
w swoich projektach (plecaki, nerki,
ubrania) łączy to, co klasyczne
i eleganckie z tym, co komfortowe
i niezobowiązujące.
05. Z kolei twórczyni biżuterii Magda
Szebla (ona.to.robi) udowadnia, że
duety heban i mosiądz lub srebro
i perła mogą być równie dobrymi
przyjaciółmi kobiety, co diamenty.
04. Great things are made in notso-great studios around Wrocław.
Ola Bujewicz and her Bamba brand
uses her designs – backpacks, fanny
packs and clothes – to combine
classical and elegant with comfortable and casual.
05. Magda Szebla, designer of
ona.to.robi jewellery, proves that
the combinations like ebony and
brass, or silver and pearl are just
as good girl’s friend as diamonds.
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Ekologiczne
/ Organic
01. Po tym, jak zginie ostatnia pszczoła,
człowiekowi pozostaną cztery lata życia –
twierdził Albert Einstein. Poza życiodajnym
zapylaniem kwiatów, pszczoły dają nam
miód. A takim wytworzonym naturalnie, bez
konieczności wspomagania go ulepszaczami,
jest Miód Czesława z pasieki zlokalizowanej
w Kotlinie Kłodzkiej.
02. Z zachowaniem zasad dobrej praktyki
produkcji działa też si si bee – lokalna marka
oferująca kosmetyki z najszlachetniejszego
pszczelego wosku.

02

03. By dopełnić obrazu eko, najlepiej posiadać jeszcze coś od Hippie Story – marki
modowej z akcesoriami, która powstała
z miłości do natury i wolności. Peace, love
i #ratujmypszczoly.
01. “If the bee disappeared oﬀ the face of the
Earth, man would only have four years left to
live,” Albert Einstein once famously claimed.
Besides the life-giving pollination of flowers,
bees give us honey. Miód Czesława [Czesław’s
Honey] from an apiary located in the Kłodzko
Basin, is all-natural and organic – it’s so good
that it does not need any artificial additives.
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02. Another local brand – si si bee, which
oﬀers cosmetics made of the highest-quality
beeswax, also respects the principles of good
manufacturing practice.

06. Szalik to najnudniejszy prezent świata – ale
apaszka to już co innego.
Każda dama, która lubi
nosić królewskie szaty,
z czystym sumieniem
powinna zerknąć na
jedwabne akcesoria od
Zoria Koncept.

03. To complement the organic gift collection,
it’s best to get something from Hippie Story
– a fashion brand oﬀering accessories created
out of love for nature and freedom. Peace,
love and #savethebees.
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06. A scarf is the most
boring gift in the world
– but a neckerchief is
something else. Every
lady who likes to wear
royal clothes should definitely take a closer look
at the silk accessories
oﬀered by Zoria Koncept.

Artystyczne
/ Artistic
07. / 08. Nic tak nie pomaga w szybkim odświeżeniu wnętrza jak nowy
plakat na ścianie. Stąd dwie propozycje od mieszkających i tworzących we Wrocławiu pań: architektki
Joanny Plizgi i ilustratorki Malwiny
Hajduk. W ich pracach dominuje
kobiecość, delikatna forma i dbałość
o szczegół. Sami zobaczcie.

07. / 08. Nothing makes an interior pop as
much as a new poster on the wall, which is
why these two artists living and creating in
Wrocław – architect Joanna Plizga and illustrator Malwina Hajduk – are a perfect choice
if you’re looking for something to refresh
your flat or home. Their works are dominated by femininity, delicate form and attention
to detail. Just take a look for yourself!
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Praktyczne
/ Practical
10. Poduszka czy talerz to przyziemne, do bólu praktyczne prezenty.
W tym konkretnym wydaniu przedmioty te to jednak nie byle jakie
akcesoria, bo projektanci z Zakwas
Studio zlokalizowanego na wrocławskim Manhattanie tworzą ceramikę
i tekstylia w duchu recyklingu oraz
łącząc tradycyjne rzemiosło z nową
technologią.
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11. A w tym czasie założyciele marki
Śpij Dobrze gdzieś w Górach Izerskich pracowicie uprawiają grykę,
by spać mógł ktoś. Gryczaną łuskę
powlekają potem lnem z zabytkowej
karkonoskiej fabryki i oddają w nasze ręce zdrowe poduszki.

11

10. A pillow or a plate
make for down-to-earth,
painfully practical gifts.
However, the items we
suggest here are unique
accessories – the designers of the Zakwas Studio,
located in Wrocław’s Manhattan, create ceramics
and textiles in the spirit
of recycling, combining
traditional craftsmanship
with state-of-the-art
technology.
11. At the same time,
the founders of the Śpij
Dobrze brand grow
buckwheat in the Jizera
Mountains, so that others
can sleep tight. What for?
To cover the buckwheat
shells with linen from
the historic factory in
Karkonosze Mountains
and bring us healthy and
comfortable pillows.
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09. Z pasji do kolorów (+ niepowtarzalnych wzorów) słynie
też marka Hella
Clay, która oferuje
ręcznie wykonywaną biżuterię z masy
termoutwardzalnej.
Na każdą okazję,
o każdej porze roku,
w każdym nastroju.
09. The Hella Clay
brand is famous
for its passion for
colours and unique
designs, which you
can get for yourself
in the form of handmade jewellery
made of fimo –
perfect for every
occasion, season
and mood.

09

12

12. Ale w co to wszystko
zapakować? – pomyślicie.
W torebkę z wełnianego
filcu, zamszu lub bawełny
z metką Marmollada uszytą
przez Agatę ze Smolca.
12. All right, but how are we
supposed to wrap it, I hear
you asking. It’s best to use
a bag made of woollen felt,
suede or cotton with a Marmollada label, hand-made
by Agata from Smolec.

Większość wymienionych marek pojawi się na:
Most of these brands will appear at the:
TARGI BAKALIE WROCŁAW – ZAKUPY LAST
MINUTE / BAKALIE WROCŁAW MARKET
– LAST MINUTE SHOPPING
21.12 | 11:00–19:00
NOT Wrocław
www.targibakalie.pl
bakaliewroclaw

→ s. 78

Fotografie dzięki uprzejmości marek: 01. – Miód Czesława,
02. – si si bee, 05. – ona.to.robi , 06. – Zoria Koncept, 07. – Joanna Plizga,
08. – Malwina Hajduk, 09. – Hella Clay, 11. – Śpij Dobrze, 12. – Marmollada;
03. fot. Małgorzata Potempska; 04. fot. Paulina Maślanka; 10. fot. Jerzy Wypych.
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rys. Michał Araszewicz

RAJ
UTRACONY

W grudniu we Wrocławskim
Teatrze Współczesnym wraz
z twórcami spektaklu „Jutro
przypłynie królowa” pożeglujemy na Ocean Spokojny.
Spokój to jednak ostatnie,
czego doświadczyły mieszkanki leżącej na nim niewielkiej wyspy Pitcairn, dla których rajski archipelag okazał
się prawdziwym piekłem.
In December, we are sailing
out to the Pacific Ocean together with the authors
of The queen comes tomorrow – a play staged by the
Wrocław Contemporary
Theatre. Pacificism was the
last thing that the women
inhabiting the small island of
Pitcairn experienced in their
lives – for them, the paradise archipelago was nothing
more than hell on Earth.
Krzysztof Szekalski

„JUTRO PRZYPŁYNIE KRÓLOWA” – SPEKTAKL
THE QUEEN COMES TOMORROW – A PLAY
7.12 | 19:00 prapremiera / prapremiere
8.12 | 18:00
11, 12.12 | 19:00
Wrocławski Teatr Współczesny
/ Wrocław Contemporary Theatre
www.wteatrw.pl
wroclawskiteatrwspolczesny
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„Jutro przypłynie królowa” to spektakl o niedużej
społeczności położonej na środku Pacyfiku wyspy
Pitcairn. To zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii,
oddalone o dwa tysiące mil od najbliższego brzegu,
bywa nazywane rajem na Ziemi: wysepkę otaczają
lazurowy ocean i nietknięte przez człowieka rafy koralowe, a mieszkańcy to potomkowie słynnych buntowników ze statku „Bounty”, o których nakręcono
filmy z gwiazdami Hollywood. Ta idylliczna komuna
kryje jednak mroczną stronę. W 2004 roku sześciu
mieszkańców Pitcairn zostało oskarżonych o wielokrotne gwałty na nieletnich dziewczynkach. Znane nam umowy społeczne nie są tu respektowane
– w mikroświecie stworzonym przez mężczyzn „polinezyjskimi zwyczajami” nazwane zostały kazirodztwo, gwałt i pedofilia. Historia z Pitcairn to kolejna
próba utworzenia utopijnej społeczności, w której
mężczyźni pozostawaliby bezkarni, bez względu na
nadużycia i przestępstwa, których dokonali.
Gwałty na dziewczynkach były na Pitcairn codziennością – obawiały się one swoich kuzynów, wujków, a czasem ojców i dziadków. Drżały na dźwięk
poruszanych liści czy odgłosu skutera. Rajska wyspa stała się dla żyjących tam kobiet pułapką, bez
szansy na ucieczkę, bez nadziei na sprawiedliwość.
Części z nich udało się jednak uciec. Czy stworzenie
wspólnoty, której założyciele ustalają własne prawa,
w rezultacie zawsze okazuje się nieosiągalną utopią? Czy surowo przestrzegany wewnętrzny kodeks
każdej społeczności prowadzi do demoralizacji, wynaturzeń i wypaczenia tego, co w tzw. cywilizowanym świecie chętnie nazywamy człowieczeństwem?
„Jutro przypłynie królowa” to opowieść nie tylko
o mieszkańcach odległej wyspy, ale także o naszym,
europejskim świecie, w którym od akcji #metoo rozpoczęło się na masową skalę ujawnianie przypadków przemocy seksualnej w wielu cywilizowanych
krajach i szukanie sposobów na zadośćuczynienie
ofiarom przemocy.

The queen comes tomorrow is a play about a small
community inhabiting the island of Pitcairn, located in the middle of the Pacific Ocean. This British
overseas territory, two thousand miles from the
nearest shore, is sometimes called paradise on
Earth – the island is surrounded by azure ocean waters and unadulterated coral reefs, and the inhabitants are descendants of the famous HMS Bounty
mutineers, made famous by the Hollywood film
featuring the greatest cinema stars. However, this
idyllic commune also has a dark secret. In 2004, six
residents of Pitcairn were accused of multiple rapes
of underage girls. The social contracts we know are
not respected here – in the micro-world created by
men, incest, rape and paedophilia were referred to
as “Polynesian customs.” The Pitcairn story was yet
another attempt to create a utopian community in
which men would go unpunished, regardless of the
abuses and crimes they have committed.
The rapes of girls were commonplace on Pitcairn
– they were afraid of their cousins, uncles, and
sometimes even fathers and grandfathers. They
shuddered in fear when they heard the rustling of
leaves or the sound of a scooter. The paradise island had become a trap for the women living there,
with no chance of escape, no hope of justice. Some
of them managed to run away. Does the creation of
a community whose founders establish their own
laws always turn out to be an unattainable utopia
in the end? Does the strict observance of the internal code of every community lead to demoralisation, degeneration and distortion of what we tend
to call humanity in our so-called civilised world?
The queen comes tomorrow is not only a story about
the inhabitants of a distant island, but also about
our European world, where since the start of the
#metoo campaign, we have started to unearth the
cases of sexual violence in many civilised countries
on a mass scale, and we are looking for the ways to
make things right for the victims of violence.

miejscówki pod nasypem, w której usłyszycie muzykę, jakiej
nie ma nigdzie indziej. To bezpieczna przystań dla niszy,
która ma swoich odbiorców, a ci czują się tam jak w domu.

Wasze piąte urodziny świętujecie w towarzystwie producenta Laksy i didżejki re:ni. Kim są i dlaczego to właśnie
ta para zagra na imprezie w klubie Ciało?
JW: To współlokatorzy, przyjaciele, radiowcy i ludzie pracujący u podstaw w budowaniu lokalnej (londyńskiej) sceny.
Ten duet oddaje charakter działalności regime brigade, a ich
zaproszenie traktujemy jako pewien symbol. Laksa to producent z oryginalnym brzmieniem, które docenili bracia Zenker
– prowadzą od wielu lat label Ilian Tape. Z kolei re:ni to szalenie uzdolniona DJ-ka, która w bardzo krótkim czasie zaliczyła
rajd po najbardziej renomowanych festiwalach i klubach, co
tylko świadczy o jej umiejętnościach porywania tłumów do
tańca. 7 grudnia każdy będzie muzycznie usatysfakcjonowany, a dla nas to najlepszy prezent, jaki możemy sobie sprawić!

REGIME
BRIGADE

ŁL: Powtarzamy to do znudzenia, bo to czysta prawda – nasze
działania czy inspiracje nie mają żadnych granic. Najłatwiej
powiedzieć, że gramy muzykę klubową, bo ballroom, jersey,
footwork czy drum and bass wyrastają z kultury klubowej
tak samo, jak house czy techno. Young Majli i Julius zabiorą
was w międzygatunkowe szaleństwo na parkiecie od basu
po wszystko, a Baby Meelo i PLAL zamkną noc brzmieniową
eksploracją, także w rytmie 4x4.

Nigdy nie świętowali urodzin, ale gdy
zdali sobie sprawę, że minęło ponad
pół dekady, odkąd zaczęli działać na
lokalnym gruncie, postanowili to zmienić.
Stowarzyszeniu regime brigade, które
organizuje koncerty, wydarzenia nie tylko
muzyczne, prowadzi własną wytwórnię
i audycję radiową, stuknęły 5. urodziny.
To idealna okazja, by zadać 5 pytań
członkom tego kolektywu – Łukaszowi
Lorencowi i Jakubowi Walczakowi.

JW: Dzisiaj sięganie po nazwy gatunków bywa mało pomocne, aczkolwiek ciekawym dla mnie zjawiskiem jest gqom, czyli klubowa odmiana house’u z RPA. Przyglądam się tej scenie
od paru lat i jestem pod dużym wrażeniem jej rozwoju.

Regime przez lata korzystał z różnych mediów i form
wyrazu. Czego możemy się po was spodziewać w nadchodzących miesiącach?
ŁL: Nadal chcemy dzielić się tym, co wydaje się nam interesujące w różnych formatach i na wielu płaszczyznach. Będziemy wydawać muzykę na nośnikach, pojawiać się w nowych
miejscach, aktywizować wrocławską społeczność. I jeśli
chodzi o słowo klucz, to dla nas jest to „nieszablonowość”.
Stay in the circle!

Kiedy po raz pierwszy pojawiliście się we wrocławskich
klubach czerpaliście z miejskiej, brudnej estetyki.
Wskazywaliście też na inspiracje amerykańskim składem
Odd Future. Jak wspominacie tamten czas?
Jakub Walczak: Z sentymentem! Nie nazwałbym tego
beztroskim czasem, ale częściej działaliśmy spontanicznie,
bez patrzenia daleko w przyszłość; zdecydowanie więcej
było w tym improwizacji. Mamy z tego okresu masę dobrych
wspomnień i bezcenne doświadczenie. Wiele osób z ekipy na
pewno przyzna, że najwięcej nauczyliśmy się od siebie nawzajem, wyciągając wnioski z podjętych ruchów. To, co zostało, to
energia i zbiór wartości, które dają nam pewność, że możemy
na siebie liczyć.
Łukasz Lorenc: Kształtując kolektyw, mieliśmy dwa marzenia: stworzyć przestrzeń do działania oraz promować twórczość ekipy, tym samym dzielić się kulturą. Faktycznie od
początku identyfikowaliśmy się z miejską estetyką, bo zawsze
liczyła się zajawka, inwestowaliśmy w nią zaoszczędzone
pieniądze, zależało nam na różnorodności... W ten sposób
regime stał się częścią nas; sposobem na wyrażenie tego, jak
myślimy, co lubimy, jakie mamy potrzeby.

Oceniając z perspektywy pięciu lat, jakie działania
są dla was najważniejsze?
JW: Muzyka była i jest na pierwszym miejscu: to organizacja
imprez i koncertów, autorska audycja, występy, prowadzenie
wytwórni. Dla nas istotne jest brzmienie i chcemy robić to,
czego po prostu naszym zdaniem brakuje. Interesują nas
rzeczy, które ciężko zaszufladkować. By działać efektywniej,
przekształciliśmy się w stowarzyszenie – wymiar lokalny ma
w naszym przypadku ogromne znaczenie.
ŁL: Kolektywnie podejmowaliśmy różne wyzwania, bo była
w nas duża chęć próbowania: od ściągania do Polski artystów,
którzy grali tu po raz pierwszy, po organizację np. festiwalu
druku. Co więcej, nadal będziemy próbować! We współpracy
z klubem Czuła Jest Noc kontynuujemy projekt Uczulenie –

Rozmawiał: Jan Chrzan
Majli b2b PLAL fot. Jakub Majk
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Na urodzinowej imprezie usłyszymy też mocną reprezentację waszego kolektywu. Po jaką muzykę sięgacie i jakie
dźwiękowe nurty wydają się wam obecnie najciekawsze?

They never celebrated their birthday,
but they decided to change it when they
realised that it has been half a decade
since they started working locally.
The regime brigade association, which
organises concerts and various events,
both musical and otherwise, runs its
own label and radio programme,
celebrates its 5th birthday. This is a perfect
opportunity to pose 5 questions to the
members of this collective – Łukasz
Lorenc and Jakub Walczak.

REGIME
BRIGADE

When you first appeared Wrocław clubs, you drew upon
the city’s dirty aesthetics. You also pointed out the inspiration you drew from the American Odd Future collective.
How do you remember that time?
Jakub Walczak: Fondly! I wouldn’t call it a carefree time,
but most of what we did back then was spontaneous, without
looking far into the future; the improvisation aspect was pretty
much there all the time. We have a lot of good memories and
invaluable experience from that period. Many people from the
collective will definitely admit that we have learned the most
from each other by drawing conclusions from our activities.
What remains is energy and a set of values, which give us confidence that we can count on each other.

You are going to celebrate your fifth birthday with producer Laksa and DJ re:ni. Who are they and why they
are going to play at the party at the Ciało club?
JW: They are roommates, friends, colleagues from the radio
and people working on grassroots initiatives to build local scene
in London. This duo reflects the nature of regime brigade, and
we invited them, because we believe it is a symbol. Laksa is
a producer offering an original sound, which was appreciated
by the Zenker brothers, who have been running the Ilian Tape
label for many years. On the other hand, re:ni is an extremely
talented DJ, who managed to tour the most renowned festivals
and clubs in a very short time, which only proves her ability
to get the crowds moving. On 7 December, everybody will be
musically satisfied, and this is the best gift we can imagine for
ourselves!

Łukasz Lorenc: When we were shaping the collective, we had
two dreams – create a space for action and promote the team’s
art to share and spread culture. It is true that we identified with
the urban aesthetics right from the get-go, because it was always
all about it, we invested our savings, we wanted diversity…
With time, regime became an integral part of all of us, a way to
express what we think, what we like and what we need.

Looking back to the five years of your activity, which
actions were the most important for you?

At your birthday party, we will also get to hear a strong
representation of your team. What kinds of music do you
go to these days and which trends do you find the most
interesting?

JW: Music is and always was on the first place – organising
events and concerts, our radio show, performances, running
a record label. We care about the sound and we want to do
things which are nowhere to be found these days. We’re interested in things that are hard to pigeonhole. In order to be more
effective, we have become an association – the local dimension
is very important to us.

ŁL: We are going to repeat this ad nauseam, because it’s nothing but truth – our activities and inspirations are boundless.
It would be the easiest to say that we play club music, because
ballroom, jersey, footwork or drum and bass stemmed out of
club culture just as much as house or techno. Young Majli and
Julius will offer some dance madness, offering a cross-section
of all genres – from bass to everything else, while Baby Meelo
and PLAL will end the night with a sound exploration – including in the rhythm of 4x4.

ŁL: As a collective, we have undertaken a lot of different challenges, because we were very enthusiastic to try new things
– from bringing new artists who played in Poland for the first
time in their careers, to organisation of a printing festival. This
isn’t our final word – we’re going to try even more things! We
are also working with the Czuła Jest Noc club on the Uczulenie
project – a venue under the railway embankment, where you
will hear music like nowhere else. It is a safe haven for a niche
with its audience, who feel at home there.

Łukasz Lorenc, Jakub Walczak fot. Jakub Majk

JW: These days, bringing up genre names is hardly helpful…
Although I believe that gqom – a club variety of house from
South Africa – is quite an interesting phenomenon. I’ve been
watching this scene for several years now and I’m very impressed with its development.

For years, regime has been using various media and forms
of expression. What can we expect from you in the coming
months?
ŁL: We still want to share things we find interesting in different
formats and on many levels. We will release music in various
media, appear in new places, activate the Wrocław community.
And if I was to sum it all up with one keyword… we want to stay
unconventional. Stay in the circle!

Interviewer: Jan Chrzan

REGIME V URO – IMPREZA MUZYCZNA
REGIME V B-DAY – MUSIC PARTY
7.12 | 22:00
Klub Ciało
www.regime.pl
regimebrigade		

→ s. 40
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MIĘDZY PRYWATNYM
A PUBLICZNYM.
ŻYCIE CODZIENNE
WE WROCŁAWIU
W LATACH 1938–1944
(FRAGMENTY KSIĄŻKI JOANNY HYTREK-HRYCIUK)

Joanna Hytrek-Hryciuk
dr nauk humanistycznych, historyk. Studiowała w Polsce
i w Niemczech. Zajmuje się historią Dolnego Śląska
w perspektywie mikrohistorycznej. Jest autorką licznych
publikacji naukowych i popularnych na temat regionu.
Jej książka „Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze
Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach
1945–1948” doczekała się dwóch wydań – w 2010 i w 2013 roku.
doctor of humanities, historian. She studied in Poland
and Germany. She focuses on the history of Lower Silesia
from a micro-historical perspective. Author of numerous
scientific and popular publications on the region. Her book
Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii
Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948
was released twice – in 2010, followed by its re-release in 2013.

(…) Pod koniec sierpnia 1939 roku weszło w życie
zarządzenie ministra gospodarki Trzeciej Rzeszy
o warunkach działalności restauratorów w czasie
wojny. Liczbę dań mięsnych nakazywano zredukować do maksymalnie czterech na każdy dzień
tygodnia, przy czym nie dotyczyło to dań z dziczyzny. Wtorek i piątek miały być we Wrocławiu
dniami bezmięsnymi. Szczególnego znaczenia
nabrały dnia jednogarnkowe (eintopf). W jednym
z numerów branżowej „Schlesische Gastwirte
Zeitung” proponowano gastronomom, aby w menu
umieścili: danie jednogarnkowe z czerwonej kapusty, mieszankę warzywną na bazie białej kapusty,
„niebo na ziemi” – potrawę na bazie ziemniaków
i jabłek, ziemniaki ze śledziem, kapustę duszoną
na rosole, dynię duszoną z warzywami, potrawkę

z fasoli ze śledziem i z ziemniakami, fasolę po
chłopsku z ziemniakami, kaszę prażoną gotowaną
z warzywami oraz seler duszony w całości, podawany z ziemniakami. Jedynym proponowanym daniem mięsnym był kurczak w warzywach. Na część
posiłków obowiązywały kartki.
(…) W kwietniu 1944 roku urzędnicy nakazali
restauratorom ograniczenie oferty o połowę, szczególnie dań z ziemniakami. To deficytowe wówczas
warzywo właściciele zajazdów i gospód otrzymywali na specjalne karty żywnościowe. Urzędnicy
radzili, żeby w karcie pojawiła się nowa Hausgericht – potrawa oparta na kaszy jęczmiennej, żytniej czy manny, w żadnym razie niezawierająca
ziemniaków. Każdy gość mógł zamówić jedno danie
zawierające ziemniaki. Przy dokładkach ziemniaki
zastępowano chlebem.
(…) jednym z niereglamentowanych produktów
żywnościowych było piwo. Tradycja picia tego trunku we Wrocławiu była bardzo długa i nie zmieniła
się w okresie wojny. W jednej z licznych piwiarni
można było spróbować piwa zarówno lokalnej produkcji, jak i pochodzącego z okolic Monachium
czy Pilzna, którym w restauracji Haasego, w każdą
drugą sobotę miesiąca, raczyli się stali bywalcy,
na przykład członkowie stowarzyszenia dawnych
uczniów Gimnazjum św. Ducha545.

534

H.A Keune, W. Ziegelmayer, Handbuch über Fische
und Fischwaren, Lichterfelde 1939.

535

W. Ziegelmayer, Die Feldküche, Berlin 1941.

536

H. Zörner, W. Schwädke, Die kleine Seefisch-Fiebel,
Hamburg 1940.

537

W. Speer, Heimatliche Kochrezepte mit allerlei
Drun und Dran aus der Familie, [b.m.w.] 1940.

538

R. Hildebrand, Frauenaufgaben im Krieg, Klasing 1941.

539

A. Kosch, R. Oefflinger, Tabelle zum Bestimmen
von Pilzen, Beeren und Wildgemüse, Stuttgart 1943.

540

Por. http://www.kochbuchsammler.de
[dostęp: 17 stycznia 2017].

545

APWr, AMWr, sygn. 36291, Nachrichtenblatt,
September 1943, b.p

Joanna Hyt rek-Hryciuk, fot. Marcin Maziej

(…) Nowością na rynku wydawniczym były książki
kucharskie nawiązujące do problemu reglamentacji
towarów. Jeszcze w 1939 roku berlińskie wydawnictwo opublikowało tom propagujący potrawy z ryb,
ilustrowany puszkami z rolmopsami i płaskimi,
charakterystycznymi opakowaniami z sardynkami534. Jeden ze współautorów tej pozycji wydał też
książkę kucharską o potrawach kuchni polowej 535.
„W walce o wolność żywności” – takim podtytułem
opatrzona została inna publikacja, prezentująca
potrawy z ryb słodkowodnych 536. Polecaną książkę kucharską napisała również Wilhelmina Speer,
matka Alberta Speera, jednego z czołowych nazistowskich polityków 537. W 1941 roku pojawiły się
na rynku publikacje o potrawach opartych na grzybach, o daniach bezmięsnych, a także poradnik
o obowiązkach kobiety w czasie wojny, propagujący
oszczędne gospodarowanie538. „Współczesne przepisy” na niemal beztłuszczowe i bezjajeczne ciasta
opublikował również koncern Dr. Oetker, znana
dziś firma oferująca artykuły cukiernicze. W 1943
roku w księgarniach można było kupić bogato ilustrowany poradnik, który miał ułatwić rozpoznanie
grzybów jadalnych, jagód i leśnych roślin nadających się do spożycia – w celu urozmaicenia stołu 539.
W tym samym roku ukazały się „Smakołyki z lasu
i pola” oraz „Niemieckie zioła” 540. Propagandowy
slogan na części przepisów głosił: „Wojnę można
wygrać również w kuchni”.
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BETWEEN PRIVATE
AND PUBLIC. EVERYDAY
LIFE IN WROCŁAW
IN 1938–1944
(EXCERPTS FROM A BOOK
BY JOANNA HYTREK-HRYCIUK)
(…) cookbooks referring to the issue of rationing of
goods were quite a novelty on the publishing market. In 1939, a Berlin publishing house published
a book promoting fish dishes, illustrated with
canned rollmops and characteristic flat sardine
cans.534 One of the authors of the book also released
a cookbook featuring field kitchen dishes.535 In the
struggle for freedom of food was the subtitle of another book, which presented various freshwater
fish dishes.536 One of the recommended cookbooks
was written by Wilhelmina Speer, mother of Albert Speer, one of the leading Nazi politicians.537
The year 1941 brought a number of publications
on mushroom-based and meatless dishes, as well
as a guidebook on the duties of women during the
war, which promoted running the home frugally.538
Dr. Oetker – the well-known company offering
confectionery products also published “modern
recipes” for almost fat-free and egg-free cakes. In
1943, the bookshops offered a richly illustrated
guide, whose aim was to help the readers identify
edible mushrooms, berries and forest plants suitable for consumption – “for the purpose of spicing
up the meals.”539 The same year brought Delicacies
from the forest and field [Leckerbissen aus Wald
und Flur] and German herbs [Deutsche Gewürze].540
Some of the recipes were accompanied by a propaganda slogan, which said: “War can also be won
in the kitchen.”

fot. mat. wydawnictwa

(...) In late August 1939, a decree of the Minister of
Economy of the Third Reich on the conditions for
the activity of restaurateurs during the war came
into force, limiting the number of meat dishes
should to a maximum of four per day of the week,
except for game dishes. In Breslau, Tuesday and
Friday were supposed to be meatless days, and
a particular emphasis was put on one-pot [eintopf] dishes. In one of the issues of the Schlesische
Gastwirte Zeitung, an industry paper, the authors
suggested some dishes to be put on the restaurant menu, including a one-pot dish made of red
cabbage, a vegetable mix based on white cabbage,
“heaven on Earth” – a dish based on potatoes and
apples – potatoes with herring, cabbage stewed in
broth, stewed pumpkin with vegetables, a bean
stew with herring and potatoes, rural-style beans
with potatoes, roasted groats cooked with vegetables, as well as celery stewed whole, served with
potatoes. The only suggested meat-based dish was
chicken with vegetables. Some of the meals were
limited and required food rationing stamps.
(...) In April 1944, officials ordered restaurateurs
to further limit their offerings by half – this concerned potato-based dishes in particular. The owners of inns and restaurants could only obtain this
vegetable, which was in short supply at that time,
with special food stamps. Officials advised that
a new Hausgericht – a dish based on barley, rye or

farina groats – should be included on the menu,
and that under no circumstances should this dish
have any potatoes in it. Each guest could order one
dish containing potatoes, but in the case of seconds, potatoes were replaced with bread.
(…) beer was one of the unregulated food products.
The long-standing tradition of drinking beer in
Breslau did not go away during the war, and one of
the numerous breweries offered an opportunity to
taste both locally-produced beers, as well as beverages from the Munich and Plzeň regions. On every
second Saturday of the month, regulars coming to
the Haase Restaurant, such as members of the
association of former students of the Holy Spirit
Gymnasium545 could enjoy the coveted beverages.

Partnerem publikacji książki jest Strefa
Kultury Wrocław w ramach Wrocławskiego
Programu Wydawniczego.
The book was published in a partnership
with Culture Zone Wrocław as part of the
Wrocław Publication Programme.
Więcej informacji na stronie:
For more information, please visit:
www.strefakultury.pl
/WrocławskiProgramWydawniczy
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JEDYNA
TAKA NOC

THE ONLY NIGHT
LIKE THIS
Każdego roku obiecujemy sobie,
że akurat ten Sylwester przejdzie
do historii, będzie spektakularny i sami
pozazdrościmy sobie ekstatycznych
przeżyć. Jedyna taka noc w roku łączy
się z jednym pytaniem: jak ją spędzić,
by była naprawdę wyjątkowa?
Redakcja „Niezbędnika” przygotowała
kilka podpowiedzi.

Every year, we promise ourselves that
this New Year's Eve will go down in history,
that it will be spectacular and make
jealous of the ecstatic experiences we
ourselves have. The only such night of
the year is always tied to one key question
– how to spend it in order to make it really
count? The “Guide” team decided to
prepare a number of tips for you.

fot. Nine Köpfer
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Wieczór jak z nut

W plenerze

Melomani wieczór 31 grudnia mogą spędzić przy
dźwiękach najlepszej muzyki – a takie można będzie usłyszeć w Operze Wrocławskiej i Narodowym Forum Muzyki. Podczas galowego koncertu
sylwestrowo-noworocznego w Operze wystąpią
gwiazdy światowych scen (Andrzej Dobber, Aleksandra Kubas-Kruk i Wiesław Ochman), a w programie utwory Straussa, Verdiego czy Rossiniego.
Z kolei NFM przygotował koncertową wersję opery „Acis i Galatea”. Dzieło zostało skomponowane
w 1739 roku przez Händla, jednak cieszyło się tak
dużą popularnością, że operę tę przerabiali także
inni kompozytorzy, choćby Mozart czy Bartholdy.
To właśnie tę ostatnią wersję usłyszymy podczas
dwóch koncertów we Wrocławiu.

Jak co roku 31 grudnia świętować będzie można
i na wrocławskim rynku. Już po raz drugi pod
hasłem „Wrocław Respect” zamieni się on w opromieniony dyskotekową kulą klub taneczny, w którym bawić się będzie można w rytm muzyki Ewy
Farnej, Kamila Bednarka, DJ Gambita, zespołu
Sound'n'Grace oraz zainicjowanego podczas przygotowań do poprzedniego Sylwestra i wciąż mającego się bardzo dobrze Wrocław Respect Choir. W kulminacyjnym momencie, o północy, ponad 150 osób
na scenie wraz z tysiącami świętującymi na rynku
odśpiewa wspólnie „I want to know what love is”.

Sylwester przy dźwiękach klasycznych utworów
będzie na pewno niezapomnianym przeżyciem
– w końcu Nowy Rok zasługuje na elegancką oprawę na najwyższym artystycznym poziomie.

W parze z dziesiątą muzą
„Piosenka radość w nas wyzwala” – z tą pieśnią na
ustach Jerzy Stuhr w „Wodzireju” doprowadza gości do ekstazy, jednak to nie scenę roztańczonego
korowodu zobaczymy w sylwestrową noc na wielkich ekranach Kina Nowe Horyzonty czy Dolnośląskiego Centrum Filmowego. DCF w jednym
z trzech zestawów stawia co prawda na klasykę
polskiego kina, proponuje jednak „Seksmisję” czy
„Dzień świra”; pozostałe dwa to przedpremierowe
pokazy m.in. „Judy” Ruperta Goolda z fantastyczną kreacją aktorską Renée Zellweger jako Judy Garland czy „Zdrajcy” w reżyserii Marca Bellocchio,
który przenosi widza w samo centrum mafijnego
zamieszania na Sycylii wywołanego przerwaniem
zmowy milczenia.
W Nowych Horyzontach kinowa uczta sylwestrowa trwa cały dzień: zaczyna się pokazem dla rodzin z dziećmi w ramach Wózkowni („Niezwykłe
lato z Tess”), a kontynuowana będzie spotkaniem
seniorów podczas projekcji „Historii małżeńskiej”.
O 17:00 startuje transmisja koncertu sylwestrowego
Filharmoników Berlińskich, a wieczorem przedpremierowe pokazy hitów światowych festiwali (m.in.
„Poznajmy się jeszcze raz” i „Deerskin”), muzyka,
taniec i poczęstunek w hallu kina.

Na teatralnych deskach
Nie brakuje i propozycji dla tych, którzy sylwestrowy wieczór chcieliby spędzić w teatrze. W Teatrze
Muzycznym Capitol czeka na nich przebojowy
(zarówno jeśli chodzi o selekcję piosenek, jak i o popularność) „Dżob”, który 31 grudnia zaprezentowany zostanie wyjątkowo na Dużej Scenie. Obok znanych z innych odsłon spektaklu biesiadnych hitów,
takich jak „Ore, ore”, „Komu dzwonią” czy „Czarny
Alibaba”, tego jednego wieczoru usłyszymy też
światowe gwiazdy – BB Kinga czy Blues Brothers,
które pomogą Capitolowi w pobiciu rekordu Guinnessa w liczbie balonów użytych podczas spektaklu
teatralnego.
„Powrót króla” – sylwestrowy spektakl Wrocławskiego Teatru Współczesnego – przypomni kolorowe lata 90. i zaskakujący plan Michaela Jacksona,
który chciał stawiać pod Warszawą szalenie ekstrawagancki lunapark. A co, jeśli Król Popu tak naprawdę nie umarł, a za wszelkie przypisywane mu
niegodziwości odpowiada złośliwy sobowtór? Może
powróci do kraju nad Wisłą, by ze swych obietnic
się wywiązać?
Teatr Ad Spectatores Nowy Rok przywita aż trzema spektaklami: wieczór rozpocznie się od nawiązującej do telewizyjnej serii kryminalnej „Kobry”,
później wsłuchamy się w „Piosenki z dwudziestolecia”, a przed północą będziemy mieli okazję obejrzeć premierowo improwizowaną jednoaktówkę
„Niewiadome”.

A jeśli głośna muzyka i tłumy wokół nie brzmią
zbyt zachęcająco, to może by tak rzucić to wszystko i… pojechać na Ślężę? Perspektywa zlania się
siódmymi potami podczas wspinaczki na szczyt
– szczególnie po świątecznym obżarstwie – wydaje się kusząca. Zamiast opresyjności bali, cekinów,
brokatu, zimnej płyty, tych samych przebojów
i szampana, z którego dawno uleciały bąbelki, na
najwyższej podwrocławskiej górze w pakiecie ze
szczypiącym mrozem dostaniemy zapierające dech
w piersiach widoki.

Jaki Sylwester, taki cały rok
Można wspiąć się na Mount Everest, można przetańczyć całą noc w Wersalu, można nawet pałaszować daktyle na szczycie egipskiej piramidy.
I to wszystko w jedną jedyną noc – 31 grudnia.
Sylwestrowy survival, elegancja czy ekstremalne
nowatorstwo – wszystko dozwolone. Rok ma 365
dni i tyle samo nocy, które mogą być wyjątkowe
i niepowtarzalne, ale niech to ta ostatnia będzie
szczególna. Na najbardziej egzystencjalne pytanie:
„jak się bawić?” najlepiej odpowiedzieć sobie:
„szampańsko!”.

Musical night
Music lovers can spend the evening of 31 December
with the sounds of the best music – provided by
the Wrocław Opera and the National Forum
of Music. The New Year's Eve gala concert at the
Opera will feature world-renowned stars (Andrzej
Dobber, Aleksandra Kubas-Kruk and Wiesław
Ochman), performing pieces by Strauss, Verdi and
Rossini. The National Forum of Music has prepared
a concert version of the Acis and Galatea opera. The
work was composed in 1739 by Handel, but was so
popular that other composers, such as Mozart and
Bartholdy, also rewrote the opera, and during two
concerts in Wrocław, we will listen to the version by
the latter composer.
New Year's Eve will surely be an unforgettable experience with the sounds of classical music – after
all, New Year's Eve deserves an elegant music at the
highest artistic level.

With the tenth Muse
“Songs gets us joyful” – sang Jerzy Stuhr in the
Top Dog movie to get the guests all ecstatic, but the
silver screens in the Kino Nowe Horyzonty and
the Lower Silesian Film Centre will not show the
dancing parade on New Year’s Eve – their audiences will be in for quite a different treat. One of the
sets offered by the Lower Silesian Film Centre fill
feature classic Polish films, including Sexmission
and The Day of the Wacko, and the remaining two
will include pre-premiere screenings of Rupert
Goold’s Judy, starring the fantastic Renée Zellweger
as Judy Garland and Marco Bellocchio’s The Traitor, which takes the viewers into the heat of a mafia
imbroglio in Sicily, caused by somebody breaking
the omertà.
In the KNH, the cinematic feast will go on all day
long, starting with a show for families with children

as part of the Wózkownia series (My Extraordinary
Summer with Tess), followed by a meeting for seniors during the screening of Marriage Story. At
17:00 you can watch the broadcast of the New Year's
Eve concert of the Berlin Philharmonic, and in the
evening tune in for the pre-premiere screenings
of latest hits from festivals worldwide (including
La belle époque and Deerskin), as well as music,
dancing and refreshments in the cinema hall.

On the theatre stage
There is no shortage of possibilities for those who
would like to spend New Year's Eve at the theatre.
The Capitol Musical Theatre awaits them with the
wildly popular Dżob, with spectacular selection of
songs, presented exceptionally on the Big Stage on
31 December. In addition to greatest hits known
from parties and celebrations, you will have an opportunity to listen to world stars, including BB King
and Blues Brothers, who will help Capitol break the
Guinness World Record in the number of balloons
used in a single play.
Return of the king – a New Year's Eve performance
by the Wrocław Contemporary Theatre will remind you of the colourful 1990s and the surprising
plan by Michael Jackson, who wanted to build a
wildly extravagant amusement park near Warsaw.
What if the King of Pop is not actually dead, and his
malicious double is responsible for all wickedness
attributed to him? Perhaps he will return to Poland
to fulfil his promises?
The Ad Spectatores Theatre will welcome the
New Year with three performances: the evening
will begin with Cobra, referring to the famous detective TV series, then we will listen to the Songs of
the interbellum, and before midnight we will have
the opportunity to watch the premiere improvised
one-act play The Unknown.

Outdoors
As always, you will be able to celebrate the upcoming New Year in the Market Square. For the second
consecutive time, the event – entitled “Wrocław
Respect” – will turn the Market Square into a dance
club illuminated by a disco ball, where you will be
able to dance to the rhythm of songs by Ewa Farna,
Kamil Bednarek, DJ Gambit, Sound'n'Grace, as well
as the Wrocław Respect Choir, established last year
during the preparations for the previous New Year's
Eve – it turns out that it’s still doing great! In the
key moment at midnight, more than 150 people on
stage and thousands of people celebrating the New
Year in the Market Square will sing I Want to Know
What Love Is together.
And if the loud music and the crowds don’t sound
too enticing, why not just forget about all of it and…
go to Ślęża? The prospect of sweating during a hike
to the top seems to be quite tempting, especially
given how much we're all going to eat for Christmas.
Instead of oppressive balls, sequins, glitter, standing
on cold concrete, the same old hits and champagne,
which has long gone flat, you could go to the tallest
mountain around Wrocław and climb despite the
frosty weather to catch some breathtaking views.

New Year’s Eve sets
the tone for the whole year
You can climb Mount Everest, dance all night long at
Versailles, and even eat dates at the top of the Great
Pyramid in Egypt. You can do this on this single
night, on 31 December. New Year's Eve survival, elegance or extreme innovation – everything is permitted. The year has 365 days and the same number of
nights – all of them may be exceptional and unique,
but let the last one be truly special. And don’t forget to answer the existential question of “how to say
farewell to the passing year?” with “with a bang!”
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O 25 latach razem
na scenie, pracy
nad utworami Komedy
i współpracy z Tomaszem
Stańką oraz o trasie
koncertowej będącej
częścią obchodów 50-lecia
uznawanej za najważniejszą
wytwórni jazzowej świata
– monachijskiej ECM
Records opowiadają:
Marcin Wasilewski
(fortepian), Sławek
Kurkiewicz (kontrabas)
i Michał Miśkiewicz
(perkusja).

Marcin Wasilewski Trio, fot. Bartek Barczyk (ECM Records)

W MUZYCE NIE DA
SIĘ OSZUKIWAĆ
Świętujecie w tym roku jubileusz 25 lat
wspólnego grania. Jak udało wam się stworzyć tak długo działający zgrany zespół?

nymi kulturami? Gdzie czujecie się ze swoją
muzyką najlepiej – najszczerzej przyjęci
i zrozumiani?

Sławek Kurkiewicz: Myślę, że na to składa się
kilka elementów. Na początku odkryciem był sam
fakt, że świetnie się nam razem gra, a to nasze granie podobało się innym muzykom i słuchaczom. Od
początku potrafiliśmy porwać publiczność. Mamy
podobny gust, smak muzyczny oraz dosyć wyrównany poziom inteligencji muzycznej – chodzi mi
o sposób odnajdywania się w różnych niespodziewanych kontekstach muzycznych podczas improwizacji.

SK: Publiczność reaguje na naszych koncertach
różnorodnie, aczkolwiek raczej entuzjastycznie.
Różnice kulturowe lub geopolityczne sprawiają, że
na przykład publiczność na Martynice będzie bardziej skora do tańczenia niż ta w Zurychu. Z kolei
wygłodniała artystycznych doznań publiczność
w Kijowie może zareagować euforycznie. Pamiętam, gdy w Maroku powiedziano nam, żebyśmy się
nie przejmowali, jeśli ludzie zaczną masowo wychodzić z koncertu, bo nie jest to niczym niezwykłym.
Na szczęście nie wyszli!

Michał Miśkiewicz: Łączy nas też silna potrzeba
uzyskania spójnego, szlachetnego brzmienia w zespole. Jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie
i mimo że to przecież cały czas tylko „fortepian-kontrabas-perkusja”, staramy się iść naprzód, przekraczać granice…
Marcin Wasilewski: Pamiętam nasze pierwsze
granie na warsztatach jazzowych w Puławach,
kiedy wykonywaliśmy „Softly, as in a Morning
Sunrise” na jamie i to uczucie ekscytacji z grania
spójnego rytmu i chemii, jaka była między nami
od samego początku. Odtąd chciałem, abyśmy tworzyli zespół.

Dużo koncertujecie po całym świecie,
prezentując swoją twórczość w różnych
krajach. Czy odczuwacie różnicę odbioru,
temperamentu, energii między poszczegól-

MM: Kiedyś czułem, że skandynawska publiczność
wydaje się nieco chłodna, a na przykład amerykańska – bardzo żywiołowa, ale z czasem te różnice
zaczynają się zacierać, bo wiem, że odbiór koncertu zależy od wielu czynników: od sali w jakiej się
gra, od nagłośnienia, a przede wszystkim od nas
samych. Od dramaturgii, jaką uda się nam uzyskać.

Od wydania waszej debiutanckiej płyty
„Komeda” powstało już wiele projektów
na cześć Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.
Czy waszym zdaniem istnieje granica
między oddawaniem hołdu, popularyzacją
a wykorzystywaniem legendarnego
nazwiska do własnych celów?
SK: Moim zdaniem każdy artysta wyznacza ją sobie sam. Później to oceniają krytycy i publiczność.

Wykorzystanie legendarnego nazwiska do promocji własnej płyty z perspektywy dobrego smaku jest
– delikatnie mówiąc – kontrowersyjne. Nas do nagrania utworów Komedy zachęcał Jan Ptaszyn Wróblewski, twierdząc, że do nas pasują. Cały czas mam
w pamięci naszą próbę w kawiarni Smok w Puławach podczas warsztatów jazzowych, gdzie próbowaliśmy w trójkę jego kompozycje... To są genialne
utwory jazzowe, inspirujące do improwizowania
i wspaniale się złożyło, że nikt w tym czasie się jeszcze nimi nie interesował. Trudno więc powiedzieć
o nas-osiemnastolatkach, że działaliśmy z pobudek
komercyjnych. Cieszyliśmy się, że nagrywamy płytę. To był nasz debiut fonograficzny i wówczas nie
interesowano się Komedą w środowisku. Działaliśmy w natchnieniu, a album był tego konsekwencją. Be first, be smarter, or cheat – ten cytat z filmu
„Chciwość” nieco odzwierciedla podejście w show
biznesie. We don’t cheat!
MM: Jest to na pewno muzyka warta popularyzowania. Komeda w polskim jazzie to trochę jak
Chopin w klasyce. Ale to fakt, że ilość projektów
wydaje się już chyba za duża. Jednak muzyka to też
biznes; zawód, z którego się żyje. Trudno mi więc
wskazać, gdzie ta granica powinna przebiegać.

Jednym z ważniejszych doświadczeń
w rozwoju waszej kariery było rozpoczęcie
współpracy z Tomaszem Stańką. Jak
doszło do połączenia Simple Acoustic Trio
(pierwotna nazwa grupy Marcin Wasilewski
Trio – przyp. red.) z trębaczem?
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MM: W grudniu 1993 roku na sekretarce telefonicznej w moim domu zostawił wiadomość Tomasz
Stańko. Przedstawił się, proponując od razu wspólny koncert, bo słyszał że młody Miśkiewicz gra na
bębnach. Miałem 16 lat, byłem trochę przerażony
(mój tata zresztą również). Oddzwoniłem. Okazało
się, że Tomasz szuka sekcji do zespołu. Spytał, czy
mam jakiegoś basistę, z którym lubię grać. Kamień
z serca mi spadł! Poleciłem oczywiście Sławka, bo
już razem grywaliśmy. Pierwszy koncert odbył się
z Januszem Skowronem na keyboardach, ale już
drugi (w marcu 1994 roku) z Marcinem na fortepianie. Takie były początki, to był czad!
SK: Tak, to było spełnienie mojego pierwszego wielkiego marzenia. Po tym, jak Michał mnie polecił,
zadzwonił Stańko, mówiąc: Dzień dobry! Stańko.
Czy gra pan sola?
MW: Wiązała nas z nim wieloletnia i bardzo ważna
współpraca, która dała nam dużo dobrego w wielu aspektach: najważniejszym był ten artystyczny.
Tomasz był już ugruntowanym artystą z dużym dorobkiem i doświadczeniem, ciągle głodnym nowych
przygód muzycznych, co świadczy o tym, że chciał
grać z tak młodym składem. Dla nas to była najlepsza okazja i motywacja, aby grać ze sobą i móc
odkrywać tajniki jazzu totalnie improwizowanego,
jakiemu hołdował Tomasz. Był prekursorem free
jazzu w Polsce i jego najważniejszym przedstawicielem w świecie.

W lipcu minął rok od śmierci Tomasza
Stańki. Jakie wspomnienie związane
z nim utkwiło w was najmocniej?
SK: Bez wątpienia z artystów, z którymi współpracowaliśmy, wywarł na nas największy wpływ…

MW: Odejście Tomasza było dla nas bardzo bolesne. Spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu: w podróżach, na scenie, w hotelach i bardzo się ze sobą
związaliśmy ze sobą. Pamiętam pierwszy wspólny
występ (było to 8 marca 1994 roku w Łodzi), graliśmy wówczas standardy, a on nam podstawił nuty,
gdzie prawie w każdym utworze po temacie było
napisane: „free impro”. Oczywiście to duże uproszczenie, bo jego twórczość była bardziej złożona. Był
mistrzem tworzenia czegoś wielkiego z niczego,
urzeczywistniał materię dźwięków w sposób bardzo oryginalny i jedyny. Kiedyś w jakimś wywiadzie
powiedział, że wypija naszą młodą krew, a ja mu w
innym wywiadzie odpowiedziałem, że to my wypijaliśmy jego stare dobre wino.

Wasze koncerty są ważną częścią obchodów 50-lecia ECM Records na świecie.
Każda kolejna płyta nagrywana dla tej
wytwórni z perspektywy polskiej publiczności to wielkie wyróżnienie. A jak wy
po tylu latach czujecie się w obliczu tego
światowego sukcesu: wyróżnieni czy może
jest to dla was naturalna konsekwencja
długoletniej współpracy?
SK: Cieszę się, że znaleźliśmy się w ECM w momencie, kiedy jeszcze wydawanie płyt kompaktowych
było podstawą rynku fonograficznego. Teraz sytuacja z uwagi na streaming zmienia się gwałtownie.
Mamy w internecie obfitość muzyki, bo każdy może
ją w sieci publikować i przez to można nie być dostrzeżonym. Wszyscy muszą dywersyfikować metody promocji, my również. Mimo iż muzycy nie są
odpowiednio wynagradzani za streaming, to w tej
sytuacji pociesza mnie fakt, że nasza muzyka dociera do większej liczby słuchaczy.

Rozmawiała: Aya Al Azab

YOU CAN’T
CHEAT
IN MUSIC
Marcin Wasilewski (piano), Sławek Kurkiewicz
(double bass) and Michał Miśkiewicz (drums)
talk about their 25 years spent together
on stage, working on Komeda’s compositions
and cooperation with Tomasz Stańko,
as well as about the concert tour, being part
of the celebrations of the 50th anniversary
of Munich’s ECM Records considered
as the most important jazz label in the world.

Marcin Wasilewski Trio, fot. Bartek Barczyk (ECM Records)
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MM: Dla mnie jest to wspomnienie bliskości muzycznej tak intensywnej, że aż wykraczającej poza
samą muzykę, chociaż to cały czas była tylko muzyka. Z całą pewnością, gdyby nie Stańko, bylibyśmy
dzisiaj w innym miejscu. Jego osobowość miała
niebagatelny wpływ, zarówno na nasze podejście
do grania, jak i twórczość. Był bardzo wymagającym liderem. Zaszczepił w nas potrzebę szacunku
do muzyki na każdym koncercie i przed każdą publicznością.

ty of ways, albeit rather enthusiastically. Cultural
or geopolitical differences make the audience in
Martinique, for example, more eager to dance than
in case of Zurich. On the other hand, the audience
in Kyiv, hungry for artistic experience, may react
euphorically. I remember when, in Morocco, we
were told not to worry if people started to leave the
concert in large numbers because it wasn’t unusual.
Fortunately, they didn’t leave!

motivation to play with each other and to discover the secrets of completely improvised jazz, worshipped by Tomasz. He was the precursor of free
jazz in Poland and one of its most important representatives in the world.

MM: I used to feel that the Scandinavian audience
seemed a bit cold, and the American one, for example, are very lively, but over time these differences
begin to fade away, because I know that the reception of a concert depends on many factors: on the
room in which you play in, on the sound system,
and above all on ourselves. It depends on the dramaturgy that we are able to achieve.

SK: Undoubtedly, he exerted the greatest influence
on us out of the artists we have worked with…

Since the release of your debut album
Komeda many projects have been created
in honor of Krzysztof Komeda Trzciński.
Do you think there’s a line between
paying homage, popularizing and using
a legendary name for your own purposes?
SK: In my opinion, every artist sets it out for themselves. Later, critics and audiences judge it. Using
a legendary name to promote one’s own album
from the perspective of good taste is – to put it
mildly – controversial. Jan Ptaszyn Wróblewski
encouraged us to record Komeda’s works, claiming that they fit us. All the time I remember our
rehearsal at the Smok café in Puławy during jazz
workshops, where the three of us played his compositions... These are brilliant jazz pieces, inspiring to improvise and it was great that nobody was
interested in them at that time. So it’s hard to say
about us 18-year-olds that we acted for commercial
reasons. We were glad that we were recording an
album. It was our phonographic debut and at that
time there was no interest in Komeda. We acted in
inspiration, and the album was a consequence of
that. Be first, be smarter, or cheat – that quote from
the Margin Call movie reflects the show business
approach a little bit. We don’t cheat!

This year you are celebrating 25 years
of playing together. How did you manage
to create such a long-lasting band?
Sławek Kurkiewicz: I think that there are several
elements to this. In the beginning, we discovered
the fact that it felt great to play together, and other
musicians and audiences liked it as well. From the
very beginning we were able to move the audience.
We have a similar taste in music style and a quite
balanced level of musical intelligence – I mean the
way we deal with different unexpected music contexts during improvisation.
Michał Miśkiewicz: We also connected with
a strong need for a coherent, noble sound in the
band. We are very demanding on ourselves and
although it is still only the “piano-double bassdrums”, we try to move forward in order to push
the boundaries…
Marcin Wasilewski: I remember our first time
playing at a jazz workshop in Puławy, when we performed Softly, as in a Morning Sunrise and that feeling of excitement about playing a coherent rhythm
and chemistry which was between us from the very
beginning. From that moment on, I wanted us to
be a band.

You give many concerts all over the world,
presenting your work in different countries.
Do you feel any difference in the perception, temperament as well as energy
between different cultures? Where do
you feel best with your music: the most
sincerely accepted and understood?
SK: The audience reacts to our concerts in a varie-

MM: This music is definitely worth popularizing.
Komeda in Polish jazz is a bit like Chopin in classics. But it is a fact that the number of projects
seems to be too large. But music is also a business, a
profession you live from. Therefore, it is difficult for
me to indicate where this dividing line should go.

One of the most important experiences
in the development of your career was
the start of cooperation with Tomasz
Stańko. How did Simple Acoustic Trio
(the original name of the group Marcin
Wasilewski Trio – editorial note) and
the trumpeter come together?

In July, a year passed since the death
of Tomasz Stańko. What memory of him
has stuck in your memory most deeply?

MM: For me, it’s a memory of a music intimacy so
intense that it goes beyond the music itself, even
though it was only music all the time. Certainly, if
it had not been for Stańko, we would have been in
a different place today. His personality had a significant influence on both – our approach to playing
and our artistic works. He was a very demanding
leader. He planted in us the need to respect music
at every concert and in front of every audience.
MW: Death of Tomasz was very painful for us. We
spent a lot of time together: traveling, on stage, in
hotels, and we got along very well. I remember the
first time we performed together (it was 8 March
1994 in Łódź), we played standards at that time,
and he gave us notes, where almost every piece had
the annotation “free impro” written after the title.
Obviously, this is a big simplification, because his
works were more complex. He was a master of creating something great out of nothing; he made the
matter of sounds real in a very original and unique
way. One day in an interview he said he was drinking our young blood, and I told him in another interview that we were drinking his good old wine.

Your concerts are an important part
of the celebration of the 50th anniversary
of ECM Records worldwide. Each subsequent album recorded for this label from
the perspective of the Polish audience is
a great distinction. And how do you feel
after so many years in the face of this
global success: distinguished or is it
a natural consequence of your long-term
cooperation?
SK: I am glad that we got to ECM at the moment
when recording CDs was still the basis for the phonographic market. Nowadays, the situation due to
streaming is changing rapidly. We have an abundance of music on the Internet, because everyone
can publish it on the Internet and thus, you can
be not noticed. Everybody needs to diversify their
promotion methods, and so do we. Although musicians are not properly remunerated for streaming,
in this situation I am comforted by the fact that our
music reaches a greater number of listeners.

Interviewer: Aya Al Azab

MM: In December 1993, Tomasz Stańko left a message on the telephone answering machine in my
house. He introduced himself, immediately offering a concert together, because he heard that young
Miśkiewicz played the drums. I was 16 years old,
I got a little scared (my dad, by the way, as well).
I called back. It turned out that Tomasz was looking
for persons for the band. He asked me if I had a bass
player I liked to play with. I was relieved! I recommended Sławek, of course, because we had already
played together. The first concert took place with
Janusz Skowron playing the keyboards, but the second one (in March 1994) with Marcin playing the
piano. Such were the beginnings, it was a buzz!
SK: Yes, it was my first big dream come true. After
Michał recommended me, Stańko called, saying:
Good morning! Stańko speaking. Do you play solo?
MW: We had a long and very important cooperation with him, which brought us a lot of benefits in
many aspects: the most important was the artistic
one. Tomasz was already a well-established artist
with great achievements and experience, always
hungry for new music adventures, which was confirmed by the fact that he wanted to play with such
members. For us, it was the best opportunity and

MARCIN WASILEWSKI TRIO – KONCERT
MARCIN WASILEWSKI TRIO – A CONCERT
13.12 | 19:00
Impart
www.marcinwasilewskitrio.com
marcinwasilewskitrio.official

→ s. 43
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ZOBACZYĆ
ORŁA CIEŃ
Sępolno (niem. Zimpel) to zaprojektowana na
planie orła i zrealizowana w latach 20. XX wieku
dzielnica-ogród, która przeznaczona była pierwotnie dla klasy średniej. Zielone osiedle jest
miejscem, gdzie można znaleźć zarówno przedwojenną architekturę modernistyczną, jak i nowe
miejsca ze zdecydowanie krótszą, ale równie
interesującą historią. Na spacer zimową porą po
Sępolnie zabiera nas grupa „Modernistycznie
zakręceni”.
Zebrała / Collected by: Anita Ignasiak

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Pamięci Króla Gustawa Adolfa
/ Protestant Memorial Church
of the King Gustavus Adolphus
fot. ze zbiorów Wratislaviae Amici polska-org.pl
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Szkoła Podstawowa nr 45
/ Elementary School n° 45
ul. Krajewskiego
Wędrówkę zaczynamy w samym środku
Sępolna. Znajduje się tam dawna Szkoła
Ludowa im. Friedricha Eberta wzniesiona
z czerwonej cegły i przykryta czterospadowym dachem, która została oddana
do użytku w 1928 roku. Projekt placówki uwzględniał potrzeby nauczycieli
i uczniów: ciepła kolorystyka wnętrz
i harmonizujące z nią meble sprzyjały
miłej atmosferze, przestrzenne pomieszczenia klasowe pozwalały w dowolny
sposób kształtować relacje nauczyciel-uczeń, a duże hale sportowe ułatwiały
uprawianie sportów. Szkoła ma jednak
także swoją mniej świetlaną przyszłość:
od sierpnia 1944 r. do maja 1945 r. Niemcy zorganizowali tu obóz dla 600 kobiet
i 200 małych dzieci przywiezionych po
upadku Powstania Warszawskiego – wydarzenia te upamiętnia tablica wmurowana w ścianę budynku.

Our trip starts right in the middle of
Sępolno, where we can find the former
Friedrich Ebert Folk School, built of red
brick and covered with a hipped roof,
commissioned in 1928. The design of
the building took into consideration the
needs of teachers and students alike –
warm colours dominating in the interior
and furniture to go along with them
made it warm and cosy, the spacious
classrooms enabled shaping the teacher-student relations in a variety of ways,
and large sports halls made it easier to
practice sports. However, the school also
has a darker page in its history – from
August 1944 to May 1945, the school was
used as a camp for 600 women and 200
small children brought to Breslau after
the fall of the Warsaw Uprising – these
events are commemorated by a plaque
built into the wall of the building.

ul. Brzóski
Po drugiej stronie głównego placu
Sępolna nie da się nie zauważyć budynku
wyrastającego wysoko ponad inne.
To świątynia wybudowana w latach 30.
autorstwa Alberta Kemptera. Zaprojektowana w stylu modernistycznym jako
nowoczesny typ bazyliki z frontową
wieżą do roku 1952 należała do kościoła
luterańskiego. Wówczas budynek został
bezprawnie przejęty przez władze
świeckie, które zamieniły jego wnętrze
na dom kultury i kino Światowid (według
niektórych źródeł nazwa wybrana została
w konkursie, w którym zwyciężył uczeń
wspomnianej wcześniej szkoły!). Po kilkudziesięciu latach historia zatoczyła koło:
budynek powrócił we władanie kościoła.
Dziś pełni rolę pomocniczej świątyni
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św.
Krzysztofa, a jego wnętrze zostało na
nowo dostosowane do funkcji sakralnej.
Znalazło się tu też miejsce dla klubów środowiskowych oraz przestrzeń na zajęcia
dla dzieci i młodzieży.

You would be hard-pressed not to
notice the tall edifice, standing above
the other buildings around the main
square of Sępolno. This edifice is
a church, built in the 1930s, designed
by Albert Kempter in a modernist style
as a modern type of a basilica with
a front tower. Until 1952, it served as
a protestant church. On that year, the
building was illegally taken over by
secular authorities, which turned its
interior into a cultural centre and the
“Światowid” cinema – some claim that
the name was chosen in a competition
won by one of the students of the
previously mentioned school. After
several decades, the building was returned to the church. Today, it serves
as an auxiliary church of the Evangelical-Augsburg Parish of St Christopher, and its interior was once again
adapted for the religious function. The
church also serves as a meeting place
for clubs and a space for activities for
children and youth.

„WUWA-GRA. OD BISKUPINA DO SĘPOLNA” – EDUKACYJNO-HISTORYCZNA GRA MIEJSKA / WUWA PLAYS. FROM BISKUPIN
TO SĘPOLNO – AN EDUCATIONAL AND HISTORICAL CITY GAME
8.12 | 11:00–14:00
start: Centrum Aktywności Mieszkańców „Gniazdo”
/ Residents’ Activity Center “Gniazdo”
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
ModernistycznieZakreceni
modernistyczniezakreceni@gmail.com 		

→ s. 83

fot. Piotr Stachura

Integrator
ul. Waryńskiego

Kościół pw.
Świętej Rodziny
/ Church of the
Holy Family

Za kościołem skręcamy w ulicę
Waryńskiego, przy której na jednym
z podwórek możemy natknąć się na
dziwną na pozór konstrukcję. Kilka
belek, po których można chodzić,
bawić się w berka czy po prostu
posiedzieć i porozmawiać? Cóż to
takiego? To artystyczny projekt mebla
miejskiego Agnieszki Bocheńskiej-Niemiec i Przemysława Chimczaka, którzy
zrealizowali go kilka lat temu w ramach
programu „Wrocław. Wejście od podwórza”. Na zakończeniu każdej belki
można zobaczyć rysunki wrocławskich
budynków. Czy się powtarzają?
Przekonajcie się sami!

ul. Monte Cassino

fot. mat. prasowe ESK Wrocław 2016

After passing the church, we take
a turn into Waryńskiego Street, where
we can come across a seemingly
strange construction in one of the
backyards. A few beams to walk on,
play tag or just sit and talk? What’s
this? It’s an artistic project of urban
furniture by Agnieszka Bocheńska-Niemiec and Przemysław Chimczak, who
built it several years ago as part of
the Wrocław. Backyard Door project.
At the end of each beam you can see
drawings of Wrocław buildings. Are
they all unique? Just see it for yourself!

SEE THE EAGLE’S
SHADOW

fot. mat. Centrum Aktywności Mieszkańców „Gnizado”

Sępolno (German: Zimpel) is a garden-district designed on
an eagle plan and built in the 1920s, originally intended for
the representatives of the middle class. The green estate is
a place where you can find both pre-war modernist architecture, as well as new places with a much more recent,
but equally interesting history. Join us and the “Modernistycznie zakręceni” group for a short winter walk around
Sępolno district.

Centrum Aktywności Mieszkańców „Gniazdo”
/ Residents’ Activity Center “Gniazdo”
Nasz spacer kończymy przy osiedlowym klubie,
gdzie prowadzone są różnorodne zajęcia (m.in.
warsztaty robótek ręcznych), koncerty czy spotkania miłośników gier planszowych. To miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów, więc koniecznie
zajrzyjcie do środka!

Our walk ends with a local club, where various
activities are carried out – including handicraft
workshops, concerts and meetings of board
games enthusiasts. It’s a meeting place for
children, youth and seniors, so make sure to
take a look inside!

fot. Piotr Stachura

ul. Potebni 41

Wędrując urokliwymi uliczkami Sępolna,
docieramy do kolejnego punktu na naszej
trasie i kolejnego budynku sakralnego
reprezentującego modernizm, z którego
znalezieniem – dzięki masywnej wieży
frontowej trójnawowej bazyliki – nie
będziecie mieć najmniejszego problemu.
Ta świątynia katolicka została zbudowana
w latach 1929–30 według projektu Kurta
Langera. We wnętrzu zachowały się przedwojenne organy zbudowane przez firmę
organmistrzowską braci Reiger. Przed
wojną na wieży kościoła zawisły cztery
spiżowe dzwony, z czego trzy zarekwirowano w 1942 roku na potrzeby przemysłu
zbrojeniowego. Stratę tę uzupełniono
dopiero pod koniec XX wieku.
While walking along the charming streets
of Sępolno, we soon reach the next point
on our route and another modernist
sacred building – again, you will have no
problem finding your next goal, thanks to
the massive front tower of the three-nave
basilica. This Catholic temple was built
in 1929–30, according to the design by
Kurt Langer. The interior features prewar organ, built by the Reiger brothers’
organ-building company. Before the
war, four bronze bells were hung on the
church tower, three of which were requisitioned in 1942 for the needs of the arms
industry. They were not replaced until the
end of the 20th century.
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Brzydki
Wrocław

UGLY
WROCŁAW

fot. Alan Kearns

Czas na kolejną wycieczkę po Brzydkim Wrocławiu! Dlaczego „brzydkim”? To nazwa przewrotna, nie odbierajcie jej dosłownie. Chodzi
o miasto, którego nie zobaczymy w turystycznych folderach. Miasto nietypowe, tajemnicze,
frapujące. Dla wielu – brzydkie. No bo co może
być ładnego w widoku krów idących jedną z ulic
na Swojszycach?
Tak, dziś druga część przeglądu prywatnego archiwum Alana Kearnsa, który w roku 1991 pierwszy
raz przyleciał z Ameryki do Polski. I do Wrocławia.
Obraz ulic miasta w czasach transformacji był dla
niego na tyle ciekawy, że – na szczęście! – postanowił uwieczniać napotkaną codzienność. Zdjęcia,
które widzicie, publikowane są po raz pierwszy.
Niby nic w nich niezwykłego, a jednak portretują
fragment rzeczywistości, której już nie ma.
Pamiętacie Dworzec Główny
w kolorze szarym? W dodatku otoczony samochodami?
Duże fiaty, nyska, maluch
– dzień jak co dzień!

O krowach wspomniałem we wstępie nie bez
powodu: na początku lat 90. był to normalny widok.
W wielu dzielnicach miasta prowadzono różnego
typu hodowlę i uprawy. Zerknijcie na fanpage
Brzydkiego Wrocławia, gdzie w komentarzach pod
tym zdjęciem użytkownicy podzielili się swoimi
wspomnieniami.

It is time for another trip around Ugly Wrocław! Some
might ask – why “ugly”? It’s a perverse name, don’t take
it too literally. It’s about the face of the city that you’ll
never find in tourist brochures. A city that is unusual,
mysterious and fascinating. Many might even find it
ugly. After all, what’s beautiful about cows walking
along one of the streets in Swojszyce district?
Today, we are in for the second part of the review of the
private archive of Alan Kearns, who came from the US
to Poland for the first time in 1991. Somehow, he ended
up in Wrocław. What he saw on the city streets during
the political transformation was so interesting for him
that – luckily – he decided to photograph the day-today reality. The photos you see here have never been
published before. Some might say that they are nothing
special – but on the other hand, they do portray various
aspects of reality that are no more.

Remember when the Main
Railway Station was still grey
and surrounded by cars?
Fiat 125p, Nysa, Fiat 126p
– an everyday sight!

My mention of cows at the start was not an
accident, since it was somewhat a normal sight
in the early 90s. Various kinds of farms were set
up in many districts of the city. Go and look at the
Ugly Wrocław fanpage – in the comments below
this photo, other fans shared their memories of
that time.

Plac Solny przed remontem
również opanowany był przez
samochody. Na pierwszym planie
taksówka marki Polonez. Dziś taki
kurs realizowany byłby już tylko
w ramach turystycznej atrakcji.

Before its renovation, the Salt Square
was also dominated by cars. In the
foreground, you can see a Polonez
converted into a taxi. These days,
such a ride would be nothing more
but a tourist attraction.

I ten widok już się nie powtórzy. Ostrów Tumski ze starym
tramwajem Konstal 102N, za
nim... Trabant, w tle Polonez.
Patrząc na takie zdjęcia, zastanawiam się, czy ulice Wrocławia sprzed 30 lat pełne starych
aut były jeszcze głośniejsze
niż dziś?

This is something we will never see
again either. The Cathedral Island
with an old Konstal 102N tram and…
A Trabant, with a Polonez in the
background. When looking at such
pictures, I wonder if the streets of
Wrocław from 30 years ago, still filled
with old cars, were even louder than
today?

Krzysiek Stęplowski
BrzydkiWrocław

KRZYŻÓWKA FILMOWO-KARNAWAŁOWA
Rozwiąż krzyżówkę, którą trzeba uzupełnić tytułami filmów z najpiękniejszymi
lub kultowymi scenami balowymi. Hasło to tytuł jeszcze jednej produkcji.
Z poprawnie rozwiązaną krzyżówką przyjdź do infopunktu w klubokawiarni
Barbara (ul. Świdnicka 8b). Na 6 osób będą czekać nagrody: podwójne zaproszenia
do Impartu na spektakle (m.in. „Leningrad”, „Stany skupienia”) oraz koncerty
Agi Zaryan i Stanisławy Celińskiej.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.strefakultury.pl/niezbednik-zima2019-konkurs.
POZIOMO:
2. ________________, 1984, reż. Miloš Forman
4. ____________________ w Paryżu, 1951, reż. Vincente Minnelli
9. ______________ ____________, 2013, reż. Paolo Sorrentino
12. ____________ Monte Christo, 2002, reż. Kevin Reynolds
13. ________________, 1977, reż. Feliks Falk
PIONOWO:
1. ________________, 2005, reż. Lasse Hallström
3. Duma i ______________________, 2005, reż. Joe Wright
5. ____________________ z wiatrem, 1939, reż Victor Fleming
6. __________ __ __________, 1996, reż. Baz Luhrmann
7. Oczy ______________ zamknięte, 1999, reż. Stanley Kubrick
8. ______________ Abbey, 2019, reż. Michael Engler
10. ________________, 1986, reż. Jim Henson
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11. __________ w operze, 2004, reż. Joel Schumacher

HASŁO:

LICZYBOMBKA
Powędruj wzdłuż łańcucha od stojaka do gwiazdy tak,
aby suma napotkanych liczb wynosiła 100.

DOPASOWANKA
Znajdź lustrzane odbicia każdego rzędu.

WYKREŚLANKA DLA DZIECI
Z poniższego diagramu należy wykreślić 13 produktów (dla ułatwienia zostały one
narysowane), które można zakupić na wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
Ukryte słowa można wykreślać pionowo, poziomo, a także ukośnie i wspak.
Niewykreślone litery czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

HASŁO:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ”?
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Additional language: English / Organiser: WRO
Center for Media Art Foundation / Free entrance

11.10–29.03.2020
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
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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,

„Kazimierz Moczarski – życiorys
obowiązkowy” – wystawa
Kazimierz Moczarski – an obligatory
biography – an exhibition
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
wt.–śr. / Tue.–Wed. 9:00–17:00
czw. / Thu. 10:00–17:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–18:00
Wystawa autorstwa Jacka Antczaka ukazuje
historię życia człowieka uwikłanego w skomplikowaną historię Polski – żołnierza, ofiary systemu
stalinowskiego, więźnia, dziennikarza, społecznika, a przede wszystkim kochającego męża
i ojca. Poprzez niepublikowane zdjęcia i rodzinne
pamiątki, listy prywatne oraz dokumenty autorzy
wystawy przybliżają postać Moczarskiego oraz
jego żony Zofii. Dodatkową atrakcją są towarzyszące wystawie pokazy spektakli teatralnych.
Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Centrum Historii Zajezdnia, Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich, Miasto
Wrocław
www.zajezdnia.org
Wstęp wolny
The exhibition by Jacek Antczak showcases the
life story of a man entangled in the complicated
history of Poland – a soldier, a victim of the Stalinist system, a prisoner, a journalist, a social activist, and above all a loving husband and father.
Thanks to previously unpublished photographs
and family memorabilia, private letters and documents, the authors of the exhibition present the
figure of Moczarski and his wife Zofia. The exhibition is accompanied by theatrical performances.
Additional language: English / Organisers: Depot
History Centre, The Kazimierz and Zofia Moczarscy
Foundation, City of Wrocław / Free entrance

22.10–31.12
„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
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: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Wstęp wolny
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

25.10–1.03.2020
„Alexander Camaro i Wrocław”
– wystawa
Alexander Camaro and Wrocław
– an exhibition
Muzeum Historyczne / The Historical Museum,
ul. Kazimierza Wielkiego 35
wt.–sob. / Tue.–Sat. 10:00–17:00
niedz. / Sun. 10:00–18:00
Alexander Camaro – malarz, grafik, poeta,
tancerz. Uważany jest dziś za jednego z najważniejszych artystów związanych z wrocławską
Akademia Sztuki i Rzemiosła Artystycznego,
a także za najwybitniejszego ucznia słynnego Otto
Muellera. Camaro przez całe życie czuł się silnie
związany z Wrocławiem, tu spędził dzieciństwo
i jako student przeżył rozkwit sztuk w latach 20.,
które ukształtowały jego późniejszą twórczość.
Prezentowana wystawa obejmuje prace artysty
powstałe w okresie wrocławskim, a także te nawiązujące do lat dzieciństwa i młodości. Znajdują
się na niej obrazy olejne grafiki oraz rysunki. Jej
uzupełnieniem są teksty Alexandra Camaro oraz
archiwalne fotografie.
Dodatkowy język: niemiecki
Organizatorzy: Muzeum Miejskie Wrocławia,
Fundacja Alexandra i Renaty Camaro
www.mmw.pl
Bilety: 15 PLN (normalny), 10 PLN (ulgowy)
Alexander Camaro – painter, graphic artist, poet,
dancer. Today he is considered one of the most
important artists connected with the Academy of
Art and Artistic Crafts in Wrocław, as well as the

„Aspekt! Aspekt!” – wystawa wideo Biennale WRO 2019, Jacek Chamot „islands 3”, mat. organizatora

sztuki
wizualne

visual arts

sztuki wizualne

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, aestheticisation of
meanings, mechanisms of representation of real
and symbolic landscapes.

Additional language: German
/ Organisers: The City Museum of Wrocław,
The Alexander and Renata Camaro Foundation
/ Tickets: 15 PLN (regular), 10 PLN (reduced)

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
7.12 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie
/ curatorial guided tour

„Otwarty teren sztuki” – wystawa
Open art territory – 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 twórczość ta jest doceniana przez lokalną społeczność? Odpowiedzi na
te i inne pytania można znaleźć na wyjątkowej
wystawie będącej pokazem aktualnego stanu
twórczości ludowej na Dolnym Śląsku.
Organizatorzy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
Fundacja Ważka
www.mnwr.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy),
5 PLN (grupowy)
What subjects are chosen by contemporary
non-professional artists? What is the role of an art
in their everyday lives? Does their art find appreciation among local communities? The answers
to these and other question are presented by an
exceptional exhibition being a demonstration of
the current condition of folk art in Lower Silesia.

„#ZAPOLSKA– wystawa”, Gabriela Zapolska, fot. ze zbiorów ZNiO Muzeum Pana Tadeusza

Organisers: The National Museum in Wrocław,
Ważka Foundation / 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. 10:00–16:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:30–17:00
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

7.11–17.01.2020
12.12 | 18:00 oprowadzanie / guided tour
„Jestem swoim domem” – wystawa
prac Agnieszki Gotowały
I am my own home – an exhibition
of works by Ageniszka Gotowała
Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 14
pon., śr.–pt. / Mon., Wed.–Fri. 12:00–18:00
wt. / Tue. 14:00–20:00
W pracy nad prezentowanym cyklem artystka
połączyła różne ścieżki swojej praktyki. Z jednej
strony doświadczenie pracy z ciałem, performansem i tańcem, z drugiej strony – praktykę fotograficzną skupioną na naturze i emocjonalnym
aspekcie krajobrazu. 12.12 odbędzie się oprowadzanie autorskie po wystawie, podczas którego artystka opowie o pierwszej odsłonie realizowanego
przez kilka ostatnich lat projektu fotograficznego,
który stał się osobistym zapisem i częścią procesu
poszukiwania swego wewnętrznego domu.
Organizator: Ośrodek Postaw Twórczych
www.opt-art.net
Wstęp wolny
In her work on the presented series, the artist
combined different paths of her practice. On
the one hand, she combined her experience of

working with the body, performance and dance,
and on the other – her photographic practice
focused on nature and the emotional aspect of the
landscape. On 12 December, join us for a guided
tour of the exhibition with the author, during
which she will talk about the first installment of
a photographic project, which she has been running for the last several years and which became
her private journal and a part of the process of
searching for her inner home.

visual arts

most eminent student of the famous Otto Mueller.
Throughout his life, Camaro felt strongly connected with Wrocław, where he spent his childhood,
and where – as a student – he experienced
a flourishing of arts in the 1920s, which shaped
his later work. The presented exhibition features
works by the artist created during his Wrocław
period, as well as those referring to the years of
his childhood and youth, including oil paintings,
graphics and drawings, complemented by texts by
Alexander Camaro and archive photographs.

Organiser: Creative Arts Center / Free entrance

22.11–16.02.2020
„#ZAPOLSKA” – wystawa
#ZAPOLSKA – an exhibition
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6
wt.–pt. / Tue.–Fri. 9:00–17:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 10:00–18:00
Artystka multimedialna, mistrzyni autopromocji,
skandalistka. Nawet jej imię i nazwisko – Gabriela Zapolska – to pseudonim artystyczny, część
dobrze przemyślanej kreacji, która wyprzedzała
swoje czasy. Nie do wiary, że urodziła się w połowie XIX wieku, bo przyświecające jej idee do dziś
można podsumować wyraźnie współczesnymi
hashtagami, takimi jak #metoo #girlpower #equality czy #WomenReality. W jaki sposób prezentowałaby się dziś za pomocą mediów społecznościowych?
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
Wstęp wolny
Multimedia artist, master of self-promotion,
scandalist. Even her name – Gabriela Zapolska –
is an artistic pseudonym, part of a well thoughtout creation that was ahead of its time. It is hard
to believe that she was born in the middle of the
19th century, since her ideas can still be summed
up with contemporary hashtags, such as #metoo
#girlpower #equality and #WomenReality. How
would she present herself these days in social
media?
Organiser: Ossoliński National Institute
/ Free entrance
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In December an exhibition of drawings by the
Academy of Art and Design of Wrocław, painter,
graphic artist and stage designer Michał Hrisulidis as well as computer graphics and stage designs
of his daughter Joanna will be presented. The
artists emphasize their relationship with Greece
and the history and culture of the Pontic Greeks.
Organiser: Lower Silesian Public Library
/ Free entrance

8.11–7.12
4.12 | 17:30 oprowadzanie / guided tour

„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. 12:00–19:00sob. / Sat. 12:00–16:00
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Prezentowany cykl „Mobilki” jest zbiorem przeskalowanych zabawek – figur i obiektów uruchamianych
ręką odbiorcy. Prosta technologia, w dużej mierze
bazująca na technice wykorzystywanej przez artystę
przy tworzeniu murali, umożliwia szybkie wykonanie prac, będących manifestem, spontaniczną
reakcją na konkretne wydarzenia polityczno-medialne w Polsce ostatnich dwóch lat. Figury są
zapożyczone z konkretnych obrazów i sytuacji, które
silnie podziałały na wyobraźnię Mariusza Warasa.
Przełożone na język graficzny, następnie przeniesione na materiał i uzupełnione prostą mechaniką,
mobilki są jednocześnie zabawkami wśród znaczeń
i symboli, a wprawiający je w ruch odbiorca staje się
uczestnikiem małych scen rodzajowych.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl

sa 37). Z końcem listopada w Złotym Kiosku swoją
pracę zaprezentowała Honorata Martin. Będzie to
fragment jej doktoratu, po raz pierwszy prezentowany szerszej publiczności. Artystka zaprasza do
przyjrzenia się zjawisku przemieszczania się po
świecie, które współcześnie ma dwa skrajne oblicza. Jak mówi: Jedni wyjeżdżają bo mogą. Nadmiar wyborów może być męczący, zawsze istnieje
ryzyko, że gdzieś jest lepiej. (…) Inni – żeby przeżyć,
ratować rodzinę. Dokąd wyjeżdża artystka? Czy
wakacyjny wyjazd jest formą ucieczki?
Organizator: Złoty Kiosk
zlotykiosk
Wstęp wolny
The Golden Kiosk is the object measuring 2.5x2.5x2.5
metres, presenting projects and realisations
prepared with individual reception in mind. The
principle behind the Golden Kiosk is the individual
reception of the situation inside – only one person
may enter the space at any given time. The visitor
can spend any amount of time in it and visit it daily,
if (s)he wish – the key can be received at Rewizja
(Prusa 37). At the end of November, Honorata Martin
presented her work – part of her PhD project. This
is the first public presentation of the artist’s works,
urging us to take a closer look at the phenomenon of
moving around the world, which – in essence – takes
place in one of two completely different ways.
Organiser: Golden Kiosk / Free entrance

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

4–30.12
4.12 | 17:30 wernisaż / opening
„Scenografia i nie tylko...”
– wystawa prac Joanny Hrisulidu
i Michała Hrisulidisa
Not only scenography
– an exhibition of works by Joanna
Hrisulidu and Michał Hrisulidis
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
/ Lower Silesian Public Library, ul. Rynek 58

30.11–10.01.2020
Złoty Kiosk – odsłona IV
Golden Kiosk – 4th edition
Złoty Kiosk, podwórko przy ul. Prusa 37
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. Zasadą Złotego
Kiosku jest indywidualny odbiór zastanej wewnątrz sytuacji – tylko jedna osoba wchodzi do
przestrzeni w danym momencie. Można w nim
spędzić dowolną ilość czasu, odwiedzać właściwie
codziennie – klucz znajduje się w Rewizji (ul. Pru-

pon.–wt., czw.–pt. / Mon.–Tue., Thu.–Fri. 10:30–18:00
śr., sob. / Wed., Sat. 10:30–15:30
W Galerii pod Plafonem na parterze Dolnośląskiej
Biblioteki Publicznej w grudniu prezentowana
będzie wystawa rysunków profesora wrocławskiej
ASP, malarza, grafika i scenografa Michała Hrisulidisa oraz grafik komputerowych i projektów
scenograficznych jego córki Joanny. Artyści
podkreślają swoje związki z Grecją oraz historią
i kulturą Greków Pontyjskich.
Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny

Galeria Miejska we Wrocławiu / The City Gallery
in Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 28
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:0
sob. / Sat. 12:00–16:00
Galeria Miejska we Wrocławiu wraz z Muzeum
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”.
Podczas bezpłatnego oprowadzania po wystawie
(4.12) widzom zostaną przybliżone najważniejsze
cykle z dorobku tego wybitnego artysty i ciekawostki z jego biografii. Po ekspozycji pod kuratelą
Krzysztofa Stanisławskiego oprowadzać będzie
historyczka sztuki – Katarzyna Zahorska.
Organizatorzy: Galeria Miejska we Wrocławiu,
Muzeum Niepodległości w Warszawie
www.galeriamiejska.pl
Wstęp wolny
Zapisy: biuro@galeriamiejska.pl
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.
Organisers: The City Gallery in Wrocław, Independence Museum in Warsaw / Free entrance
/ Registration: biuro@galeriamiejska.pl

6–19.12
6.12 | 16:30 wernisaż / opening
„Strefa ciszy” – wystawa prac
Jana Ferenca
Quiet zone – an exhibition
of works by Jan Ferenc
Domek Miedziorytnika / Engraver’s House,
ul. Świętego Mikołaja 1
wt.–czw. / Tue.–Thu. 13:00–17:00
sob. / Sat. 12:00–18:00
Jan Ferenc – niekwestionowany mistrz rysunku
i warsztatowego samoograniczenia stoi po stronie
czerni i bieli. Od ponad trzydziestu lat konsekwentnie realizuje zredukowaną do tego graficznego ekstremum metodę opisu świata. Operując
właściwie formami abstrakcyjnymi, nadaje im
cechy o takim nasyceniu witalności, że obcując
z nimi, nie odczuwamy braku realnych przedmio-

„Mobilki” – wystawa prac Mariusza Warasa, mat. organizatora

29.11–25.01.2020

Wystawa prac
Bronisława Wojciecha Linkego
An exhibition of works by
Bronisław Wojciech Linke

/ curatorial guided tour

„Prywatne mitologie.
Urodziny Marty” – wystawa stała
Private mythologies. Marta’s
birthday – permanent exhibition
Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a

tów i właściwego im fizycznego kontekstu. One są
realne i na tyle konkretne, że żyjąc własnym życiem, stają się jednocześnie metaforą, znaczącym
odniesieniem, a także przekazem.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
DomekMiedziorytnikaWroclaw
Wstęp wolny
Jan Ferenc – the undisputed master of drawing
and self-restraint, who has chosen to align himself with black and white. For more than thirty
years now, he has been consistently using this
method of describing the world, reduced to this
graphic extreme. Working with abstract forms,
the artist gives them features with such saturation
of vitality, that when we interact with them we
do not feel the absence of real objects and their
characteristic physical context. They are real and
concrete enough that, by living their own lives,
they become a metaphor, a significant reference
and a message at the same time.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

„Strefa ciszy” – wystawa prac Jana Ferenca, mat. organizatora

REKLAMA

pon. / Mon. 10:00–18:00
śr.–niedz. / Wed.–Sun. 12:00–20:00
„Prywatne mitologie” to długofalowy projekt
zakładający stworzenie stałej przestrzeni dla
międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej
MWW, kierujący ku osobistym narracjom i intencjom, które mogą przyjmować różnorakie formy,
za każdym razem wynikające z pasji opisywania,
analizowania i naprawiania świata. Inicjująca
projekt wystawa „Urodziny Marty” próbuje badać
te zależności, odchodząc od linearnego układu na
rzecz podkreślenia prawa do wyrażania w sztuce
tego, co indywidualne, intymne czy prywatne,
aczkolwiek zdeterminowane społecznie.
W ramach wystawy stałej prezentowana będzie
również ekspozycja „Stanisław Dróżdż. Poezja
konkretna”, czyli wykonana zgodnie z autorskimi
wskazaniami Stanisława Dróżdża rekonstrukcja
instalacji, którą artysta zrealizował w Galerii
Foksal w 2002 roku. Ponad 10 km żyłki o grubości
1 mm łączy punkty wyznaczone według specjalnego systemu na ścianach, suficie i podłodze,
co stanowi o fascynacji tego artysty problemami
czasu i przestrzeni; powiązanym, lecz nieuchwytnym ich początkiem i końcem.

Dodatkowy język: angielski
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl

visual arts

6.12–31.12.2021
6.12 | 19:00 wernisaż / opening
8.12 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie

Wstęp wolny
Private mythologies is a long-term project
intended to create a permanent space for the
international collection of contemporary art of
WCM, which tends towards personal narratives
and intentions that can acquire various forms,
but each time they stem from a passion to describe and analyse the world – and to fix it. At the
same time, the assumptions of the project pose
questions about the heritage of the neo-avantgarde thought, which is so important for WCM.
The exhibition Marta’s birthday, which initiates
the project, is intended to study these relations.
It departs from a linear arrangement in order to
emphasise the right to artistically express that
which is individual, intimate or private, although
socially determined.
As part of the permanent exhibition the Stanisław
Dróżdż. Concrete poetry will be presented. It is
a reconstruction of Stanisław Dróżdż’s installation
shown at the Foksal Gallery in 2002, which has been
adapted to the museum space and made in accordance with the artist’s original guidelines. Over 10
km of one-millimetre line connects points marked
according to a special system on the walls, ceiling
and floor, which shows the artist’s fascination with
the problems of time and space; their simultaneously connected and elusive beginning and end.
Additional language: English
/ Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance

33

Galeria Neon / Neon Gallery, ul. Traugutta 19/21
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–18:00
Wystawa monograficzna obejmie kilkadziesiąt
prac ceramicznych powstałych w latach 1984–2019.
Lidia Kupczyńska-Jankowiak to absolwentka
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu (1973), projektantka, ceramik. Od 1994 r.
jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię projektowania ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła.
Organizator: Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta
www.asp.wroc.pl
Wstęp wolny
The monographic exhibition will include several
dozen ceramic works created between 1984 and
2019. Lidia Kupczyńska-Jankowiak is a graduate
of the State Higher School of Fine Arts in Wrocław
(1973), a designer and ceramic artist. Since 1994,
she has been a professor at the Academy of Art
and Design in Wrocław, where he runs a ceramics
design studio at the Faculty of Ceramics and Glass.
Organiser: Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design / Free entrance

12.10–31.12
11.12 | 18:00 oprowadzanie kuratorskie
/ curatorial guided tour

„Die Sammlung___” – wystawa
Die Sammlung___ – an exhibition
OP ENHEIM, pl. Solny 4

„Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki...” – wystawa, praca Macieja Cholewy pt. „Płacząca furtka”, mat. organizatora

śr. / Wed. 14:00–18:00
czw.–pt. / Thu., Fri. 14:00–19:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 13:00–19:00
Wystawa „Die Sammlung____” to symboliczna
opowieść o zmianach, zachodzących w drugiej
połowie XX wieku w Europie i Ameryce, które
odbiły się także na sztuce. Pokazywane są prace
m.in. Rauschenberga, Fettinga czy Wendersa. Nie
brakuje również sztuki polskiej, reprezentowanej
zarówno przez klasyków takich jak Opałka, jak
i młodsze pokolenie – Sasnala czy Bujnowskiego. Dzieła pochodzą z prywatnego zbioru OP
ENHEIM / ABIS. Podczas oprowadzania kuratorka
wystawy Kama Wróbel wprowadzi odwiedzających w świat kolekcjonowania – pokaże, że jest to
zapis pasji, potrzeby obcowania ze sztuką, a także
obraz kondycji otaczającego nas świata.

13.12–1.03.2020
13.12 | 19:00 wernisaż / opening
„Cała Polska. Wyprawa do źródeł
sztuki (nieinstytucjonalne
przestrzenie sztuki w Polsce)”
– wystawa
The whole of Poland. A journey to
the sources of art – an exhibition
galeria BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105
śr. / Wed. 12:00–20:00
czw.–niedz. / Thu.–Sun. 11:00–18:00
Koncepcja wystawy nawiązuje do okresu
„pielgrzymek kuratorskich” z lat 80. XX wieku,
podejmowanych przez badaczy i kuratorów sztuki
w okresie bojkotu instytucjonalnego. Ekspozycja
powstanie z rozmów telefonicznych, licznych spotkań w małych mieszkaniach, ogrodach, placach
budowy i innych miejscach, w których dziś bije
serce polskiej sztuki. W trakcie wernisażu wystawy „Cała Polska...” odbędą się peformensy m.in.
Mai Dębskiej z Galerii Groszowe Sprawy (która
będzie handlować skórką pańską) oraz artystów
z Galerii Obrońców Stalingradu 17 (Grażyna Monika Olszewska, Iga Świeściak, Rafał Pietrowicz), dla
których centrum wydarzeń będzie rura do tańca.
Dodatkowo odbędzie się pop-upowy pokaz mody
ODIO (Aleksandra Ozimek).
Dodatkowy język: angielski
Organizator: BWA Wrocław
www.bwa.wroc.pl
Bilety: 8 PLN (normalny), 4 PLN (ulgowy),
środy – wstęp wolny
The concept of the exhibition refers to the period
of “curatorial pilgrimages” from the 80s of the 20th
century, undertaken by researchers and curators
of art during the institutional boycott. Just like
at that time, also today their aim is to recognise
new important phenomena and trends in current
national art which haven’t been falsified by
institutional or ideological mediation. During
the opening there will be held performances by
several artists i.e.: Maja Dębska from Groszowe
Sprawy Gallery, Grażyna Monika Olszewska, Iga
Świeściak and Rafał Pietrowicz from Obrońcy
Stalingradu 17 Gallery and pop up fashion show
by ODIO (Aleksandra Ozimek).
Additional language: English / Organiser:
BWA Wrocław / Tickets: 8 PLN (regular),
4 PLN (reduced), Wednesdays – free entrance

15.12 | 18:00
Wernisaż z muzyką: Artur
Kardamasz i Małgorzata Szapował
Opening with music: Artur
Kardamasz and Małgorzata Szapował
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Artur Kardamasz studiował na ASP we Wrocławiu
w latach 1989–1994. Od tamtej pory zrealizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i wziął udział
w wielu wystawach zbiorowych. Prace artysty
znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Specjalizuje się w malarstwie i rysunku.
Małgorzata Szapował – autorka i wykonawczyni
recitalu pt. „Wszystkie twarze kobiety” – tworząc
opowieść o przypadkowej postaci płci pięknej, dzieli
się z publicznością dorobkiem polskiej piosenki
rozrywkowej, obrazującej charakterystyczne punkty
zwrotne w życiu każdej kobiety. W repertuarze
znajdą się m.in.: „Szukaj mnie” Wandy Warskiej,
„Dla ciebie” Kabaretu Starszych Panów czy „Gdzie ci
mężczyźni” Danuty Rinn. Przy instrumentach klawiszowych towarzyszyć jej będzie Albert Bezdziczek.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Wstęp wolny
Artur Kardamasz studied at the Academy of Art and
Design in Wrocław from 1989 to 1994. Since then, he
has organised several dozen individual exhibitions
and participated in numerous group exhibitions.
The artist specialises in painting and drawing.
Małgorzata Szapał – author and performer of the All
faces of a woman recital – by creating a story about
a random woman, she presents the best Polish popular songs, depicting the characteristic turning points
in the life of every woman. She will be accompanied
by Albert Bezdziczek on keyboards.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty / Free entrance

17.12–17.01.2020
„Wystawa wzorowa”
Formula exhibition
Galeria Entropia / Entropia Gallery, ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–19:00

Dodatkowy język: angielski, niemiecki

Wpisująca się w ogólnopolski rok matematyki
(2019) wystawa złożona będzie z samych tylko wzorów – wyrażeń formalnych, równań, symboli itp.
Autorem koncepcji jest Jakub Jernajczyk, a ekspozycję współtworzą: Monika Aleksandrowicz, Anna
Bujak, Tomasz Dobiszewski, Wiesław Gołuch,
Magdalena Grzybowska, Katarzyna Gwoździk,
Jakub Jernajczyk, Agnieszka Leśniak-Banasiak,
Paweł Lisek, Beata Mak-Sobota, Karina Marusińska, Artur Skowroński, Eugeniusz Smoliński,
Dominika Sobolewska, Anna Stępkowska-Nowak.

Organizator: OP ENHEIM

Organizator: Galeria Entropia

www.openheim.org

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny

Wstęp wolny

Die Sammlung____ exhibition is a symbollic story
about the changes in the second half of 20th century
in Europe and America which also had an impact
on art. There will be shown works of such artists as
Rauschenberg, Fetting or Wenders. You will also
see a selection of Polish art, represented by classics
like Opałka, but also by younger generation – Sasnal
or Bujnowski. All of the works were taken from the
private collection of OP ENHEIM / ABIS.
Additional language: English, German
/ Organiser: OP ENHEIM / Free entrance

visual arts

6–29.12
„Zmienność formy”– wystawa prac
Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak
Variability of form – an exhibition
of works by Lidia Kupczyńska-Jankowiak

The exhibition, which is part of the nationwide year
of mathematics (2019), will be composed of only
formulas – formal expressions, equations, symbols,
etc. The concept is designed by Jakub Jernajczyk,
and the exhibition is co-created by: Monika
Aleksandrowicz, Anna Bujak, Tomasz Dobiszewski,
Wiesław Gołuch, Magdalena Grzybowska, Katarzyna
Gwoździk, Jakub Jernajczyk, Agnieszka Leśniak-Banasiak, Paweł Lisek, Beata Mak-Sobota, Karina
Marusińska, Artur Skowroński, Eugeniusz Smoliński,
Dominika Sobolewska, Anna Stępkowska-Nowak.
Organiser: Entropia Gallery / Free entrance
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kowymi organami Englera. W czerwcu 2019 roku
Andrzej Kriese stworzył atelier przy ulicy Sokolniczej, którego celem jest odbudowa prospektu
organowego (54 pełnoplastyczne figury i 120
metrów kwadratowych snycerki) i instrumentu
składającego się z kilku tysięcy piszczałek.
Jest to największy tego typu powojenny projekt
w Europie z udziałem najlepszych specjalistów
różnych dziedzin. Na wystawie pokażemy
zwęglone w pożarze figury aniołów, część dokumentacji odbudowy, rysunki i projekty nowego
instrumentu, gipsowe modele figur i zdobień
prospektu oraz fotografie atelier.

„Najpiękniejsza Szopka Betlejemska
2019” – wystawa pokonkursowa
The most beautiful Nativity Scene
2019 – a post-competition 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
XXVII wojewódzka rzeźbiarska wystawa pokonkursowa dla dzieci i młodzieży to okazja do
spotkania się z tradycją świąt Bożego Narodzenia
i jej pielęgnowania poprzez realizację pięknych
plastycznych przedstawień Narodzenia Pańskiego. Szopki wykonane są z różnych materiałów: ceramiki, wikliny, papieru, plasteliny lub liści i często zaskakują oryginalnością. Konkurs kształtuje
poczucie więzi z rodziną, z tradycją, przypominając, że czas Bożego Narodzenia to okres wspólnie
spędzonych chwil w gronie najbliższych.

DomekMiedziorytnikaWroclaw
Wstęp wolny

22.12–26.04.2020

www.mdksrodmiescie.wroc.pl

„Willmann. Opus magnum”
– wystawa
Willmann. Opus Magnum
– an exhibition

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

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

Organizator: MDK Śródmieście
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Organizator: Strefa Kultury Wrocław

The 27th regional post-competition sculpture exhibition for children and youth is an opportunity for
a meeting with the tradition of Christmas and fostering it by making beautiful artistic presentations of
the Nativity. The Nativity Scenes are made of various
materials: ceramics, wicker, paper, plasticine and
leaves and often surprise the audiences with their
originality and creativity. The competition fosters relationships with the family and tradition, reminding
everybody that Christmas is a time spent together in
the company of one’s loved ones.
Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre / Tickets:
10 PLN (regular), 8 PLN (reduced), 5 PLN (group)

19.12–15.01.2020
19.12 | 18:00 wernisaż / opening
„Miraże” – wystawa prac
Mateusza Dworskiego
Mirages – an exhibition of works
by Mateusz Dworski
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
Na wystawie „Miraże” zostanie zaprezentowana
twórczość Mateusza Dworskiego, składająca się
na rysunek, malarstwo, rzeźbę i plakietę. Autor
cały swój wysiłek artystyczny kieruje ku tematyce figuralnej i portretowi, nie unikając przy tym
inspiracji naturą i występującymi w niej rozmaitymi formami organicznymi. Wernisaż wystawy
połączony będzie z koncertem.
Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu
www.galeriamiejska.pl
Wstęp wolny
The Mirages exhibition will feature works by Mateusz Dworski – drawings, paintings, sculptures
and posters. The author directs all his artistic
efforts towards figural themes and portraits, while
not avoiding inspiration from nature and its various organic forms.
Organiser: The City Gallery in Wrocław / Free entrance

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
Wielka wystawa monograficzna Michaela Leopolda Willmanna – jednego z najwybitniejszych artystów doby baroku w Europie Środkowej, zwanego
śląskim Rembrandtem. Po raz pierwszy miłośnicy
sztuki będą mogli w jednym miejscu obejrzeć
ogromny wybór dzieł śląskiego mistrza. Specjalnie na tę ekspozycję wypożyczone zostaną obrazy
m.in. z licznych świątyń oraz kolekcji muzealnych. Po przeszło 75 latach zagoszczą na Dolnym
Śląsku obrazy ze słynnego cyklu „Męczeństwa
Apostołów”, które po wojnie znalazły schronienie
w kościołach warszawskich.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 15 PLN (ulgowy),
15 PLN (grupowy)
A great monographic exhibition dedicated to
Michael Leopold Willmann. The painter was
one of the most prominent Baroque artists in
Central Europe, popularly known as the Silesian
Rembrandt. For the first time ever, art lovers will
be able to view under one roof an extraordinary
selection of works by the Silesian master.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 20 PLN (regular), 15 PLN (reduced),
15 PLN (group)

On 9 June 1976, the interior of the church of St
Elizabeth in Wrocław burned down, together with
its priceless Baroque Engler organ. In June 2019,
Andrzej Kriese opened an atelier on Sokolnicza
Street, with the aim of rebuilding the organ prospectus (54 solid figures and 120 square meters
of woodcarving) and an instrument consisting of
several thousand pipes, in the largest post-war
project of this kind in Europe, involving the best
experts from many different walks of life. The
exhibition features charred angel figures, parts of
the reconstruction documentation, drawings and
designs of the new instrument, plaster models of
figures and ornaments of the prospectus and the
photographs of the atelier.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

10.01 | 18:00 wernisaż / opening
„Anioły” – wystawa malarstwa
Lilianny Lilu Batory
Angels – an exhibition of works
by Lilianna Lilu Batory
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Lilianna Lilu Batory – absolwentka poznańskiej
ASP, która swoją twórczość koncentruje wokół
dialogu na temat przenikania się światów materialnego i metafizycznego. Jak wyglądają nasze
relacje ze światem duchowym? Zdaniem autorki
również i w nim swoją drogę układamy z każdym
kolejnym krokiem. Świadomie lub nieświadomie
pragniemy akceptacji, bezpieczeństwa, wewnętrznego spokoju, prosimy o pomoc, modlimy
się o miłość. Bliskie bywają w takich sytuacjach
Anioły jako łącznik między tym, co duchowe
a materialne.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Wstęp wolny

9–30.01
9.01 | 17:00 wernisaż / opening
„Atelier organmistrza
Andrzeja Kriese” – wystawa
Atelier of organ builder
Andrzej Kriese – an exhibition
Domek Miedziorytnika / Engraver’s House,
ul. Świętego Mikołaja 1
wt.–czw. / Tue.–Thu. 13:00–17:00
sob. / Sat. 12:00–18:00
9 czerwca 1976 roku spłonęło wnętrze kościoła
św. Elżbiety we Wrocławiu z bezcennymi baro-

Lilianna Lilu Batory – graduate of the Academy
of Fine Arts in Poznań, whose work focuses
on the dialogue on the interpenetration of the
material and metaphysical worlds. What does
our relationship with the spiritual world look
like? According to the author, we pave our own
way in the metaphysical world with every single
step we take. Consciously or subconsciously, we
yearn for acceptance, security, inner peace, we
ask for help, we pray for love. In such situations,
Angels are close to our hearts, as a link between
the spiritual and the material.
Organiser: ODT Światowid / Free entrance

„Willmann. Opus magnum” – wystawa, Lucas Leopold Willmann „Orfeusz grający zwierzętom”, ok. 1670, fot. Wojciech Rogowicz

sztuki wizualne

18.12–30.01.2020
18.12 | 12:00 wernisaż / opening

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

The aim of the competition is to promote knowledge
of the history of art – in this case, early 20th-century
painting. Creating unique artwork, inspired by
the works of the outstanding Dutch painter Vincent van Gogh, is the perfect way to introduce young
art students to his life and work. Various artistic
techniques such as painting, drawing, graphics,
collage, photography and sculpture enable the participants of the competition to express themselves in
a boundless and unlimited way.

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

Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre
/ Free entrance

Interaktywny Plac Zabaw:
„Ślady” – wystawa rodzinna
Interactive Playground:
Traces – a family exhibition

W dzieciństwie jesteśmy najbardziej wrażliwi na
otaczający nas świat, uczymy się relacji z otoczeniem. Program wystawy „Ślady” – poprzez
prezentowane na niej prace oraz serię wydarzeń
i działań towarzyszących – pozwala nam poczuć
przyrodę, zbudować świadomość tego, że jest
bezcennym dobrem, a my jesteśmy jej częścią.
Kreowanie właściwej postawy wobec natury
powinniśmy zacząć jak najwcześniej. Na wystawie
odbiorcy będą tropić ślady środowiska naturalnego – jego elementami inspirowane są poszczególne prace. Spróbują w ten sposób zmniejszyć
syndrom deficytu natury w codziennym życiu.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki
Mediów
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
In childhood, we are the most sensitive to the world
around us, we learn relationships with the environment. The programme of the Traces exhibition
through the works presented at it and a series of
events and accompanying activities, allows us to feel
nature, build awareness of the fact that it is a priceless good, and we are part of it. We should start
creating the right attitude towards nature as soon as
possible. At the exhibition guests will track the traces of the natural environment – individual elements
are inspired by its elements. They will try to reduce
the nature deficit syndrome in everyday life.
Additional language: English / Organiser: WRO
Center for Media Art Foundation / Free entrance

22.01–22.02
22.01 | 12:00

„Aura” – wystawa prac
Maćka Bączyka
Aura – an exhibition of works
by Maciek Bączyk
Galeria Entropia / Entropia Gallery ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 13:00–19:00
Najnowsze prace Maćka Bączyka (filmy, instalacje
i obiekty) są czymś w rodzaju pamiątek rodzinnych, w których potrzeba dokumentowania jest
równie ważna, co użyta do tego celu technologia.
To, czy w danej rejestracji udało się uchwycić coś
więcej niż tylko obraz i dźwięk, nie jest obojętne
wobec użytych narzędzi, nośników i związanych
z nimi sposobów pracy. Wystawa jest efektem
wieloletnich poszukiwań aury na pograniczu
analogowych i cyfrowych technik reprodukcji.
Organizator: Galeria Entropia
www.entropia.art.pl
Wstęp wolny
Maciek Bączyk’s latest works (films, installations
and objects) are a kind of family heirlooms, in
which the need to document is as important as
the technology used for this purpose. Whether
or not a given recording managed to capture
something more than just a picture and sound
depends on the tools, media and ways of working
with the material. The exhibition is the result of
a long-term search for aura on the borderline of
analogue and digital reproduction techniques.
Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

wernisaż / opening

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
„Okiem artysty – Vincent van Gogh”
– wystawa pokonkursowa
“The Artist’s Eye – Vincent van Gogh”
National Art Competition
– a post-competition exhibition
Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście,
ul. Dubois 5
pon.–pt. / Mon.–Fri. 10:00–20:00
„Aura” – wystawa prac Maćka Bączyka, mat. organizatora

24.01–14.02

Konkurs ma na celu promowanie wiedzy z zakresu historii sztuki, w tym przypadku malarstwa początku XX wieku. Tworzenie własnych niepowtarzalnych przedstawień plastycznych, inspirowanych dziełami wybitnego holenderskiego malarza
Vincenta van Gogha, jest doskonałym sposobem
na zapoznanie młodych adeptów sztuki z jego
życiem i twórczością. Różnorodne techniki plastyczne jak: malarstwo, rysunek, grafika, collage,
fotografia czy rzeźba dają uczestnikom konkursu
nieograniczone możliwości wyrazu.
Organizator: MDK Śródmieście
www.mdksrodmiescie.wroc.pl
Wstęp wolny

31.01–30.04.2010
31.01 | 19:00 wernisaż / opening
„Postacie płynącego świata”
– wystawa prac Asany Fujikawy
i Davida Hockneya
Characters of the flowing world
– an exhibition of works by Asana
Fujikawa and David Hockney

visual arts

19.01–22.03
19.01 | 12:00 wernisaż / opening

OP ENHEIM, pl. Solny 4
śr. / Wed. 14:00–18:00
czw.–pt. / Thu., Fri. 14:00–19:00
sob.–niedz. / Sat.–Sun. 13:00–19:00
Prace japońskiej artystki Asany Fujikawy spotkają
się z cyklem ilustracji Davida Hockneya „Six Fairy
Tales from the Brothers Grimm” z roku 1969. Artystów łączy prosta struktura narracyjna, magiczny
wpływ, który podporządkowuje życie codzienne
procesowi transformacji, aczkolwiek nie zawsze
prowadzi to do szczęśliwego zakończenia.
Szczególny urok tego zestawienia polega na tym,
że Fujikawa – tak jak i Hockney – wykorzystuje
tradycyjne gatunki i formaty.
Dodatkowy język: angielski, niemiecki
Organizatorzy: OP ENHEIM, Georg Kolbe
Museum
www.openheim.org
Bilety: 5 PLN (normalny), 3 PLN (ulgowy),
2 PLN (grupowy), 3 (rodzinny)
The works of Japanese artist Asana Fujikawa will
meet with David Hockney’s illustration series
Six Fairy Tales from the Brothers Grimm from
1969. The artists are united by a simple narrative
structure, a magical influence that subordinates
everyday life to the process of transformation
– although this doesn’t always lead to a happy
ending. The special charm of this combination
is that Fujikawa, like Hockney, uses traditional
genres and formats.
Additional language: English, German
/ Organisers: OP ENHEIM, Georg Kolbe Museum
/ Tickets: 5 PLN (regular), 3 PLN (reduced),
2 PLN (group), 3 PLN(family)
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REKLAMA

muzyka

music
3.12 | 19:00–21:00

Dogrywki: Oxford Drama
– spotkanie z muzykami
Shu�le: Oxford Drama
– a meeting with musicians
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Na winylu, z kaset magnetofonowych, płyt CD
i w wersjach zdigitalizowanych – tak podczas
Dogrywek słuchać będzie można utworów
wybranych przez zaproszonych muzyków.
Oprócz numerów, którymi chcą się podzielić
z uczestnikami, spotkania często przynoszą coś
jeszcze: książki, komiksy, stare okładki płyt czy
niepublikowane dotąd utwory i teledyski. Formuła spotkania jest otwarta, więc pytać można
o wszystko i w każdej chwili. Gościem ostatniego
spotkania w tym semestrze będzie electropopowy
zespół Oxford Drama w składzie: Gosia Dryjańska
i Marcin Mrówka. Spotkanie poprowadzi Maciek
Przestalski.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
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?
Guests of the last meeting will be Gosia Dryjańska and Marcin Mrówka from Oxford Drama
electropop band. The meeting will be hosted by
Maciek Przestalski.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

www.wrockfest.pl

„Folk it Tour!”
– koncert Julii Pietruchy
Folk it Tour! – a concert
by Julia Pietrucha

Bilety: 65–120 PLN

Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre
in Wrocław, ul. G. Zapolskiej 3
Po bardzo udanej wiośnie artystka wraca z zupełnie nową odsłoną koncertów – w zmienionym
składzie. Julii na scenie będą towarzyszyli multiinstrumentaliści, z którymi ponownie zaaranżowała znane dotychczas utwory. Nie zabraknie
także niespodzianek (nie tylko tych repertuarowych).

After successes on international stages, the band
that has made throat singing famous all over
the world is coming back to Wrocław. In 1992,
Kaigal-ool Khovalyg, Alexander Bapa, Sayan
Bapa, and Albert Kuvezin decided to set up the
Kungurtuk quartet, whose goal was to present
traditional tunisian songs and music. However,
it soon became apparent that the musicians went
beyond tradition and often innovated to old music. Shortly thereafter, they changed their name
to Huun-Huur-Tu, currently the most famous
band from Tuva in the world.
Organiser: Ethno Jazz Festival / Tickets: 65–120 PLN

Organizator: Good Taste Production
www.goodtaste.pl

6.12 | 10:00

Bilety: 69–129 PLN

I etap Międzynarodowego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza
Szwarlika w Będzinie
1st stage of the Fr. Kazimierz Szwarlik
International Christmas Carol Festival
in Będzin

After a very successful spring, the artist returns
with a completely new version of concerts. Julia
Pietrucha will be accompanied by multi-instrumentalists, with whom she re-arranged the previously known songs. There will also be surprises
(not only in the repertoire).
Organiser: Good Taste Production / Tickets:
69–129 PLN

4.12 | 20:00–23:00
Huun-Huur-Tu – koncert
Huun-Huur-Tu – a concert
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
W 1993 roku muzycy z Tuwy (w tym członkowie
Huun-Huur-Tuu) pojechali do Stanów Zjednoczonych i wzięli udział w nagraniach takich
muzyków i zespołów jak: Frank Zappa, Ry Cooder,
The Chieftains czy Kronos Quartet. Od 1993 roku
zespół intensywnie koncertuje na całym świecie,
ma także na koncie 9 płyt i kilkanaście nagranych
wraz z innymi wykonawcami. Jak sami mówią,
czują potrzebę nie tylko sprawiania, że piękna
muzyka trwa, a także wprowadzania do niej witalnych i ciekawych pomysłów. Tak stało się podczas
współpracy z bułgarskim chórem Angelite, gdzie
wysokie, charakterystyczne głosy Bułgarek połączono ze śpiewem gardłowym.
Organizator: Ethno Jazz Festival

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5
Będziński Festiwal Kolęd i Pastorałek jest wielką
promocją polskiej tradycji kolędowej oraz młodych talentów. To największy tego typu przegląd w Polsce. Formuła konkursu jest otwarta,
mogą w nim wziąć udział wszyscy od 6 roku
życia – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, chóry
i młodzieżowe kapele, soliści i grupy wokalne.
Od kilku lat przesłuchania I etapu odbywają się
we wrocławskim Młodzieżowym Domu Kultury
Śródmieście. Wstęp na przesłuchania jest wolny,
otwarty dla wszystkich melomanów.
Organizatorzy: MDK Śródmieście, Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie
www.mdksrodmiescie.wroc.pl
Wstęp wolny
The Będzin Christmas Carol Festival is a great
way to promote the Polish carolling tradition, as
well as young and talented artists. It is the largest
review of its kind in Poland. The formula of the
competition is open to everyone from the age of
6 – children, youth, adults and seniors, choirs and
youth bands, soloists and vocal ensembles. For
several years now, the first stage of the auditions
has been held in the Śródmieście Youth Cultural
Centre in Wrocław. Admission to the auditions is
free, open to all music lovers.
Organisers: Śródmieście Youth Cultural Centre,
Polish National Christmas Carols and Pastorals
Foundation in Będzin / Free entrance

Dogrywki – spotkanie z muzykami, fot. Michał Nowotniak

music

4.12 | 19:00

6.12 | 18:00
„QSo” – koncert zespołu BigRip
QSo – a concert by BigRip band
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
/ Łokietka 5 – Nadodrze Infopoint
BigRip powstał we Wrocławiu i istnieje od 2016
roku. Zespół tworzą: Tomasz Wiktor (perkusja,
elektronika) i Michał Sikorski (basklarnet, elektronika video). Oprawą graficzną i identyfikacją zespołu oraz tworzeniem wideo zajmuje się Milena
Lubach. Wszyscy związani są z ASP we Wrocławiu. Koncerty zespołu są spektaklami, które
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splatają się z pokazami wideo ściśle powiązanymi
treścią, rytmem oraz budowaną dramaturgią długich, transowych utworów. Muzyka BigRip jest
trudna do sklasyfikowania, wymyka się ocenie
w kategoriach muzycznych. Eklektyzm, odważne
łączenie elektroniki z improwizacjami na instrumentach akustycznych oraz czerpanie z muzyki
współczesnej i eksperymentalnej powoduje, że
BigRip jest wciąż poszukujący w przestrzeni muzycznej i wyrafinowany brzmieniowo. Dowodem
na to jest nagrana w 2018 roku płyta „QSo”.
Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta, Infopunkt Nadodrze
www.asp.wroc.pl
Wstęp wolny

Organisers: Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design, Nadodrze Infopoint / Free entrance

7.12 | 22:00
regime V uro – impreza muzyczna
regime V b-day – music party
Ciało, ul. Świdnicka 12
Stowarzyszenie regime brigade świętuje 5 lat
działalności wydarzeniem w klubie Ciało. Na scenie – oprócz reprezentantów kolektywu – staną
Laksa i re:ni. Mieszkający w Londynie producent
i didżejka zaprezentują mieszankę najciekawszych brzmień współczesnej muzyki elektronicznej, jednocześnie pamiętając o oldschoolowych
klasykach.
Organizator: Stowarzyszenie regime brigade

40
7.12 | 18:00
„Piosenki snuja”
– koncert zespołu Póki Co
Piosenki snuja
– a concert by Póki Co band
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

regimebrigade
Bilety: 35 PLN
regime brigade association celebrates its 5th anniversary with a party at Ciało club. Young English
producents and DJs, Laksa and re:ni, will make an
appereance, beside collective’s representatives.
Expect fresh sounds ranging from old school electro and techno, to new, genre-bending club music.

Klub Pod Kolumnami zaprasza na koncert promujący płytę zespołu Póki Co zatytułowaną „Piosenki
snuja”. Charyzmatyczna Ela Rojek z przyjaciółmi
gwarantują wieczór pełen pozytywnej energii,
humoru, dobrej muzyki i świetnych tekstów. W sposób szczególny opowiedzą o miłości, przemijaniu
i otaczającej nas rzeczywistości. W koncercie udział
wezmą: Ela Rojek (śpiew, ukulele, gitara, perkusjonalia), Aga Mańka-Nowak (śpiew), Jarek Bieliński
(gitary, ukulele), Rafał Nowak (instrumenty klawiszowe), Mateusz Dwornik (kontrabas, gitara basowa),
Sebastian Pachecki (trąbka, flugelhorn, dzwonki).

Organiser: regime brigade association
/ Tickets: 35 PLN

Organizator: Klub Pod Kolumnami

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56

www.kolumny.art.pl
Bilety: 20 PLN
Klub Pod Kolumnami invites you to a concert
promoting the album of Póki Co band entitled
Piosenki snuja. Charismatic Ela Rojek with friends
will guarantee an evening full of positive energy,
humour, good music and great lyrics. In a special
way they will tell about love, transience and the
reality. The concert will be attended by: Ela Rojek
(singing, ukulele, guitar, percussion), Aga Mańka-Nowak (singing), Jarek Bieliński (guitars, ukulele), Rafał Nowak (keyboards), Mateusz Dwornik
(double bass, bass guitar), Sebastian Pachecki
(trumpet, flugelhorn, bells).
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Tickets: 20 PLN

7.12 | 13:00–15:00
Dolnośląska Giełda Fonograficzna
The Lower Silesian
Phonographic Fair

Dolnośląska Giełda Fonograficzna to cykliczne wydarzenie kulturalne, którym ODA Firlej
otwiera swoje drzwi dla wszystkich miłośników
muzyki. Mile widziani są wydawcy, sklepy płytowe, kolekcjonerzy, wielbiciele płyt winylowych,
kaset magnetofonowych, kompaktów i innych
nośników dźwięków. Sobotnie spotkania to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kolekcję płyt,
nabyć trochę nowych nagrań, powymieniać się
krążkami lub po prostu spotkać się i porozmawiać
w przyjaznej atmosferze.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny

The Lower Silesian Phonographic Exchange is
a cyclic cultural event through which ODA Firlej
opens its doors to all music lovers. Publishers,
record stores, collectors, fans of vinyl records,
cassettes, compact discs and other sound media
are welcome. Saturday meetings are a great opportunity to complete your CD collection, purchase
some new recordings, swap discs or just meet and
talk in a friendly atmosphere.
Organiser: ODA Firlej / Free entrance

7.12 | 19:00
43. Nocne Spotkania
Literacko-Muzyczne
– finał konkursu i koncert galowy
43rd Night Literary and Music
Meeting – competition final
and gala concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
Podobnie jak w latach ubiegłych koncert składać
się będzie z dwóch części. W pierwszej rozegrany
zostanie finał konkursu wokalnego, a w drugiej
koncert galowy z udziałem Doroty i Henryka
Miśkiewiczów. To pierwszy wspólny projekt
córki i ojca – znakomitej wokalistki i saksofonisty jazzowego. Na koncert złożą się premierowe
utwory napisane przede wszystkim przez Henryka i Dorotę. Uzupełni je kompozycja Michała
Miśkiewicza. Choć taki materiał wydawałby się
oczywistością, kazał na siebie długo czekać.
Dorota i Henryk Miśkiewiczowie występowali wspólnie, ale nigdy wcześniej nie były to
koncerty w ramach specjalnie przygotowanego
programu.
Organizatorzy: Piotr Guzek Impresariat,
Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 70–80 PLN
The concert will consist of two parts: in the first
one the final of the vocal competition will be
played, and in the second – a gala concert with
the participation of Dorota and Henryk Miśkiewicz. This is the first joint project of a daughter and
father – an excellent jazz singer and saxophonist.
They will be complemented by a composition by
Michał Miśkiewicz. Although such material would
seem obvious, Dorota and Henryk Miśkiewicz
performed together, but never before during concerts as part of a specially prepared programme.
Organisers: Piotr Guzek Impresariat,
Culture Zone Wrocław / Tickets: 70–80 PLN

regime brigade, graf. Dominik Cieślikowski

BigRip was founded in Wrocław and has been
active since 2016. The band’s line-up features:
Tomasz Wiktor (drums, electronics) and Michał
Sikorski (bass clarinet, video electronics). The
graphic design and visual identity of the band, as
well as videos are prepared by Milena Lubach. All
of them are associated with the Academy of Art
and Design in Wrocław. The group’s concerts are
shows combined with videos closely interlinked
with the content, rhythm and built up dramaturgy
of long, trance-like songs. BigRip’s music is hard
to pigeonhole, it escapes any attempts to assign it
to any musical category. Their eclecticism, bold
combination of electronics with improvisation on
acoustic instruments and drawing inspirations
from contemporary and experimental music,
makes BigRip constantly exploring the musical
space with their sophisticated sound. The proof of
this is their album – QSo – recorded in 2018.

8.12 | 19:00

10. urodziny Katedry
– koncert zespołu
10th anniversary of Katedra band
– a concert

Koncert urodzinowy Radia RAM
Birthday concert of Radio Ram

Klub Łącznik, ul. Tramwajowa 1-3
Wrocławski zespół Katedra zaprasza na koncert
z okazji swojego 10-lecia. Wraz z nim wystąpi zespół Cinemon oraz przyjaciele i wspaniali artyści,
mający swój udział w historii Katedry. Możecie
spodziewać się zmian zarówno przy mikrofonie,
jak i przy instrumentach.
Organizatorzy: CKAiIL Czasoprzestrzeń,
zespoły- Katedra i Cinemon
www.czasoprzestrzen.org
Bilety: 25–30 PLN
Wrocław-based Katedra band is celebrating its
10th anniversary. They will perform with their
friends, fantastic artists, who helped in creating
their music. You can also expect various artists
on the stage.
Organizatorzy: CKAiIL Czasoprzestrzeń,
Katedra and Cinemon bands / Tickets: 25–30 PLN

7.12 | 18:00
„Muzyczna jesień na Księżu”
– koncert i pokaz filmu
Musical autumn in Księże
– a concert and film screening
Dawna Pralnia, ul. Krakowska 180
Finałowe spotkanie osiedlowego cyklu koncertów
i warsztatów na Księżu. W industrialnej przestrzeni Dawnej Pralni tym razem wystąpi Motorboats
– muzyczny projekt Kamila Maciasowicza, który
największe inspiracje czerpie z szeroko pojętej
muzyki alternatywnej i niezależnej. Przed rozpoczęciem koncertu publiczność premierowo zobaczy też film „Żywa orkiestra”. To dzieło uczestników listopadowych warsztatów, którzy stworzyli
udźwiękowioną animację poklatkową pokazującą
różnorodność instrumentów muzycznych. Projekt
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: Grupa nieformalna „Matylda
i Michał z Księża”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Cudzysłów: „Małe Instrumenty żegnają Nadodrze” – koncert, mat. organizatora

Wstęp wolny
The final meeting of the neighbourhood series of
concerts and workshops in Księże. The industrial
space of Dawna Pralnia will host Motorboats –
a musical project by Kamil Maciasowicz, who
draws his greatest inspirations from the broadly
understood alternative and independent music.
Before the start of the concert, the audience will
also get to see the premiere screening of Żywa
orkiestra – a film created by the participants of
the November workshops, who created a stop-motion animation with sound, presenting the diversity
of musical instruments. The project is carried out in
cooperation with the Microgrants programme.
Organisers: „Matylda i Michał z Księża” informal
group, Culture Zone Wrocław / Free entrance

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10
Z okazji swoich urodzin Radio RAM zaprasza
na romantyczny i nostalgiczny koncert João de
Sousy z najnowszym albumem „Ideal” oraz na
pełen gorących rytmów koncert projektu Leszka
Cichońskiego i José Torresa „Viva Santana”. João
de Sousa od lat związany jest z Wrocławiem i Radiem RAM. Jego piosenki znalazły się na płycie
„RAM Cafe vol. 7”. „Ideal” to trzeci album João
de Sousy utrzymany w słodko-gorzkim, romantycznym brzmieniu w stylu vintage. Zaś „Viva
Santana” to projekt przygotowany przez Leszka
Cichońskiego, którego gościem specjalnym jest
mistrz instrumentów perkusyjnych José Torres.
Dla obu muzyków Wrocław jest domem, a Radio
RAM miejscem, gdzie często goszczą.
Organizator: Radio Wrocław
www.radiowroclaw.pl
Bilety: od 85 PLN
To celebrate its birthday, Radio RAM invites you to
a romantic and nostalgic concert by João de Sousa
with the latest album Ideal and a concert full of hot
rhythms by Leszek Cichoński and José Torres Viva
Santana. For both musicians, Wrocław is home
and Radio RAM is a place where they often visit.
Organiser: Radio Wrocław / Tickets: from 85 PLN

tych doświadczeń stworzyli zupełnie nowy język,
w którym przedstawią swój utwór. W programie wydarzenia: Śpiewacza Banda z Wrocławia
Dany Vynnytskiej, która jest efektem warsztatów
śpiewu prowadzonych przy fundacji Kalejdoskop
Kultur. Na zakończenie wystąpi znany wrocławski
zespół Małe Instrumenty, który tym samym żegna
się z pracownią na Nadodrzu.
Dodatkowy język: ukraiński
Organizatorzy: Fundacja PozyTYwka,
Małe Instrumenty
www.fundacjapozytywka.org.pl
www.maleinstrumenty.pl
Wstęp wolny
The concert concluding the series of literary
and music workshops “Quotation marks”,
during which participants of Polish and Ukrainian nationalities got to know each other’s
languages and based on these experiences
created a completely new one in which they will
present their song. The programme of the event:
Dana Vynnytska’s Singing Band from Wrocław
[Śpiewacza Banda z Wrocławia], which is the
result of singing workshops conducted by the
Kaleidoscope of Cultures foundation. At the end,
the well-known band Małe Instrumenty from
Wrocław will perform, which will say goodbye to
the studio in Nadodrze.
Additional language: Ukrainian
/ Organisers: PozyTYwka Foundation,
Małe Instrumenty / Free entrance

8.12 | 19:00

8.12 | 19:00–22:00

Cudzysłów: „Małe Instrumenty
żegnają Nadodrze” – koncert
Quotation marks: Małe Instrumenty
say goodbye to Nadodrze
– a concert

Die Krupps – koncert
Die Krupps – a concert

Pracownia Małych Instrumentów / Małe Instrumenty
Studio, ul. Jagiellończyka 8c/2a
Koncert wieńczący cykl warsztatów literacko-muzycznych „Cudzysłów”, podczas których uczestnicy narodowości polskiej i ukraińskiej zapoznawali
się wzajemnie ze swoimi językami i na kanwie

music

7.12 | 19:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
Czołowi przedstawiciele sceny EBM i electro industrial wracają do Wrocławia. Światowi krytycy
widzą ten zespół gdzieś pomiędzy Kraftwerk
a Einsturzende Neubauten jako pionierów elektronicznej i industrialnej muzyki. Składy takie jak
Front 242 i Nitzer Ebb nazywają ich swoją inspira
cją, zaś muzyczne inspiracje Die Krupps oscylują
gdzieś pomiędzy Depeche Mode a innymi prekursorami innowacyjnych dźwięków elektroniki.
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Organizator: wrockfest.pl
www.wrockfest.pl
Bilety: 70–90 PLN
Top EBM and electro industrial representatives
are coming back to Wrocław! World critics see
this band somewhere between Kraftwerk and
Einsturzende Neubauten as pioneers of electronic
and industrial music. Bands like Front 242 and
Nitzer Ebb call them their inspiration, but Die
Krupps’ musical inspirations oscillate somewhere
between Depeche Mode and other precursors of
innovative electronics sounds.
Organiser: wrockfest.pl / Tickets: 70–90 PLN

9.12 | 20:30 koncert / a concert
14.12 | 17:00
finał projektu / a final of the project

Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej,
ul. Swojczycka 118
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Finałowe spotkania z grupą Wkurvv, która jesienią
prowadzi cykl warsztatów muzycznych na Strachocinie. W poniedziałkowy wieczór (9.12) w Rewirze
Twórczym wystąpi LOUFR, czyli jednoosobowy
projekt Piotra Bednarczyka. Porusza się on po szerokim spektrum dźwięków idm – od delikatnych
szmerów i szelestów, aż po sample z telezakupów
Mango. Na wielki finał również zaplanowano moc
atrakcji: w sobotę (14.12) odbędą się „graty z chaty”,
czyli osiedlowy pchli targ, wykład Marty Koniecznej o początkach muzyki elektronicznej, a przede
wszystkim wspólny koncert uczestników warsztatów i premiera ich kasety. Projekt realizowany we
współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: grupa nieformalna „Wkurvv”,
Strefa Kultury Wrocław

Vertigo Band, fot. Karina Reske; „Historia utkana z coverów”, Klaudia Lewandowska, fot. Aleksander Wawro

wkurvv
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
The final meeting with the Wkurvv group, which
runs a series of autumn music workshops in Strachocin district. On Monday evening (9.12) in Rewir
Twórczy, we will see the concert by LOUFR, a oneman project by Piotr Bednarczyk, who deals with
a wide spectrum of idm sounds – from delicate
murmurs and rustles to samples from Mango ads.
The grand finale will also offer a number of great
attractions – Saturday (14.12) will see a neighbourhood flea market, a lecture by Marta Konieczna on
the early days of electronic music, as well as a joint
concert of workshop participants and the premiere
of their tape. The project is carried out in cooperation with the Microgrants programme.
Organisers: “Wkurvv” informal group,
Culture Zone Wrocław / Free entrance

12.12 | 18:00

Dodatkowy język: angielski

KOMPOPOLEX – koncert
KOMPOPOLEX – a concert

Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
Koncert wrocławskiego ensemble KOMPOPOLEX
jest jednym z ostatnich wydarzeń 18. Biennale
Sztuki Mediów WRO 2019. Aleksandra Gołaj (instrumenty perkusyjne), Rafał Łuc (akordeon) i Jacek
Sotomski (elektronika / wideo) wykonają najnowsze
utwory czołowych twórców muzyki współczesnej
– Jenniffer Walshe, Matthiasa Kranebittera, Wojtka
Blecharza, Simona Løfflera, Cory Arcangel czy Piotra Peszata. KOMPOPOLEX specjalizuje się w muzyce najnowszej. Wykonują utwory zaangażowane
i angażujące, często porzucają swoje instrumenty na
rzecz kabli, keyboardów, tańca i śpiewu.

www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 15–50 PLN
Unrequited love – a seemingly trivial topic can result in a real masterpiece, provided that the work
comes from under Franz Schubert’s hand. The
composer’s accidental contact with the poetry of
Wilhelm Müller inspired him to create one of the
saddest stories in the history of music – the heartrending landscape of human misery, unforgettable loss, and above all a broken, icy heart.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 15–50 PLN

Organizator: Centrum Sztuki WRO
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
The concert of the Wrocław ensemble KOMPOPOLEX is one of the last events of the WRO 2019
Media Art Biennale. Aleksandra Gołaj (percussion), Rafał Łuc (accordion) and Jacek Sotomski
(electronics / video) will perform the latest works
of leading contemporary music composers –
Jenniffer Walshe, Matthias Kranebitter, Wojtek
Blecharz, Simon Løffler, Cory Arcangel and Piotr
Peszat. KOMPOPOLEX specializes in contemporary music. They perform engaged and engaging
songs, often abandon their instruments in favor
of cables, keyboards, dance and singing.
Organiser: WRO Art Center / Free entrance

12.12 | 19:00
„Podróż zimowa” – koncert
Winterreise – a concert
Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Nieszczęśliwa miłość – temat na pozór banalny,
ale może zaowocować prawdziwym arcydziełem pod warunkiem, że utwór wyjdzie spod ręki
Franza Schuberta. Przypadkowe zetknięcie się
kompozytora z poezją Wilhelma Müllera dało mu
natchnienie do stworzenia jednej z najsmutniejszych opowieści w historii muzyki – poruszającego pejzażu ludzkiego nieszczęścia, nieodżałowanej straty, a przede wszystkim złamanego,
skutego lodem serca.

12.12 | 19:00
„Wyżej, wyżej w górę ręce!”
– koncert
Lift your hands up! – a concert
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
Niezwykły koncert w przestrzeni ekspozycji stałej
Centrum Historii Zajezdnia. Największe przeboje
polskiej sceny alternatywnej lat 80-tych: utwory
buntu, ostrego rockowego sprzeciwu przeciw coraz
bardziej szarzejącemu PRL-owi, wykrzyczane
przez niepokorną, kolorową młodzież, zostaną wykonane w unikalnych aranżacjach na chór męski.
Koncert będzie połączony z kuratorskim oprowadzaniem po wystawie „Wrocław 1945–2016”.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kameralny Chór
Męski “Cantilena”, Centrum Historii Zajezdnia
www.cantilena.pl
Wstęp wolny
An unusual concert in the permanent exhibition of
the Depot History Centre. The most significant pieces of the Polish alternative music scene of the 1980s:
songs of rebellion, violent, rock protest against
the reality of communist Polish People’s Republic,
shouted by unruly, colorful youth, will be performed
in unique arrangements for the male choir. The
concert will be accompanied by a curator’s guided
tour of the Wrocław 1945–2016 exhibition.
Organisers: Stowarzyszenie Kameralny Chór
Męski “Cantilena”, Depot History Centre
/ Free entrance

KOMPOPOLEX, fot. Grzesiek Mart

„Artystyczny Rewir Międzypokoleniowy” – koncert zespołu
LOUFR i podsumowanie projektu
Intergenerational Artistic District
– a concert by LOUFR band
and final of the project

Marcin Wasilewski Trio – koncert
Marcin Wasilewski Trio – a concert
Impart, ul. Mazowiecka 17
Koncert najsłynniejszego na świecie polskiego
tria jazzowego. W 2019 roku zespół obchodzi 25.
rocznicę istnienia w niezmienionym składzie:
Marcin Wasilewski (fortepian), Sławomir Kurkiewicz (kontrabas), Michał Miśkiewicz (perkusja).
Na swoim koncie mają 9 płyt. Grali z takimi sławami jak: Charles Lloyd, Joe Lovano, Nils Petter
Molvaer. Indywidualnie muzycy pracowali także
z Branfordem Marsalisem, Janem Garbarkiem,
Manu Katche, Alem Fosterem i wieloma innymi.
To oni przez prawie 20 lat współtworzyli na scenie
legendarny Kwartet Tomasza Stańki. Jubileusz
Marcin Wasilewski Trio zbiega się z również
z obchodami 50-lecia istnienia ECM Records oraz
z 50. rocznicą śmierci Krzysztofa Komedy.
Organizator: Good Walk
goodwalkmusic
www.marcinwasilewskitrio.com
Bilety: 60–120 PLN
A concert of Marcin Wasilewski Trio – best Polish
jazz ensamble that has been playing together for
25 years. Marcin Wasilewski on piano, Sławomir
Kurkiewicz on double bass and Michał Miśkiewicz
on drums. Over the years the trio has been working with e.g. Charles Lloyd, Joe Lovano, Nils Petter Molvaer or Branford Marsalis, Jan Garbarek,
Manu Katche and Al Foster. For more than 20
years the trio has been playing with the legendary
Tomasz Stańko as Tomasz Stańko Quartert.
Organiser: Good Walk / Tickets: 60–120 PLN

14.12 | 16:00
Festiwal Inspiracje-Interpretacje
– konkurs na interpretację utworów
Marka Grechuty
Inspirations–Interpretations Festival
– a competition for interpretation
of Marek Grechuta’s songs
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Z postacią Marka Grechuty publiczność tego
koncertu spotka się na dwa sposoby. W prologu pod nazwą „Herbatka w oparach nostalgii”
Marka Grechutę wspominać będą współtworzący
niegdyś Anawę Jan Kanty Pawluśkiewicz i Halina
Jarczyk oraz prowadząca rozmowę Teresa Drozda,
która przeprowadzała niegdyś z nim wywiad dla
radia. W drugiej części wieczoru rozegrany zostanie konkurs na interpretację piosenek z repertuaru tego artysty. Wezmą w nim udział młodzi
wokaliści z całej Polski, a w jury zasiądzie m.in.
sam mistrz Pawluśkiewicz – autor wielu przebojów Grechuty.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Mitch&Mitch, mat. organizatora

Wstęp wolny
This concert will be an opportunity to meet Marek
Grechuta in two ways. During the prologue,
entitled Teatime shrouded in nostalgia, the former
musicians of Anawa – Jan Kanty Pawluśkiewicz
and Halina Jarczyk, as well as the host, Teresa
Drozda, who back in the day interviewed the artist for the radio, will reminisce about Marek Gre-

chuta. The second part of the evening will feature
a competition for the interpretation of songs from
the artist’s repertoire, starring young vocalists
from all over Poland, with Pawluśkiewicz himself
sitting on the competition’s jury, as the author of
many of Grechuta’s greatest hits.
Organizator: ODT Światowid / Free entrance

14.12 | 19:00–22:30
Vertigo Winter Time
Presents: Snowflakes Trio
vol. 2 – koncert
Vertigo Winter Time
Presents: Snowflakes Trio
vol. 2 – a concert

14.12 | 18:00

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Mitch&Mitch – koncert
Mitch&Mitch – a concert

Dokładnie rok temu dokonało się magiczne –
świąteczne połączenie trzech wokalistek. W tym
roku Snowflakes Trio powraca w nowej odsłonie.
Każda kolejna część koncertu to nowa wokalistka: zacznie Natalia Szczypuła, do której dołączy
Kasia Szyszka i całość pięknie zamknie Ola Turoń.
Zaprezentują świąteczne utwory z repertuaru:
Franka Sinatry, Michaela Bublé, Nat King Cole’a,
Deana Martina, Binga Crosby’ego i wielu innych.
Towarzyszyć im będą najprzystojniejsi i najzdolniejsi wrocławscy muzycy.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Mitch&Mitch to jeden z najbardziej tajemniczych
zespołów polskiej sceny muzycznej. Chociaż muzycy ukrywają się pod pseudonimami bazującymi
na imieniu Mitch, podczas koncertu słuchacz
szybko orientuje się, że zespół składa się z dobrze
znanych postaci warszawskiej sceny alternatywnej. Przed koncertem zaprezentują się laureaci XV
Przeglądu Twórczości Zakazanej w PRL, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl
Bilety: 10–15 PLN
Mitch & Mitch is one of the most mysterious bands
of the Polish music scene. Although the musicians
are hiding under nicknames based on the name
Mitch, during the concert the listener quickly realizes that the band consists of well-known figures of
the Warsaw alternative scene. Before the concert,
the winners of the 15th Review of Forbidden Art
in the People’s Republic of Poland organized by
Primary School No. 6 will present themselves.
Organiser: Municipal Public Library
/ Tickets: 10–15 PLN

music

13.12 | 19:00–21:00

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant
www.vertigojazz.pl
Bilety: 30 PLN
Exactly a year ago, something magical happened
– three singers joined forces for Christmas. This
year, the Snowflakes Trio returns with a new
line-up! Each subsequent part of the concert will
feature a new vocalist: Natalia Szczypuła will kick
things off, Kasia Szyszka will join her and Ola
Turoń will conclude the concert. They will present Christmas songs from the repertoires of Frank
Sinatra, Michael Bublé, Nat King Cole, Dean Martin, Bing Crosby and many others, accompanied
by the most handsome and talented musicians
from Wrocław.
Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 30 PLN
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15.12 | 20:00–22:00
Vertigo Joyeux Noel de Mont
Blanc Trio – koncert
Vertigo Joyeux Noel de Mont
Blanc Trio – a concert
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
Koncert wielojęzyczny, podczas którego będzie
można usłyszeć utwory świąteczne w języku
francuskim, włoskim, angielskim, hiszpańskim
i oczywiście polskim. Całość poprowadzi wspaniałe trio, które już nie raz zachwycało swoimi
koncertami na scenie Vertigo. Wystąpią: Dorota
Zygadło (wokal), Malwina Kulisiewicz (wokal,
skrzypce), Mateusz Kowalczyk (gitara, wokal).
Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant
www.vertigojazz.pl
Bilety: 20 PLN
A multilingual concert, while you will be able to
hear Christmas songs in French, Italian, English,
Spanish and of course Polish. The event will lead
a wonderful trio that not only once delighted with
their concerts on the Vertigo stage. Starring: Dorota Zygadło (vocals), Malwina Kulisiewicz (vocals,
violins), Mateusz Kowalczyk (guitar, vocals).
Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 20 PLN

15.12 | 17:00

15.12 | 19:00

Festiwal Jazz Bez: Yes! Trio – koncert
Jazz Bez Festival: Yes! Trio – a concert

Festiwal Inspiracje-Interpretacje:
„Tribute to Marek Grechuta”
– recital Mariusza Kiljana
Inspirations–Interpretations
Festival: Tribute to Marek Grechuta
– a recital by Mariusz Kiljan

„Wojaczek” – koncert zespołu
Julia i Nieprzyjemni
Wojaczek – a concert by Julia
i Nieprzyjemni band

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Jazz Bez to transgraniczny festiwal jazzowy odbywający się w Polsce i na Ukrainie. W tym roku
odbędzie się XIX edycja wydarzenia, pierwsza
bez jego inicjatora, producenta i dobrego ducha –
Markijana Iwaszczyszyna. Markijan przez wiele lat
promował nowe, zaskakujące zjawiska artystyczne
pojawiające się w sferze jazzu, wprowadzając jednocześnie polsko-ukraińską współpracę kulturalną
na zupełnie nowy poziom. W Famie pojawi się
słynny pianista Aaron Goldberg ze swoim Yes! Trio
wraz z renomowanymi instrumentalistami Alim
Jacksonem i Omerem Avitalem. Duże doświadczenie, wzajemny szacunek oraz zaraźliwy entuzjazm
nadaje ich muzyce wyjątkową elastyczność i różnorodność brzmieniową.
Dodatkowy język: ukraiński
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl
Bilety: 10 PLN (normalny), 5 PLN (ulgowy)
Jazz Bez is a cross-border jazz festival taking place
in Poland and Ukraine. For many years, producer
promoted new, surprising artistic phenomena
appearing in the sphere of jazz, at the same time
bringing Polish-Ukrainian cultural cooperation to
a completely new level. The famous pianist Aaron
Goldberg with his Yes! Trio will be joining us in
Fama, along with renowned instrumentalists Ali
Jackson and Omer Avital. Their great experience,
mutual respect and infectious enthusiasm give their
music exceptional flexibility and sound diversity.
Additional language: Ukrainian / Organiser:
Municipal Public Library / Tickets: 10 PLN
(regular), 5 PLN (reduced)

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10
Festiwal Inspiracje-Interpretacje daje piosenkom
z mistrzowskiego kanonu nowe życie. Tegoroczna edycja poświęcona Markowi Grechucie dla
startujących w konkursie młodych wykonawców
była okazją do zmierzenia się z trudnym repertuarem, na wykonanie którego trzeba było mieć
też własny pomysł. W finałowym koncercie usłyszymy już samych laureatów ocenianych przez
samego Jana Kantego Pawluśkiewicza – autora
wielu przebojów Grechuty. Gościnnie z premierowym recitalem „Tribute to Marek Grechuta”,
stworzonym specjalnie na tę okazję, wystąpi
Mariusz Kiljan.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Bilety: 50 PLN
The Inspirations–Interpretations Festival gives
a new live to the songs from the masters’ canon.
This year’s edition dedicated to Marek Grechuta was an opportunity for young performers
participating in the competition to face the
difficult repertoire and showcase their own ideas
for performing it. The finale concert will feature
the winners of the competition, evaluated by
Jan Kanty Pawluśkiewicz, the author of many
of Grechuta’s hits. Joining us in Wrocław with
a premiere recital Tribute to Marek Grechuta,
created with this occasion in mind, will be Mariusz Kiljan.
Organiser: ODT Światowid / Tickets: 50 PLN

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Książka „Listy miłosne i inne” Rafała Wojaczka
zawiera niemal całą dostępną korespondencję tego
wybitnego poety. Z okazji jej premiery odbędzie się
koncert zespołu Julia i Nieprzyjemni z materiałem
z kultowej płyty „Wojaczek”, którą Marcin Świetlicki skomentował następująco: Oj, nie każdy poeta
może być autorem tekstów piosenek. Twórczość
Rafała Wojaczka nadaje się do tego idealnie. Wystąpią: Julia Kamińska, Marcin Świetlicki, Michał
Wandzilak, Maciej Sadowski i Przemek Borowiecki.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.domliteratury.wroc.pl
Bilety: 20 PLN lub egzemplarz „Listów
miłosnych i innych” Rafała Wojaczka
The book Listy miłosne i inne by Rafał Wojaczek
contains almost all the available correspondence
of this outstanding poet. Its premiere will be
a perfect opportunity for a concert by Julia i Nieprzyjemni band with the material from their legendary Wojaczek album, which Marcin Świetlicki
summed up as follows: “Well, not every poet can be
a songwriter. However, Rafał Wojaczek’s pieces are
perfect for it.” Featuring: Julia Kamińska, Marcin
Świetlicki, Michał Wandzilak, Maciej Sadowski
and Przemek Borowiecki.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Tickets: 20 PLN or copy of Rafał Wojaczek’s
Listy miłosne i inne

Festiwal Jazz Bez, Yes! Trio, Aaron Goldberg, fot. Philippe Marchin
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15.12 | 18:00

16.12 | 19:00–21:00

16.12 | 20:00

„Atrament z nutą maliny”
– koncert Stanisławy Celińskiej
Atrament z nutą maliny
– a concert by Stanisława Celińska

„The Third Eye Foundation”
– koncert Matta Elliotta
The Third Eye Foundation
– a concert by Matt Elliott

„Migawka” – koncert Meli Koteluk
Migawka – a concert by Mela Koteluk

Impart, ul. Mazowiecka 17

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,
ul. Grabiszyńska 56

Podczas koncertu artystka zaśpiewa utwory
z dwóch najbardziej znanych płyt „Atramentowa…” (status podwójnie platynowej płyty)
i „Malinowa…” (Fryderyk w kategorii Album Roku
Muzyka Poetycka). W repertuarze znajdą się zarówno piosenki do tekstów Wojciecha Młynarskiego, Doroty Czupkiewicz, Marcina Sosnowskiego,
jak i autorskie kompozycje Stanisławy Celińskiej.
Twórcą muzyki i aranżacji jest Maciej Muraszko,
producent obu albumów.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart

Stanisława Celińska, fot. Piotr Grzybowski

Bilety: 85 PLN
During the concert, the artist will present songs
from two of her most famous albums – Atramentowa… (double platinum record status) and
Malinowa… (Fryderyk Award in the Album of the
Year – Poetic Music category). The repertoire will
include songs with lyrics by Wojciech Młynarski,
Dorota Czupkiewicz, Marcin Sosnowski, as well
as original compositions by Stanisława Celińska.
The music and arrangements were prepared by
Maciej Muraszko, the producer of both albums.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 85 PLN

Twórczość Matta Elliotta to niesłychane połączenie gitarowej muzyki folkowej, czerpiącej
pełnymi garściami z dorobku sztuki ludowej
krajów śródziemnomorskich i Europy Wschodniej
oraz ciężkich niekiedy doświadczeń życiowych
wychowującego się w żywej kulturze „Bristol sound” artysty. Delikatne, często szeptane utwory,
przeplatają się z pełnymi temperamentu i mrocznej żywiołowości kompozycjami. Swoim szalenie
niskim i głębokim głosem Elliott zapracował na
miano mrocznego barda z Bristolu.
Organizatorzy: NOiNTENT Booking, ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Bilety: 40–50 PLN
Matt Elliott’s work is an incredible combination of
folk guitar music, drawing upon the folk art of the
Mediterranean countries and Eastern Europe, as
well as sometimes difficult life experiences of the
artist brought up in the living culture of “Bristol
sound”. The delicate, often whispered pieces
intertwine with temperamental compositions,
filled with dark spontaneity. With his extremely
low and deep voice,
Organisers: NOiNTENT Booking, ODA Firlej
/ Tickets: 40–50 PLN

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
Artystka powraca do klubów z materiałem ze swojej ostatniej płyty. „Migawka” to organiczny album
– dający oddech wtedy, gdy jesteśmy przebodźcowani nadmiarem informacji spływających do nas
każdego dnia i co do których nie mamy pewności, że są w ogóle prawdziwe. Ten album, także
poprzez tematy, jakie na nim poruszam i z którymi
zmierzyłam się po swojemu, jest na pewno bardziej
świadomy – mówi Mela Koteluk.
Organizator: Good Taste Production
www.goodtaste.pl
Bilety: 79–129 PLN
The artist returns to the clubs with songs from
her latest album. Migawka is an organic album
– giving you some space to breathe when you’re
overstimulated with an overabundance of information that you see every day, especially when
you don’t even know if it’s even real in the first
place. “Because of the topics that I’ve dealt with on
the album and which I’ve faced on my terms, it’s
definitely more conscious,” said Mela Koteluk.
Organiser: Good Taste Production
/ Tickets: 79–129 PLN
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Historia Franka Sinatry vol. 10:
„Celebrate Christmas” – koncert
The history of Frank Sinatra vol. 10:
Celebrate Christmas – a concert
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
W zimowo-świątecznym koncercie poświęconym
twórczości wyjątkowego artysty, oprócz utworów świątecznych takich jak „Silent night”, „Let
it snow”, „Santa Claus is coming to town” czy
„White Christmas”, usłyszymy kilka kompozycji,
które również wprowadzą nas w zimowy nastrój.
Będą to utwory, które stały się przebojami dzięki
Frankowi Sinatrze i są subiektywnym wyborem
Michała Bobera, któremu te utwory kojarzą się
z ciepłem świąt, zapachem grzanego wina i przyjemnym jazzem w tle... Zespół wystąpi w składzie:
Michał Bober (wokal), Marek Tutko (piano), Piotr
Sypień (bas), Adam Bławicki (sax), Dominik
Gawroński (trąbka), Marcin Wołowiec (puzon),
Tomasz Garbera (perkusja).
Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant
www.vertigojazz.pl
Bilety: 30 PLN
The winter and holiday concert dedicated to the
work of the exceptional artist will feature a number of Christmas songs, including Silent Night, Let
it Snow, Santa Claus Is Coming to Town and White
Christmas, as well as a number of compositions
that will also put us in a winter mood – songs that
became hits thanks to Frank Sinatra and were
selected by Michał Bober, who associates these
songs with the warmth of Christmas, the scent
of mulled wine and pleasant jazz in the background...
Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant
/ Tickets: 30 PLN

20.12 | 18:00
14.01 | 19:00
16:01 | 18:00
Kolędowanie w MDK Wrocław-Krzyki
Christmas carols in Wrocław-Krzyki
Youth Cultural Centre
Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki,
ul. Powstańców Śląskich 190
MDK Wrocław-Krzyki zaprasza na serię koncertów, podczas których wybrzmią najpiękniejsze
kolędy i pastorałki. Będzie to również okazja do
zaprezentowania swoich umiejętności różnych
sekcji działających przy tym ośrodku kultury.
HARMONOGRAM:
20.12 | 18:00 – „Hej, kolęda!” – koncert kolędowy
sekcji instrumentów klawiszowych, pracującej
pod kierunkiem Jerzego Adamowskiego
14.01 | 19:00 – „A wczora z wieczora” – koncert kolęd
i pastorałek w gitarowym wykonaniu sekcji RockOwcy
16.01 | 18:00 – „Kolędujmy wszyscy wraz”
– wspólne kolędowanie z sekcją Studium Piosenki
pod kierunkiem Beaty i Stanisława Tomanków
Organizator: MDK Wrocław-Krzyki

30, 31.12 | 19:00
„Acis i Galatea” – opera G.F. Händla
Acis and Galatea – an opera
by G.F. Handel
Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
„Acis i Galatea” Georga Friedricha Händla – dzieło napisane do tekstu Johna Gaya – uważane jest
powszechnie za najwybitniejszą operę pastoralną
w historii. Kompozytor zaczerpnął inspirację do
napisania utworu z „Przemian Owidiusza”. Ostateczna, dwuaktowa, najczęściej obecnie wykonywana wersja dzieła powstała dopiero w 1739 roku.
Cieszyło się ono za życia Händla ogromną popularnością, która utrzymywała się także później:
operę przerabiali także inni kompozytorzy, w XIX
wieku aranżację tego utworu wykonał sam Felix
Mendelssohn Bartholdy. To właśnie tę ostatnią
wersję usłyszymy podczas dwóch koncertów we
Wrocławiu.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

www.mdk-krzyki.pl

www.nfm.wroclaw.pl

Wstęp wolny

Bilety: 65–200 PLN

The Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre would like
to invite you to a series of concerts, featuring the most
beautiful Christmas carols. It will also be an opportunity for the participants of numerous sections of the
cultural centre to showcase their skills and work.
SCHEDULE:
20.12 | 18:00 – Hej, kolęda! – a Christmas carol
concert of the keyboard instruments section, led
by Jerzy Adamowski
14.01 | 19:00 – A wczora z wieczora – a Christmas
carol concert on guitars by RockOwcy section
16.01 | 18:00 – Kolędujmy wszyscy wraz – carolling
with the Song Studio section led by Beata and
Stanisław Tomanek
Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

Acis and Galatea by George Frideric Handel –
a work written to text by John Gay – is widely
considered to be the greatest pastoral opera in
history. The composer was inspired by Ovid’s
Metamorphoses. The content of the opera is the
story of the Sicilian shepherd Acis’s love to the
sea nymph Galatea. The feeling is reciprocated,
but the man has a rival, the awesome Cyclops
Polyphemus. Despite the warnings of Damon,
a friend of Acis, the lovers ignore the threat from
the giant.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 65–200 PLN

„Acis i Galatea” – opera, Kate Royal, fot. Jason Joyce

18.12 | 20:30–00:00

music
30.12 | 19:00
„Broadway, Broadway…”
– koncert sylwestrowy
Broadway, Broadway…
– New Year’s Eve concert
Scena Kamienica, ul. J. Lelewela 15
Sylwestrowa premiera spektaklu Sceny Kamienica
z musicalem w roli głównej. Na scenie w barwnej,
kolorowej scenografii połączenie muzyki, tańca
i piosenek. Nie zabraknie takich przebojów gatunku jak: „Upiór w operze”, „Koty”, „My Fair Lady”,
„Dzwonik z Notre Dame”, „Skrzypek na dachu”
i wiele innych fantastycznych utworów, które
podbiły muzyczne sceny świata z Broadwayem
na czele. Wystąpią znakomici artyści musicalowi,
a całości dopełnią popisowe choreografie.
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl

„Broadway, Broadway…” – koncert sylwestrowy, mat. organizatora; „Kandyd” – opera, fot. M. Grotowski

Bilety: 70 PLN (normalny), 60 PLN (ulgowy)
The New Year’s Eve premiere of a play by the
Scena Kamienica will be all about musical, as well
as colourful set design, a combination of music,
songs and dancing. There will be no shortage of
musical hits from The Phantom of the Opera, Cats,
My Fair Lady, The Hunchback of Notre Dame,
Fiddler on the Roof and many other fantastic
songs that took the musical stages of the world
– including Broadway – by storm. The night will
feature many outstanding musical artists, and
the music will be complemented by spectacular
choreographies.
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 70 PLN
(regular), 60 PLN (reduced)

31.12 | 20:00
Sylwester w Klubie Łącznik
New Year’s Eve in Klub Łącznik
Klub Łącznik, ul. Tramwajowa 1-3
Klub Łącznik zaprasza do spędzenia Sylwestra
2019/2020 w postindustrialnych wnętrzach ponad
100-letniej zajezdni. Szampańska zabawa z DJ-em
Apart_Mind, który będzie miksował najlepsze

utwory lat 90. Wyciągnijcie z szafy wytarte jeansy,
neonowe dodatki i krótkie spódniczki. Czas na
szalone lata dziewięćdziesiąte!
Organizator: Klub Łącznik
www.czasoprzestrzen.org
Bilety: 100 PLN
Come and spend New Year’s Eve 2019/2020 in
postindustrial interior of over 100 years old tram
depot. DJ Apart_Mind will mix songs from the 90s.
Take out worn jeans, neon accessories and short
skirts from the wardrobe. Time for crazy 90s!
Organiser: Klub Łącznik / Tickets: 100 PLN

4.01 | 19:00
5.01 | 18:00
„Kandyd” – opera
Candide – an opera
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
Leonard Bernstein, twórca m.in. słynnego
musicalu „West Side Story”, to także autor dzieła
bazującego na francuskim pierwowzorze Woltera
– „Kandyda”. Fabuła opery wzbogacona jest
w liczne zdarzenia i podróże geograficzne (wraz

z bohaterami przemierzamy holenderskie niziny,
zatrzymujemy się przejazdem w Paryżu, odwiedzamy hiszpański Kadyks i stolicę Argentyny,
ostatecznie trafiamy do podweneckiej wioski).
Wszystko utrzymane w humorystycznej aurze
i błyskotliwej muzyce, której fragmenty funkcjonują do dziś jako przeboje. „Kandyd” to piękna
kartka z podróży, muzyczna wizytówka Leonarda
Bernsteina.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–100 PLN
Leonard Bernstein, author of the famous musical
West Side Story, also wrote a work based on
Voltaire’s Candide. The story of the opera is full of
extraordinary events and geographical journeys
(together with the protagonists we travel across
the Dutch lowlands, stop briefly in Paris, move to
Cadiz in Spain and the capital of Argentina, eventually landing in a village near Venice). All this is
immersed in the humour of the libretto and brilliant music, fragments of which still function as
hits. Candide is a beautiful postcard from a journey, Leonard Bernstein’s musical showpiece.
Additional language: English / Organiser:
Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN
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4.01 | 19:00
„Kolędowo” – koncert Zakopower
Carols – a concert
by Zakopower band
Impart, ul. Mazowiecka 17
Wieczór kolędowy z zespołem Zakopower. Dwa
różne, przeplatające się koncerty w czasie jednego
wieczoru. W programie: tradycyjne polskie kolędy
i podhalańskie pastorałki, ale zdziwiłby się ten,
kto spodziewa się tylko klasycznych wykonań.
Utwory w tradycyjnym, góralskim, akustycznym
wykonaniu (skrzypce, basy podhalańskie, dudy)
mieszają się z tymi energetycznymi, nowocześnie
zaaranżowanymi.
Organizator: Music Station
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 99–130 PLN
Carol evening with Zakopower band. Two different, intertwining concerts during one evening.
The programme includes: traditional Polish carols
and Podhale pastorals, but those who expect only
classical performances would be surprised. Songs
in the traditional, highlander, acoustic performance (violin, Podhale basses, bagpipes) mix with
those energetic, modernly arranged.
Organiser: Music Station / Tickets: 99–130 PLN

11.01 | 18:00

17.01 | 19:00

„Gwiazdo świeć, kolędo leć”
– koncert
Gwiazdo świeć, kolędo leć
– a concert

„Siedem grzechów głównych”
– balet śpiewany
Seven Deadly Sins – sung ballet

Lubelska Federacja Bardów
– koncert
Lubelska Federacja Bardów
– a concert

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

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

„Gwiazdo świeć, kolędo leć”, czyli kolędy i pastorałki na trzy głosy: Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk
i Łukasza Zagrobelnego. Towarzyszyć im będzie
kwartet smyczkowy, a przy fortepianie zasiądzie
znakomity kompozytor, aranżer, dyrygent i twórca wielu przebojów – Włodzimierz Korcz. Poza
tradycyjnymi, znanymi wszystkim utworami,
takimi jak „Dzisiaj w Betlejem”, „Bracia patrzcie
jeno” czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” usłyszymy także autorskie kompozycje Włodzimierza Korcza z tekstami Wojciecha Młynarskiego,
Magdy Czapińskiej, Wojciecha Kejne oraz Ernesta
Brylla.

Współpraca pomiędzy kompozytorem Kurtem
Weillem a dramaturgiem Bertoltem Brechtem zaowocowała powstaniem takich dzieł jak „Opera za
trzy grosze” czy „Rozkwit i upadek miasta Mahagonny”. Twórcy pełnymi garściami czerpali tam
z muzyki popularnej, wprowadzając elementy
jazzu i muzyki tanecznej. Bulwersowali konserwatywnych krytyków i jednocześnie przyciągali
szeroką publiczność, zafascynowaną satyrycznym
wydźwiękiem tych dzieł. Ich ostatnim wspólnym
przedsięwzięciem stał się balet śpiewany „Siedem
grzechów głównych”.

Organizator: Radio Wrocław

Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego

www.radiowroclaw.pl
Bilety: od 110 PLN
Gwiazdo świeć, kolędo leć – Christmas carols and
songs on three voices: Alicja Majewska, Olga
Bończyk and Łukasz Zagrobelny. They will be
accompanied by a string quartet, as well as Wojciech Korcz – an excellent composer, arranger,
conductor and author of many hit sogs, who
will play the piano. Apart from the traditional
and well-known carols, we will also have an
opportunity to listen to original compositions
by Włodzimierz Korcz with lyrics by Wojciech
Młynarski, Magda Czapińska, Wojciech Kejne
and Ernest Bryll.
Organiser: Radio Wrocław
/ Tickets: from 110 PLN

Dodatkowy język: angielski

www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 20–80 PLN
The cooperation between the composer Kurt
Weill and the playwright Bertolt Brecht resulted
in the creation of such works as The Three penny
Opera or Rise and Fall of the City of Mahagonny.
The creators took full advantage of popular music
there, introducing elements of jazz and dance
music. They outraged conservative critics and at
the same time attracted a wide audience fascinated by the satirical overtones of these works. Their
last joint venture became the sung ballet Seven
Deadly Sins.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 20–80 PLN

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Grupa, która w domenie piosenki literackiej, turystycznej, kabaretowej stawia poprzeczkę wysoko.
Przełamali stereotyp niszowości gatunku, występując przed wielotysięczną widownią Bieszczadzkich
Aniołów w Cisnej czy Stachuriady w Grochowicach.
Na scenie są już od 20 lat. Stawiają na wielkie głosy,
piękne melodie, dobrze zgrany chór i pozytywną
energię. Nagrali 12 płyt, koncertowali w Polsce,
Europie i USA. W ODT Światowid usłyszymy ich
opracowania utworów Leonarda Cohena i Boba
Dylana (tłumaczenia, aranżacje), jak i poematów
Edwarda Stachury (muzyka).
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Bilety: 40 PLN
A group that sets the bar high in the field of
literary, tourist and cabaret songs. They broke the
stereotype of the niche genre by performing in
front of the audience of thousands of Bieszczady
Angels in Cisna or Stachuriada in Grochowice.
They have been active on music stage for 20
years now. They focus on great voices, beautiful
melodies, outstanding choir and positive energy.
They have recorded 12 albums and given concerts
in Poland, Europe and the USA. At the Światowid, we will have an opportunity to listen to their
renditions of songs by Leonard Cohen and Bob
Dylan (translated and arranged), as well as poems
by Edward Stachura with their music.
Organiser: ODT Światowid / Tickets: 40 PLN

„Siedem grzechów głównych” – balet śpiewany, Anne Sophie von Otter, fot. Ewa Marie Rundquist
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6.01 | 18:00

18.01 | 18:00

19.01 | 16:00

„Kamp! Live Tour” – koncert
Kamp! Live Tour – a concert

„Pieśni i poematy” – koncert
Songs and poems – a concert

„Za zasłoną...” – koncert
Behind the curtain... – a concert

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

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

Radio Wrocław, ul. Karkonoska 10

Kamp! wraca do formuły full live actów. Po
ostatniej płycie „Dare” szybko okazało się, że
większości tych utworów nie da się przełożyć na
materiał koncertowy. Po krótkiej frustracji zespół
zdecydował się na zmiany. Przez ostatnie dwa lata
ewoluował ich sposób konsumowania muzyki
i gromadziła się w nich potrzeba przekazania swojej pasji do muzyki klubowej w szczery i mocny
sposób. Prosto z serca wypłynął nowy materiał na
rdzennie inną formułę live. Wracają do korzeni.
Pozwalają sobie na większą improwizację i zabawę, łącząc to z zupełnie nową jakością podczas
występów na żywo.
Organizator: wrockfest.pl
www.wrockfest.pl
Bilety: 49–65 PLN
Kamp! returns to the full live act formula. After
the last album Dare, it quickly turned out that
most of these songs could not be translated into
concert material. After a short frustration, the
band decided to change. Over the past two years,
their way of consuming music has evolved and
they have accumulated the need to convey their
passion for club music in an honest and powerful
way. Straight from the heart came a new material
for a different core live formula. They return to
the roots. They allow themselves to be more improvised and have fun, combining it with a whole
new quality during live performances.

„Pieśni i poematy” – koncert, Małgorzata Walewska, fot. Bartek Banaszak

Organiser: wrockfest.pl / Tickets: 49–65 PLN

Świetnie zapowiadającą się międzynarodową
karierę kompozytorską Mieczysława Karłowicza
przerwał wypadek. Podczas wycieczki nad Czarny
Staw Gąsienicowy w lutym 1909 roku artysta
zginął przysypany przez lawinę, która zeszła ze
zboczy Małego Kościelca. Trzon jego dorobku
stanowią utwory symfoniczne, jednak powstałe
wcześniej pieśni także są godne uwagi. Podczas
sobotniego koncertu usłyszymy je w orkiestracji
Piotra Mossa, a solistką będzie wybitna śpiewaczka Małgorzata Walewska.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 10–110 PLN

music

17.01 | 20:00–23:00

Koncert noworoczny w wykonaniu uczestników
sekcji artystycznych MDK-Krzyki. Na scenie
wystąpią młodzi tancerze, muzycy i aktorzy.
Tym razem zabiorą was w świat karnawału,
masek i radosnego święta.
Organizator: MDK Wrocław-Krzyki
www.mdk-krzyki.pl
Wstęp wolny
New Year’s concert performed by the participants
of the artistic sections of the Wrocław-Krzyki
Youth Cultural Centre. Young dancers, musicians
and actors will perform on stage. This time they
will take you into the world of carnival, masks and
a joyful holiday.
Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

Mieczysław Karłowicz’s promising international
career as a composer was interrupted by fatal
accident. During a hike to Czarny Staw Gąsienicowy, a lake in the Tatra Mountains, in February
1909, the artist was killed by an avalanche that
descended from the slopes of Mały Kościelec. The
core of his oeuvre are symphonic works, while
written earlier songs are also noteworthy. During
the Saturday concert we will hear them in the
Piotr Moss orchestration, and the outstanding
singer Małgorzata Walewska will be the soloist.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 10–110 PLN
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19.01 | 19:00
„Christmas songs”
– koncert Agi Zaryan
Christmas songs
– a concert by Aga Zaryan
Impart, ul. Mazowiecka 17
Zmysłowy głos Agi Zaryan, selekcja ponadczasowych evergreenów o tematyce świątecznej oraz
towarzystwo wytwornego zespołu European
Jazz Sextet – to kwintesencja koncertu. Wokalistka swoim śpiewem przeniesie publiczność
w atmosferę pełną świątecznej aury i bożonarodzeniowego uniesienia. Olbrzymimi atutami
występu będą wytrawny akompaniament
zespołu European Jazz Sextet oraz wyjątkowy
wybór utworów. W programie m.in. radosne
„Santa Claus is coming to town”, „Jingle bells”,
które będą się uzupełniać z pełnym zadumy
„Someday at Christmas” czy nastrojowym
„The Christmas song”.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 110–130 PLN

Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets:
110–130 PLN

23.01 | 19:00

29.01 | 20:00–23:00

„Janerka na basy i głosy” – dyskusja
Janerka na basy i głosy – a discussion

Boban Marković Orkestar – koncert
Boban Marković Orkestar – a concert

22.01 | 20:00

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1

Peter J. Birch – koncert
Peter J. Birch – a concert

Album „Janerka na basy i głosy” zdaniem wielu
redakcji muzycznych okazał się najważniejszym rodzimym wydawnictwem muzycznym
2019 roku. W prace nad płytą stanowiącą hołd
złożony Lechowi Janerce zaangażowali się artyści
różnych proweniencji: od muzyków po literatów.
W czwartek w Prozie o pracy nad płytą porozmawiają: główny bohater tego muzyczno-literackiego zamieszania – Lech Janerka oraz Małgorzata
„Tekla” Tekiel, Paweł „Pablopavo” Sołtys i Marcin
Świetlicki. Dyskusję poprowadzi dziennikarz
i muzyk Filip Łobodziński.

Jedna z najważniejszych bałkańskich orkiestr
dętych przyjeżdża do Wrocławia promować
swoją najnowsza płytę. Międzynarodowa kariera
Bobana rozpoczęła się w 1999 roku. Od tego czasu
on i jego orkiestra, w tym jego syn Marko, występowali w całej Europie, Stanach Zjednoczonych
i Izraelu. Jego ojciec Dragutin miał rację – przeznaczeniem Bobana było być trębaczem. Muzyka
Bobana jest współczesna i miejska, z poszanowaniem więzi z tradycją. Muzycy tacy jak DJ Shantel,
Balkan Beatbox czy Zach Condon – lider grupy
Beirut – nazywają Bobana Markovića źródłem
swoich inspiracji, a nawet dedykują mu piosenki
i zapożyczają z jego twórczości.

Pracownia Komuny Paryskiej 45
/ Komuny Paryskiej 45 Workshop,
ul. Komuny Paryskiej 45
Pełna emocji, muzyczna podróż z Peterem
J. Birchem – twórcą, aranżerem i tekściarzem,
w którego twórczości najbardziej słyszalnymi
gatunkami są w folk rock, americana, alt-country
i blues. Klimatyczny koncert artysty będzie
idealną okazją, by powitać Nowy Rok w Pracowni.
Organizatorzy: Natalia Gołubowska,
Strefa Kultury Wrocław
pracowniaKP45
Wstęp wolny
Full of emotions, musical journey with Peter
J. Birch – creator, arranger and songwriter. In
his work the most audible genres are folk rock,
americana, alt-country and blues. The artist’s
atmospheric concert will be an ideal opportunity
to welcome the New Year in the workshop.
Organisers: Natalia Gołubowska,
Culture Zone Wrocław / Free entrance

Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
The record Janerka na basy i głosy is considered
one of the most important Polish music albums
of 2019. Many artists from various fields were
involved in the project, from musicians to writers.
In Proza, you will follow the talk about the work
on the record with: the key person in the project,
Lech Janerka, Małgorzata “Tekla” Tekiel, Paweł
“Pablopavo” Sołtys and Marcin Świetlicki. The
meeting will be moderated by journalist and
musician Filip Łobodziński.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance (registration is required)

Organizator: Ethno Jazz Festival
www.wrockfest.pl
Bilety: 50–80 PLN
One of the most important Balkan brass bands
comes to Wrocław to promote their latest album.
Boban’s international career began in 1999. Since
then, he and his orchestra, including his son
Marko, have performed throughout Europe, the
United States and Israel. His father Dragutin
was right – Boban’s destiny was to be a trumpeter. Boban’s music is contemporary and urban,
respecting the bond with tradition.
Organizator: Ethno Jazz Festival / Tickets: 50–80 PLN

Aga Zaryan, mat. organizatora
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The sensual voice of Aga Zaryan, the selection
of timeless evergreens on Christmas themes
and the accompaniment by the exquisite European Jazz Sextet are the quintessence of the concert.
The singer’s voice will definitely let the audience
feel the Christmas atmosphere and joy. One of
the best things about the concert is the fact
that it will be accompanied by the outstanding
European Jazz Sextet band, who will play
a unique selection of songs. The programme
features the joyful Santa Claus Is Coming to Town
and Jingle Bells, which will be complemented
by the sombre Someday at Christmas and
atmospheric The Christmas Song.

music
30.01 | 20:00
„Muzyka i słowa”
– koncert Stanisława Soyki
Music and Words – a concert
by Stanisław Soyka
Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
„Muzyka i słowa” jest pierwszym od prawie 15
lat w pełni autorskim dziełem tego artysty. Sam
Soyka określa muzykę zamieszczoną na płycie
jako mieszankę folku, R&B, reggae i ballady. Piosenki – pomimo różnorodności stylistycznej – są
prostolinijne, prawdziwe i szczere. To muzyczne
wyznanie bez podrasowania. Na płycie znajdują
się utwory takie jak „Polonez” czy „Tango”, w których odnajdziemy całą amplitudę uczuć.
Organizator: Good Taste Production
www.goodtaste.pl
Bilety: 69–129 PLN

Walicki-Popiołek Duo, mat. organizatora

Music and Words is the first fully original album
by the artist released in nearly 15 years. The
artist himself describes the music on the album
as a mixture of folk, R&B, reggae and ballads.
The songs – despite their stylistic diversity – are
straightforward, true and sincere, like a musical
confession without any sugarcoating. The album
features songs like Polonez and Tango, presenting
a whole amplitude of feelings.

Muzycznej – kontynuują studia w Katowicach
pod kierunkiem prof. Wandy Palacz i prof. Teresy
Baczewskiej. Współpracują ze sobą od kilku lat,
szukając oryginalnych brzmień w muzyce hiszpańskich i argentyńskich kompozytorów, polskich
i niemieckich twórców, jak również nowatorskich
rozwiązań w utworach kompozytorów współczesnych. Niebawem ukaże się ich debiutancki
album „Iberico” zawierający muzykę z krajów
hiszpańskojęzycznych. Niektóre z tych utworów
znalazły się również w programie koncertu.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Bilety: 15 PLN
Pianist Aleksandra Popiołek-Walicki and Jakub
Walicki – graduates of the Academy of Music in
Wrocław – continue their studies in Katowice under the eye of Prof. Wanda Palacz and Prof. Teresa
Baczewska. They have been working together for
several years, searching for original sounds in the
music of Spanish and Argentinian composers,
Polish and German musicians, as well as innovative solutions in the works of contemporary
composers. Their debut album Iberico, featuring
from Spanish-speaking countries, will be released
soon. Some of songs from the album were also
included in the concert programme.
Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN

Organiser: Good Taste Production
/ Tickets: 69–129 PLN

31.01 | 19:00

31.01 | 18:30

„Paria” – opera
Stanisława Moniuszki
Pariah – an opera
by Stanisław Moniuszko

Światowid Klasycznie:
Walicki-Popiołek Duo – koncert
Classical Światowid:
Walicki-Popiołek Duo – a concert
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Pianistka Aleksandra Popiołek-Walicki oraz Jakub
Walicki – absolwenci wrocławskiej Akademii

Narodowe Forum Muzyki / National Forum of Music,
pl. Wolności 1
Stanisław Moniuszko jest twórcą polskiej opery
narodowej, a jego twórczość przepełniona jest
nawiązaniami do rodzimej muzyki ludowej.
Pojawiają się tu mazurki i polonezy, a całość daje
trudne do ujęcia w słowach wrażenie swojskości.
Ale kompozytorowi zdarzało się też podejmować

w swojej muzyce tematykę o wiele bardziej egzotyczną. Za przykład takiego dzieła może posłużyć
ostatnia opera Moniuszki, „Paria”. Autorem
libretta był – podobnie jak w przypadku „Strasznego dworu” i „Verbum nobile” – Jan Chęciński.
Poeta zaadaptował tragedię francuskiego pisarza
Casimira Delavigne’a, którego Polacy pamiętają
także jako autora słów „Warszawianki” – pieśni
poświęconej powstaniu listopadowemu.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Narodowe Forum Muzyki
im. Witolda Lutosławskiego
www.nfm.wroclaw.pl
Bilety: 10–60 PLN
Stanisław Moniuszko is the creator of the Polish
national opera, and his work is full of references
to native folk music. It abounds in mazurek and
polonez, and as a whole it gives an impression
of familiarity difficult to put in words. But the
composer sometimes took up much more exotic
themes in his music. An example of such a work
can be Moniuszko’s last opera, Pariah. The author
of the libretto was – as in the case of The Haunted
Manor and Verbum nobile – Jan Chęciński. The
poet adapted the tragedy of the French writer
Casimir Delavigne, whom Poles also remember as
the author of the words of Warszawianka, a song
devoted to the November Uprising against the
tsarist regime of 1830–31.
Additional language: English / Organiser:
The Witold Lutosławski National Forum of Music
/ Tickets: 10–60 PLN
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film

film
film
1.12 | 14:00
13. Polish Cinema for Beginners:
„Cicha noc” – pokaz filmu
i spotkanie
13th Polish Cinema for Beginners:
Silent Night – a film screening
and a meeting
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Podczas finału 13. sezonu Polish Cinema for Beginners, edycji poświęconej polskim tradycjom świątecznym, widzowie będą mieli okazję przyjrzeć się
Bożemu Narodzeniu: bohater „Cichej nocy” Piotra
Domalewskiego, Adam (Dawid Ogrodnik), niespodziewanie pojawia się na rodzinnej wigilii we wsi
położonej we wschodniej Polsce. Nikt nie oczekuje,
że przyjedzie i nikt nie zna tajnego planu Adama,
który chce ujawnić podczas przerwy świątecznej.
Okazuje się jednak, że rodzina jest pełna tajemnic,
które zaczną wychodzić na jaw. To nie będzie cicha
noc… Film został doceniony przez festiwale w Gdyni, Krakowie i Szanghaju.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa
www.polishcinema.com.pl
Bilety: 17 PLN

Polish Cinema for Beginners, kadr z filmu „Cicha noc”, mat. organizatora

The finale of the 13th season of Polish Cinema for
Beginners, an edition devoted to Polish celebrations, will take a look at Christmas: the protagonist of Silent Night directed by Piotr Domalewski,
Adam (Dawid Ogrodnik), unexpectedly visits
his family’s Christmas celebrations in a village
in eastern Poland. Nobody expects him to come
and nobody knows Adam’s secret plan, which he
wants to reveal during the holidays. However, it
turns out that the family is full of secrets that will
begin to come out. It won’t be a silent night at
all… The film has been recognized by festivals in
Gdynia, Krakow and Shanghai.
Additional language: English / Organiser:
Wrocławska Fundacja Filmowa / Tickets: 17 PLN

1.12 | 18:00
„Powracająca FALA”
– pokaz filmu i spotkanie
Powracająca FALA
– a film screening and meeting
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
Film jest kontynuacją pomysłu Piotra Łazarkiewicza zrealizowanego w filmie „FALA” z roku
1985. Ten wzorcowy dla dokumentu muzycznego
obraz jest niezwykłą kroniką festiwalu w Jarocinie

sprzed ponad trzydziestu lat. Trzy dekady później
jego bohaterowie ponownie stają przed kamerą.
Już w przyszłości, którą wyobrażali sobie w 1985
roku, odpowiadają jeszcze raz na pytanie: co to
jest przyszłość? Po seansie odbędzie się spotkanie
z reżyserem filmu, Michałem Wiraszko.

Gombrowicz Literary Traditions Festival – “Who
reads, lives.” The programme will feature i.e. All
These Sleepless Nights by Michał Marczak, as well
as Cosmos by Andrzej Żuławski.
Organiser: Ossoliński National Institute / Free entrance

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia
www.zajezdnia.org
Wstęp wolny
The film continues Piotr Łazarkiewicz’s idea implemented in his 1985 film FALA. This seminal work for
the musical documentary genre is an extraordinary
chronicle of the Jarocin Festival from more than 30
years ago. Three decades later, its protagonists once
again stand in front of the camera. It’s the future that
they imagined back then in 1985 and they answer
the same question they were asked back then: what
is future? After the screening, stay for a meeting with
the director of the film, Michał Wiraszko.
Organiser: Depot History Centre / Free entrance

3–14.12
Filmowa jesień w Muzeum Pana
Tadeusza – przegląd filmowy
Film autumn in the Pan Tadeusz
Museum – a film review
Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6
Jesienią Muzeum Pana Tadeusza zaprasza na
pokazy w kinie Popiół i Diament, tym razem
odbywające się w ramach trzech cykli: „Filmoteka
sztuk pięknych”, „Oblicza wojny” oraz w ramach
III Festiwalu Tradycji Literackich Gombrowicza
„Kto czyta ten żyje”. W programie m.in. „Wszystkie nieprzespane noce” Michała Marczaka, a także
„Kosmos” Andrzeja Żuławskiego.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
Wstęp wolny
In autumn, the Pan Tadeusz Museum invites you
for screenings at the Popiół i Diament Cinema,
taking place as part of three series: “Fine Arts
Film Archive,” “Faces of War”, as well as the 3rd

6.12 | 20:00
Reżyserzy popkultury: Agnieszka
Smoczyńska – spotkanie
Pop-culture directors: Agnieszka
Smoczyńska – a meeting
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
W grudniu w cyklu Reżyserzy Popkultury spotkać
będzie można Agnieszkę Smoczyńską, której „Córki
dancingu” okrzyknięto jednym z najciekawszych
polskich debiutów ostatnich lat. Smoczyńską za
ten film doceniono głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymała Nagrodę Specjalną Jury za
Oryginalność Pomysłu i Unikalną Wizję Artystyczną na prestiżowym festiwalu Sundance. Artystka
współreżyserowała pierwszy polski serial dla Netflixa „1983”, zrealizowała też swój drugi film „Fugę”.
Spotkanie poprowadzi Kaja Klimek, która weźmie
pod lupę również nieco mniej znane od filmowych
realizacje teatralne Agnieszki Smoczyńskiej.
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 13–16 PLN
In December, the „Pop-culture directors” series
will feature Agnieszka Smoczyńska, whose The
Lure was hailed as one of the most interesting
Polish debuts of recent years. The director enjoyed
particular appreciation in the United States, where
she received the Special Jury Award for Originality
at the prestigious Sundance Film Festival. The
artist co-directed 1983, the first Polish series for
Netflix, and made her second film Fugue. The
meeting will be hosted by Kaja Klimek, who will
take a closer look at the lesser-known theatrical
productions by Agnieszka Smoczyńska.
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 13–16 PLN

55

film

„Mój koniec świata beze mnie”
– pokaz filmu
My End of the World Without Me
– a film screening
IP Studio, ul. Ruska 46a

56

„Mój koniec świata beze mnie” w reżyserii Łukasza
Ziomka to utkana z fragmentów opowieść o parze
młodych ludzi, którzy swoją codzienność zamieniają
w nieustanny performance. Grają w grę, której ani
reguły, ani cel nie są do końca jasne. Czy balansując na granicy pomiędzy fikcją a rzeczywistością,
szukają prawdy o sobie? Ten film to wizualny tygiel,
w którym kręcone z ręki home made-video łączy
się z estetyką slow cinema, teledysku i reklamy,
a popkulturowe klisze z sennym koszmarem.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: IP Studio
studioIPgroup
Wstęp wolny
My End of the World Without Me directed by Łukasz
Ziomek, is an episodic tale of a young couple turning
their live into a performance. This film is a collage of
everyday life scenes, some daytime nightmares and
popcultural clichés. A visual melting pot mixing together a home-made video documentary and slow cinema
aestetics with a commercial and a music video.
Additional language: English
/ Organiser: IP Studio / Free entrance

9.12 | 18:00
Trójkąt? W modzie. Kino:
„Fresh Dressed” – pokaz filmu
Triangle? It’s fashionable. Cinema:
Fresh Dressed – a film screening
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45
Kameralne projekcje z Wrocławską Fundacją Filmową i Otwartym Zakładem Artystycznym to wyprawy w świat mody. W grudniu będzie to filmowa
wycieczka dla wszystkich fanów hip-hopu oraz pasjonatów świetnego kina dokumentalnego. „Fresh

Dressed” Sachy Jenkinsa to opowieść o związkach
pomiędzy historią, muzyką i modą hip-hopu. To
kronika młodzieńczego buntu, imperatywu bycia
„fresh” za wszelką cenę, ale także podskórna refleksja nad „wszystkożernością” międzynarodowego
rynku modowego i zachłannością popkultury. Wydarzenie jest częścią projektu Natalii Gołubowskiej
„Trójkąt? W modzie” realizowanego w Pracowni
Komuny Paryskiej 45. Spotkania filmowe mają
pomóc mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego
odnaleźć inspiracje do wspólnego przygotowania
w 2020 roku niecodziennego pokazu mody.
Organizatorzy: Natalia Gołubowska,
Strefa Kultury Wrocław
pracowniaKP45
Wstęp wolny
The small screenings with Wrocławska Fundacja
Filmmowa and the Open Art Centre are expeditions into the world of fashion. December brings
a film journey for all hip-hop fans and enthusiasts
of great documentary cinema. Sacha Jenkins’
Fresh Dressed is a story of the relationship between
hip-hop history, music and fashion. A chronicle
of a youthful rebellion, the imperative of being
„fresh” at all costs, as well as a subconscious
reflection on the “omnivorous” nature of the
international fashion market and pop culture
greed. The event is part of Natalia Gołubowska’s
Triangle? It’s fashionable! project carried out at the
Komuny Paryskiej 45 Workshop. The aim of the
film meetings is to help the residents of Przedmieście Oławskie district to find inspiration for the joint
preparation of an unusual fashion show in 2020.
Organisers: Natalia Gołubowska, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

tury: Marka Hłaski i Krzysztofa Komedy. Legendarny jazzman i kompozytor muzyki do kilkudziesięciu
filmów, zasłynął dzięki pracy z Romanem Polańskim
przy filmie „Nóż w wodzie”. To właśnie Dolny Śląsk
stanowił inspirację dla ścieżki dźwiękowej pierwszej
pełnometrażowej produkcji Polańskiego. Po filmie
odbędzie się wykład dyrektora Centrum Technologii
Audiowizualnych – dr. Roberta Banasiaka.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
This autumn, the main theme of the series is
the 50th anniversary of the death of two outstanding figures of Polish culture: Marek Hłasko
and Krzysztof Komeda. The legendary jazzman
and composer of music for several dozen films,
became famous for his work with Roman Polański
on his debut film Knife in the Water. It was Lower
Silesia that inspired the soundtrack of Polański’s
first feature-length production. The film will be
followed by a lecture by the director of the Audiovisual Technology Centre, Dr Robert Banasiak.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

11.12 | 20:00
Najlepsze z najgorszych:
„Mordercza opona” – pokaz filmu
The best from the worst:
Rubber – a film screening
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Kinematograf Wrocławski:
„Nóż w wodzie”
– pokaz filmu i wykład
Wrocław Cinematograph:
Knife in the Water
– a film screening and lecture

Prawdopodobnie jedyny na świecie film, którego
głównym bohaterem jest zabójcza opona samochodowa posiadająca zdolności parapsychologiczne i instynkt mordercy. W ramach kolejnego
spotkania z kinem klasy B, Nowe Horyzonty zapraszają na wizytę w umyśle Quentina Dupieux –
jednego z najdziwniejszych, najbardziej ekstrawaganckich i jednocześnie diabelsko kreatywnych
reżyserów w historii kinematografii. „Mordercza
opona” już po pierwszym pokazie w Cannes
zyskała status kultowego hitu.

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

10.12 | 18:00–21:00

Tej jesieni tematem przewodnim cyklu jest 50. rocznica śmierci dwóch wybitnych postaci polskiej kul-

www.kinonh.pl
Bilety: 15 PLN (klubowy), 18 PLN (normalny)

Kadr z filmu „Mój koniec świata beze mnie”, mat. organizatora

7.12 | 19:00

film

16.12 | 18:00
Oblicza japońskiego kina:
„W świecie filmowych inspiracji,
czyli zachodnie adaptacje
japońskich filmów i vice versa”
– wykład
Faces of Japanese cinema:
In the world of cinematic inspirations,
or western adaptations of Japanese
film and vice versa – a lecture
Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
/ Lower Silesian Public Library, ul. Rynek 58

Probably the only film in the world where the
main character is a deadly car tire with psychic
abilities and killer instinct. As part of another
meeting with Class B cinema, Kino Nowe Horyzonty invites you to visit the mind of Quentin
Dupieux – one of the strangest, most extravagant
and at the same time devilishly creative directors
in the history of cinematography. Rubber gained
the status of a cult hit after the first show in
Cannes.
Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets:
15 PLN (club members), 18 PLN (regular)

12.12 | 18:00–20:00
Kino Schron: „Jaskinia
zapomnianych snów” – pokaz filmu
Shelter Cinema: Cave of Forgotten
Dreams – a film screening
Muzeum Współczesne Wrocław / Wrocław
Contemporary Museum, pl. Strzegomski 2a

Książka na ekranie, kadr z filmu „Nagi lunch”, mat. organizatora

Film dokumentalny w reżyserii Wernera Herzoga
to opowieść o wizycie niemieckiego filmowca
w jaskini Chauveta na południu Francji, w której
latem 1994 roku odkryto prehistoryczne malowidła. Herzog skupił się na ludzkiej potrzebie obrazowania, wskazując, jak ważną rolę w kulturze
spełnia od setek lat. W efekcie powstała nie tylko
filmowa podróż w przeszłość, ale także przykład
inspirującego dzieła sztuki. Pokaz towarzyszący
wystawie interaktywnej „Obrazośnienie”.
Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław
www.muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny
Werner Herzog’s documentary tells the story of
a German filmmaker’s visit to the Chauvet Cave
in southern France, where prehistoric paintings
were discovered in the summer of 1994. Herzog
focused on the human need for creating images,
indicating the important role it has played in culture for hundreds of years. The result is not only
a film journey into the past, but also an example
of an inspiring work of art. The screening accompanies the Obrazośnienie interactive exhibition.
Organiser: Wrocław Contemporary Museum
/ Free entrance

12.12 | 20:00
Książka na ekranie:
„Nagi lunch” – pokaz filmu
Book on the Screen:
Naked Lunch – a film screening
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
Kolejna odsłona cyklu „Książka na ekranie” i kolejny filmowo-literacki kult. Grudniowym pokazem
będzie „Nagi lunch” w reżyserii Davida Cronenberga na podstawie powieści Williama S. Burroughsa,
a przed filmem prelekcja o pisarzu, który przypadkiem zastrzelił swoją żonę, celując do szklanki
dżinu, stojącej na jej głowie. Uznawany – obok
Jacka Kerouaca i A. Ginsberga – za najwybitniejszego pisarza tzw. Beat Generation, uzależniony od
heroiny, morfiny i alkoholu autor stworzył powieść
sugestywną, deliryczną i oszałamiającą. Adaptując
tę książkę, David Cronenberg nakręcił film równie
psychodeliczny i szalony, będący inspiracją dla
wielu artystów tej klasy co: David Byrne, Dawid Bowie czy Lou Reed i do dziś zadziwiający widzów.
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 13 PLN
The next installment of the “Book on the Screen”
series and another film and literary cult. The December screening will be Naked Lunch directed by
David Cronenberg based on the novel by William
S. Burroughs, and before the film a lecture about
a writer who accidentally shot his wife, aiming at
a glass of gin standing on her head. Considered the
greatest writer of the so-called Beat Generation,
addicted to heroin, morphine and alcohol, the
author created a suggestive, delirious and stunning
novel. By adapting this book, David Cronenberg
made a film equally psychedelic and crazy.
Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 13 PLN

Gdy na początku XXI w. amerykańskie wytwórnie
zrealizowały kilka remake’ów japońskich horrorów, pojawiły się głosy oskarżające Hollywood
o wypranie z pomysłów i zawłaszczanie dorobku
japońskiego kina. Tymczasem zjawisko transferów pomysłów filmowych między różnymi
kinematografiami ma długą tradycję, a pierwsze
zachodnie adaptacje japońskich filmów powstawały już w latach 60. XX wieku. Filmoznawca Dawid Głownia omówi różne aspekty tego zjawiska –
od „Siedmiu wspaniałych” (1960) do japońskiego
remake’u „Bez przebaczenia” (2013).
Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny
When American studios decided to remake
several Japanese horror films at the beginning of
the 21st century, some accused Hollywood of being
out of ideas and appropriating the achievements
of Japanese cinema. In reality, the phenomenon
of transfer of film ideas between various cinemas
has a long tradition, and the first Western adaptations of Japanese films were made in the 1960s.
Film expert and scholar Dawid Głownia will present various aspects of this phenomenon – from
The Magnificent Seven (1960) to the Japanese
remake of Unforgiven (2013).
Organiser: Lower Silesian Public Library / Free entrance

17.12 | 9:30
DCF od tyłu: Filmowe szaleństwo:
„Mulholland Drive” – pokaz filmu
DCF Backwards: Movie Madness:
Mulholland Drive – a film screening
Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian Film
Centre, ul. Piłsudskiego 64a
„DCF od tyłu: Filmowe szaleństwo” to cykl,
podczas którego co miesiąc prezentowane będą
najdziwniejsze i najbardziej kultowe filmy w historii kina. W grudniu odbędzie się pokaz filmu
„Mulholland Drive” w reżyserii Davida Lyncha.
To jeden z najbardziej śmiałych eksperymentów
formalnych swego czasu, oniryczny spektakl nominowany do Oscara za najlepszą reżyserię, który
otrzymał również aż 4 nominacje do Złotych Globów. Tajemnicze dzieło Lyncha – porównywane
do koszmaru sennego, w którym to świecie rządzi
iluzja – na długo pozostaje w głowach.
Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe
www.dcf.wroclaw.pl
Bilety: 13 PLN
“DCF Backwards: Movie Madness” is a series
presenting the weirdest and the most influential
films in the history of cinema every single month.
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In December, the audience will be treated to David Lynch’s Mulholland Drive – one of the boldest
formal experiments of its time, an oneiric spectacle nominated for an Academy Award for Best
Directing, as well as four Golden Globes. Lynch’s
mysterious work – often compared to a nightmare
in which the world is ruled by illusion, gets stuck
in your head for a long time.

18.12 | 19:00, 20:00
19.12 | 11:30–20:15

Organiser: Lower Silesian Film Centre
/ Tickets: 13 PLN

Moc silna jest w Kinie Nowe Horyzonty. 18
grudnia KNH zamieni się w międzyplanetarną
bazę, w której będzie można spotkać Księżniczkę
Leię, Luke’a Skywalkera, Dartha Vadera i inne
ikoniczne postaci z uniwersum „Gwiezdnych wojen”. Wszystko za sprawą premierowych pokazów
najnowszej części sagi – „Skywalker. Odrodzenie”.

18.12 | 18:30

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

Moje filmy: Radzka – „Hair”
– pokaz filmu i spotkanie
My Films: Radzka – Hair
– a film screening and meeting

Organizatorzy: Wrocławski Fanklub „Gwiezdnych
wojen”, Kino Nowe Horyzonty

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

The Force is strong at the Kino Nowe Horyzonty.
On 18th of December, Kino Nowe Horyzonty will
turn into an interplanetary base in which you’ll be
able to meet Princess Leia, Luke Skywalker, Darth
Vader and other iconic characters from the Star
Wars universe. All thanks to the premiere shows of
the latest part of the saga – The Rise of Skywalker.

„Make love, not war!”, czyli kultowe „Hair” w Kinie Nowe Horyzonty – tym razem dzięki cyklowi
„Moje filmy”, w ramach którego znani wrocławianie wybierają swoje ulubione produkcje. Pokaz
musicalu Miloša Formana będzie wstępem do
rozmowy z Radzką – stylistką, twórczynią pierwszego w Polsce modowego vloga, autorką książki
o modzie „Radzka radzi: Tobie dobrze w tym!”.
Jej filmy na YouTube’ie oglądają rzesze internautów, a profil na Instagramie zgromadził 94 tysiące
obserwujących.
Organizator: Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl
Bilety: 15 PLN (klubowy), 20 PLN (normalny)
Make love, not war!, means the iconic Hair at the
Kino Nowe Horyzonty – this time thanks to the
“My Films” series, in which well-known Wrocław
residents choose their favorite productions.
Miloš Forman’s musical will be an introduction
to the conversation with Radzka – stylist, creator
of the first fashion vlog in Poland, author of the
fashion book Radzka advises: you look good in it!.
Her videos on YouTube are watched by crowds of
Internet users, and the Instagram profile gathered
94,000 followers.
Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Tickets:
15 PLN (club members), 20 PLN (regular)

www.kinonh.pl
Bilety: 15 PLN (klubowy), 17 PLN (normalny)

Organisers: Wrocław fanclub of Star Wars, Kino
Nowe Horyzonty / Tickets: 15 PLN (club members),
17 PLN (regular)

31.12
Sylwester w Kinie Nowe Horyzonty
New Year’s Eve at Kino Nowe Horyzonty
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Prasujcie smokingi, przygotujcie najlepsze sukienki! 31 grudnia już po raz ósmy w historii KNH zaprasza na filmową ucztę, którą przywitamy Nowy
Rok. W programie: przedpremierowe pokazy hitów
światowych festiwali (m.in. „Poznajmy się jeszcze
raz” – przebój z Danielem Auteuilem w roli głównej
i „Deerskin” – szalony film z laureatem Oscara, Jeanem Dujardinem), muzyka, taniec i poczęstunek
w hallu kina. W tym roku świętowanie zaczynamy
już od samego rana: w repertuarze znajdą się również specjalne pokazy dla najmłodszych widzów,
seniorów oraz w ramach Wózkowni.

Wieczór z „Gwiezdnymi wojnami”, kadr z filmu „Skylwalker. Odrodzenie”, mat. organizatora
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Wieczór z „Gwiezdnymi wojnami”
An evening with Star Wars

film
PROGRAM:
11:00 – Wózkownia: Sylwester dla rodzin
z dziećmi – „Niezwykłe lato z Tess”,
reż. Steven Wouterlood (2019)
14:00 – Sylwestrowe Nowe Horyzonty
dla Seniora – „Historia małżeńska”,
reż. Noah Baumbach (2019)
17:00 – Koncert sylwestrowy Filharmoników
Berlińskich
20:00 – Wieczór sylwestrowy:
20:45 – „Poznajmy się jeszcze raz”,
reż. Nicolas Bedos (2019)
1:00 – „Jojo Rabbit”, reż. Taika Waititi (2019)
4:15 – „Deerskin”, reż. Quentin Dupieux (2019)
Organizator: Kino Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl

Sylwester w Kinie Nowe Horyzonty, kadr z filmu „Jojo Rabbit”, mat. organizatora

Cena: 175–199 PLN (do 20 grudnia),
199–219 PLN (po 20 grudnia)
Iron your tuxedos, prepare the best dresses!
For the eighth time in the history Kino Nowe
Horyzonty invites you to a film feast, which
will welcome the New Year. In the programme:
pre-premiere shows of hits from world festivals
(including La belle époque with Daniel Auteuil
and Deerskin – a crazy movie with Oscar winner
Jean Dujardin), music, dance and refreshments in
the cinema hall. This year, the celebration starts
from the very morning: the repertoire will also
include special shows for the youngest viewers,
seniors and parents with toddlers.
PROGRAMME:
11:00 – My Extraordinary Summer with Tess,
dir. Steven Wouterlood (2019)
14:00 – Marriage Story, dir. Noah Baumbach (2019)
17:00 – New Year’s Eve concert of the Berlin
Philharmonic
20:45 – La belle époque, dir. Nicolas Bedos (2019)
1:00 – Jojo Rabbit, dir. Taika Waititi (2019)
4:15 – Deerskin, dir. Quentin Dupieux (2019)
Organiser: Kino Nowe Horyzonty / Price:
175–199 PLN (till 20.12), 199–219 PLN (after 20.12)

17, 31.01 | 18:00
18.01 | 11:00
Kino w Famie
Cinema in the Fama
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
W styczniu Fama zaprasza na trzy pokazy
filmowe w następujących pasmach: Wieczorne
kino w ciemno (seans dla widzów 16+), filmowa
niespodzianka dla dzieci (kino familijne) oraz
Osiedlowy Klub Filmowy. W ramach OKF pokazywane jest przede wszystkim kino polskie
– zarówno klasyki filmowe, jak i obrazy współczesne. Seansom towarzyszyć będą prelekcje,
spotkania z twórcami i filmoznawcami oraz
dyskusje z publicznością.
PROGRAM:
17.01 | 18:00 – Wieczorne kino w ciemno
18.01 | 11:00 – Familijne kino w Famie
31.01 | 18:00 – Osiedlowy Klub Filmowy
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna,
Filia nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
In January, Fama invites to three film screenings
in the following sequences: Evening Unseen
Cinema (screening for 16+ viewers), film surprise
for children (Family Cinema at Fama) and Neighbourhood Film Club. Within NFC Polish cinema
is shown both film classics and contemporary
productions. The screenings will be accompanied by lectures, meetings with filmmakers
and film experts as well as discussions with the
audience.
PROGRAMME:
17.01 | 18:00 – Evening Unseen Cinema
18.01 | 11:00 – Family Cinema at Fama
31.01 | 18:00 – Neighbourhood Film Club
Organiser: Municipal Public Library
/ Free entrance (registration is required)

7.01 | 18:00–20:00
59. pokaz Klubu Realizatorów
Filmowych
59th screening of the Film
Makers’ Club
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Klub Realizatorów Filmowych to inicjatywa
powstała w styczniu 2014 roku w celu zintegrowania filmowców amatorów oraz miłośników
kina. Podczas comiesięcznych spotkań w ODA
Firlej wyświetlane są filmy amatorskie, niezależne
i niskobudżetowe, po czym odbywają się dyskusje
z ich twórcami. Członkiem klubu jest każdy, kto
przyjdzie na pokaz.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
The Film Makers’ Club is an initiative created in
January 2014 to integrate amateur filmmakers
and cinema lovers. Amateur, independent and
low-budget films are available during monthly
meetings at ODA Firlej, followed by discussions
with their creators. Everyone who comes to the
show is a member of the club.
Organiser: ODA Firlej / Free entrance
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„Smutki tropików” – spektakl
Sorrows of tropics – a play
Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre
in Wrocław, ul. Zapolskiej 3
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 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)

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

3.12 | 20:00
„Nowy ty” – improwizowany
spektakl komediowy
Brand new you – improvised
comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
„Nauczę się nowego języka obcego”, „Nie będę korzystał ze smartfona, idąc ulicą”, „Kupię fabrykę
czekolady Kinder”... Postanowienia. Te wielkie,
które wzniecą rewolucję w waszym życiu i te
małe, dzięki którym w sumie oszczędzicie rocznie
9 litrów wody. Czy jest ktoś, kto ich nie łamał?
Spektakl w pełni improwizowany, inspirowany
postanowieniami. Niekoniecznie noworocznymi,
ale koniecznie waszymi.
Organizator: Teatr Improwizacji irga

2.12 | 19:00–20:00
„Moskwa–Pietuszki” – spektakl
Moscow–Petushki – a performance
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
/ The Grotowski Institute, Laboratory Theatre Space,
Rynek-Ratusz 27
Monodram Jacka Zawadzkiego jest wizją teatralną
poematu Wieniedikta Jerofiejewa. To jeden z najważniejszych spektakli wyreżyserowanych przez
Zygmunta Duczyńskiego (zm. 2006), prezentowany w językach polskim i angielskim na najważniejszych festiwalach oraz w ośrodkach sztuki
w Polsce, a także za granicą – wszędzie spotykał
się ze znakomitymi recenzjami i entuzjastycznym
odbiorem. Pokaz z okazji 30-lecia spektaklu.
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
Jacek Zawadzki’s Moscow–Petushki is a theatrical
vision of the poem by Venedict Yerofeyev, one
of director Zygmunt Duczyński’s (died in 2006)
most influential productions. The play has been
presented, in Polish and English, at the most
prominent festivals and arts centres in Poland,
as well as around the world, garnering excellent
reviews and enthusiastic response from audiences. The event is held to mark 30 years since the
premiere of performance.
Organiser: The Grotowski Institute
/ Tickets: 30 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

irga.impro
Bilety: 20 PLN
“I will learn a new foreign language.”, “I will not
use my smartphone walking down the street.”,
“I will buy a Kinder chocolate factory.” Provisions... The big ones that will start a revolution in
your lives and the small ones that will save you
a total of 9 liters of water a year. Is there anyone
who didn’t break them? The show is fully improvised, inspired by resolutions. Not necessarily
New Year’s, but necessarily yours.
Organiser: Teatr Improwizacji irga
/ Tickets: 20 PLN

3.12 | 19:00
„Oriana. Utwór” – spektakl
Oriana. The Piece – a play
Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
/ The Grotowski Institute, Laboratory Theatre Space,
Rynek-Ratusz 27
Oriana gra tylko głośne utwory. Nie tylko wtedy,
kiedy rozprawia się ze znienawidzonymi przedstawicielami władzy i dyktatury, ale nawet gdy
chodzi o miłość do mężczyzny. Wszędzie tam,
gdzie stawką jest wolność i sprawiedliwość sama
staje się utworem zuchwałym, a może nawet
bezczelnym czy złym, ale na pewno nie zostawiającym nikogo obojętnym. „Oriana. Utwór” to
spektakl inspirowany życiem legendarnej włoskiej
dziennikarki Oriany Fallaci. Życiem pełnym walki, uporu, odwagi, dokonywania niepopularnych
wyborów, bezpardonowego głoszenia własnej,
subiektywnej prawdy.
Organizator: Teatr Kombinat
teatrkombinat
Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)

„Smutki tropików” – spektakl, mat. organizatora

theatre + performance

teatr
+ performance

theatre
+ performance
1, 4.12 | 19:00

The play 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?

Oriana. The Piece is a monodrama commissioned
by the Kombinat Theatre, inspired by the life of
the legendary Italian journalist Oriana Fallaci,
a life full of struggle, stubbornness, courage to
make unpopular choices, as well as uncompromising proclamation of her own, subjective truth.
Such a life often commands a price, often a high
one.
Organiser: Kombinat Theatre / Tickets: 25 PLN
(regular), 20 PLN (reduced)
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6, 7, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28.12 | 19:00
8, 22.12 | 18:00
19.12 | 11:00
22, 29.12 | 12:00
„Dziadek do orzechów” – balet
The Nutcracker – a ballet
Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35
„Dziadek do orzechów” to jeden z najpopularniejszych baletów, który tym razem zostanie
przedstawiony w nowej odsłonie. Klasyczne dzieło baletowe nabierze nieco innych barw, dzięki
przefiltrowaniu go przez prozę Charlesa Dickensa
ukazaną w niezwykłym, scenicznym rozmachu,
charakterystycznym dla stylu Youriego Vámosa.
Zabawna i pełna emocji opowieść o rodzinie
Scrooge’a łączy się z klasycznymi wątkami libretta
baletowego oraz słynnymi scenami tanecznymi:
śnieżynek, tańców charakterystycznych czy też
popisowego pas de deux.
Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 50–150 PLN

5, 6, 7.12

„Kain” – spektakl
Cain – a play

Teatr na faktach:
„Korpo_racje” i „Nowi” – spektakle
Non-fiction Theatre:
Corporations and The New – plays

Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu / Penitentiary
n° 1 in Wrocław, ul. Kleczkowska 35

62

Spektakl „Kain” to kolejny etap działań realizowanych przez Fundację Jubilo od początku 2014
roku w ramach projektu „Odkluczanie”, prowadzonego na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Grotowskiego.
W projekcie uczestniczą mężczyźni osadzeni na
oddziałach typu zamkniętego i półotwartego.
Nowy wątek przewodni tego działania można
określić jednym słowem: znak. Znak jako definicja, jako naznaczenie, narzucenie roli przez kogoś
innego, a czasami nawet przez nas samych. Postać
Kaina, odarta ze wszystkich biblijnych odniesień,
skłoniła występujących do szerszej refleksji nad
kondycją ludzką i stygmatyzacją Innego. Wśród
masywnych ścian więzienia poszukiwali swojej
ścieżki na zewnątrz, z dala od ich publicznej podmiotowości i statusu, odnajdując nowy poziom
obecności – redefinicję samego siebie.

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

Dodatkowy język: angielski

7.12 | 16:30–17:20 – „Korpo_racje”

Organizatorzy: Fundacja Jubilo, Zakład Karny nr 1
we Wrocławiu, Instytut Grotowskiego, SKS Frontis
www.jubiloproject.com
Wstęp wolny
Cain is the subsequent step of the work that
Jubilo Foundation has been developing since
2014 within the Unlocking project. It involves
male inmates of closed and half open departments. They define the new work theme with
a single word: mark. Mark as a definition, as an
imposition; imposition of a role by somebody
else, and sometimes even by ourselves. The figure
of Cain, stripped of all its biblical references, led
performes to reflect on the human condition and
the stigmatization of the Other. From behind the
solid prison walls they have been searching a passage towards the outside, towards society, out of
their public bodies and status, discovering another level of presence: a re-definition of ourselves.
Additional language: English / Organisers: Jubilo
Foundation, Penitentiary n° 1 in Wrocław, The
Grotowski Institute, SKS Frontis / Free entrance

Człowiek w społeczeństwie postindustrialnym
nie wytwarza już dóbr. Teraz tworzy i przetwarza
informacje. Żyjemy w bezpiecznych, spokojnych
i komfortowych czasach. Jedyną stałą jest zmiana. Spektakl Mateusza Brodowskiego „Korpo_racje” zadaje pytania o kondycję i perspektywy
współczesnego człowieka. Zaś „Nowi” Jakuba
Tabisza składają się z głosów przybyłych z Ukrainy mieszkańców Wrocławia: z ich marzeń, lęków,
żartów i zachwytów. Na scenie wystąpią bohaterowie opowieści.
PROGRAM:
5.12 | 19:00–19:50 – „Korpo_racje”
6, 7.12 | 19:00 –19:50 – „Nowi”
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 15 PLN (normalny), 10 PLN (ulgowy)
What is your perception of corporations? What
are the prospects for people living today? Do you
want to know what will happen next? Mateusz
Brodowski’s Corporations asks these questions
about contemporary men. And Jakub Tabisz’s
The New presents voices of those who have have
left behind the country of their parents, grandparents and friends in Ukraine, and often have
nowhere to go back to. For them, Wrocław is
a destination, a pitstop. They have brought no
map to guide them.
PROGRAMME:
5.12 | 19:00–19:50 – Corporations
6, 7.12 | 19:00 –19:50 – The New
7.12 | 16:30–17:20 – Corporations
Organiser: The Grotowski Institute
/ Tickets: 15 PLN (regular), 10 PLN (reduced)

The Nutcracker is one of the most popular ballets,
and this time it will be presented in a new version.
The ballet classic will be given slightly different
colours by virtue of being filtered through Charles
Dickens’ prose, presented with extraordinary
stage panache characteristic of Youri Vámos’
style. The funny and emotional story of Scrooge’s
family will be combined with classic threads from
the ballet libretto as well as famous ballet scenes:
the Snowflakes, characteristic dances or the
showpiece pas de deux.
Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50–150 PLN

6.12 | 20:00
„Rzeczka” – improwizowany
spektakl komediowy
Things – improvised comedy show
WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
Na pewno każdy z was posiada w domu przedmioty zupełnie nieprzydatne, z pozoru nudne
lub też trochę zapomniane. Przyjdźcie z nimi na
występ, a irga pozwoli wam spojrzeć na nie z zupełnie nowej strony. Przyniesione przez widownię przedmioty będą inspiracją do monologów
na scenie, a następnie całych historii. Wszystko
całkowicie improwizowane, odegrane pierwszy
i ostatni raz.
Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr
www.jesiotr.org
Bilety: 15–20 PLN
We are sure that all of you have completely useless things, seemingly boring or a bit forgotten,
stashed somewhere at home. Bring them with
you to the performance and irga will help you
look at them from a completely new perspective.
The objects brought by the audience will be an
inspiration for monologues on stage, and then for
whole stories. All completely improvised, played
for the first and last time.
Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

Teatr na faktach: „Korpo_racje” – spektakl, fot. Justyna Żądło

5, 6.12 | 13:00–14:30

7, 8.12 | 19:00

7, 8.12 | 19:00

„Kinder majses. Opowieści
dziecięce” – sąsiedzki
festiwal teatralny
Kinder majses. Children’s tales
– neighborhood theatre festival

„Po «Burzy» Szekspira” – spektakl
After Shakespeare’s «The Tempest»
– a play

„Pomnik” – spektakl dla widzów 14+
Monument – a play for audiences
aged 14+

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

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

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 6 / Municipal
Public Library, ul. Lwowska 21

Autorski spektakl Agaty Duda-Gracz oparty
o motywy z szekspirowskiej „Burzy”, moralitet
o umieraniu człowieka w człowieku, o samotności i niespełnieniu. Rzecz o tym, jak pozornie
niewiele znaczące decyzje stają się pasmem
błędów życiowych, prowadzących do głębokiej
frustracji i nienawiści wobec najbliższych. O tym,
jak – i dlaczego – zabijamy w sobie magię, radość
i akceptację życia.

Przedstawienie oparte jest na reportażu „Dowód
miłości” z książki Mariusza Szczygła „Gottland”,
opowiadającym o największym na świecie pomniku Józefa Stalina. Monument postawiono w Pradze
w 1955 r. według projektu rzeźbiarza Otakara Šveca,
a zaledwie siedem lat później został zburzony.
W trakcie budowy pomnika zginęło sześcioro
robotników. Jego projektant na skutek ogromnej
presji społecznej i politycznej popełnił samobójstwo – niedługo po tym, jak zrobiła to jego żona.

Festiwal teatralny współtworzony przez dorosłych i dzieci – mieszkańców wrocławskiego
osiedla Gajowice. Inspiracją do wspólnych działań
są opowiadania Icchaka Lejba Pereca. Pod opieką
artystyczną wrocławskich twórców: reżyserów,
aktorów, pedagogów teatru, staną się one kanwą
dla czterech przedstawień teatralnych, zrealizowanych w konwencji teatru dźwięku, teatru
papierowego, teatru lalek i formy.
Organizatorzy: Fundacja t:, Mikrogranty NGO
www.tedwukropek.pl
Wstęp wolny
The theatre festival, based in the Gajowice estate.
Children and adults, led by recognised Wroclaw
theatre artists, create four performances of sound
theatre, paper theatre and puppet form theatre.
The inspiration for the festival are short stories
of Polish-Jewish writer from the beginning of
20th century Issac Leib Peretz.
Organisers: t: Foundation, Mikrogranty NGO
/ Free entrance

7.12 | 18:00
„Panie gospodarzu, masz w domu
gości...” – muzyczny spektakl
dla dzieci
Sir, you have guests at home…
– a musical play for children
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
W okresie poprzedzającym Boże Narodzenie do
Muzeum Etnograficznego zawitają kolędniczki z dalekiego Poznania. Muzyczny spektakl będzie żywym
spotkaniem z różnymi elementami polskich tradycji
kolędniczych. Dzieci obejrzą stroje i przebrania
z różnych zakątków Polski i poznają mało znane
zwyczaje jak choćby szczodrowanie. Scenariusz
powstał w oparciu o tradycyjne teksty, oracje i kolędy
zaczerpnięte z nagrań i publikacji dotyczących zwyczajów kolędniczych. Wykonanie: Karolina Ociepka,
Dominika Oczepa, Joanna Szaflik.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl

„Pomnik” – spektakl, fot. K. Krukowski

Bilety: 10 PLN
Just in time for Christmas, carol singers from far
away Poznań will visit the Ethnographic Museum.
The musical play will be a live encounter with
various elements of Polish carolling traditions.
Children will have an opportunity to see various
costumes from different parts of Poland and learn
little-known customs such as “szczodrowanie”.
The script is based on traditional texts, orations
and carols taken from recordings and publications on carolling customs. Performers: Karolina
Ociepka, Dominika Oczepa, Joanna Szaflik.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 10 PLN

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 35 PLN (ulgowy)
Agata Duda-Gracz’s original performance based
on motifs from Shakespeare’s The Tempest,
a morality tale about humanity dying in a human
being, about loneliness and non-fulfilment.
A play about how seemingly insignificant decisions become a series of life mistakes, leading to
deep frustration and hatred towards one’s loved
ones. About how – and why – we kill magic, joy
and acceptance of life in ourselves.
Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 45 PLN (regular), 35 PLN (reduced)

theatre + performance

6.12 | 17:00

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 30 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)
A play based on The proof of love report from
Mariusz Szczygieł’s book Gottland, dedicated to
the largest monument to Joseph Stalin. The monument, made according to the design by sculptor
Otakar Švec was installed in Prague in 1955, only
to be brought down seven years later. Six workers
died during the construction of the monument and
its designer did not manage to withstand social
and political pressure, which led him to committing suicide, right after his wife took her own life.
Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 30 PLN (regular), 25 PLN (reduced)
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7.12 | 18:00
„Słowo Polskie”
– wystawa performatywna
Polish Word
– a performative exhibition
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
„Słowo Polskie” to wystawa performatywna, inspirowana gromadzonymi w domowych archiwach
wycinkami prasowymi oraz drobnymi ogłoszeniami, publikowanymi w latach 40. i 50. w „Słowie
Polskim”. Teatralne zdarzenie sięga do korzeni
poszczególnych rodzin i całej wrocławskiej
społeczności, opowiada niepowtarzalną historię,
w której momenty przełomowe dla miasta łączą
się z prywatnymi zapiskami i drobnymi ogłoszeniami oraz emocjami, które jedne i drugie mogą
dziś wywoływać.
Organizatorzy: Fundacja t:, Centrum Historii
Zajezdnia
www.tedwukropek.pl
Wstęp wolny
Polish Word is the performative exhibition,
inspired by the practice of affective archive. Two
curators encouraged inhabitants of Wrocław
to create a community performance based on
newspaper clippings and small ads, both: kept in
family archives and found in the postwar isuess of
one of most significant Lower Silesian newspaper
called “Słowo Polskie” [“Polish Word”].
Organisers: t: Foundation, Depot History Centre /
Free entrance
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REKLAMA

7.12 | 19:00 prapremiera
8.12 | 18:00
11, 12.12 | 19:00
„Jutro przypłynie królowa”
– spektakl
The queen comes tomorrow
– a play

evil even fuzzier.” The play tells the story of a micro-world created by men who introduced incest,
rape and paedophilia into their community and
made it a law. The community turned away from
the victims and tolerated the inhumane practices of its leaders in silence. Directed by: Piotr
Łukaszczyk.
Organiser: Wrocław Contemporary Theatre
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

Wrocławski Teatr Współczesny
/ Wrocław Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12
Mottem przedstawienia są słowa Philipa Zimbardo z „Efektu Lucyfera”: jedną z najistotniejszych, a najmniej uznawanych przyczyn zła, poza
głównymi sprawcami, protagonistami krzywdy,
jest milczący chór, który patrzy, lecz nie widzi,
który słucha, lecz nie słyszy. Spektakl opowiada
o mikroświecie stworzonym przez mężczyzn,
którzy wprowadzili w swojej społeczności prawo
do kazirodztwa, gwałtu i pedofilii. Wspólnota
– odwrócona od ofiar – milcząco tolerowała nieludzkie praktyki swoich przywódców. Reżyseria:
Piotr Łukaszczyk.
Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny
www.wteatrw.pl
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)
The motto of the play is a quote from Philip
Zimbardo’s The Lucifer Eﬀect: “One of the most
critical, least acknowledged contributors to evil
goes beyond the protagonists of harm to the silent
chorus who look but do not see, who hear but do
not listen. Their silent presence at the scene of
evil doings makes the hazy line between good and

8.12 | 19:00–19:50
„Wyniosła” – spektakl
Lofty – a play
Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c
Istotą spektaklu jest próba uchwycenia tożsamości kobiecej przy użyciu słowa, dźwięku i ruchu.
Inspiracją spektaklu są fragmenty poezji zbudowane na zasadzie kolażu słownego. To swoisty
poemat taneczny. Ukazuje wewnętrzne zmiany
kobiety, zmaganie się z tym, co jest wewnątrz,
a co na zewnątrz. To skrajne odczuwanie, kolory
zmysłowości i niepewności, siła i słabość, rozmaite zapachy kobiety, doświadczanie.
Organizator: Wrocławski Teatr Tańca
www.teatr.dance
Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
The essence of the performance is an attempt to
capture female identity using words, sound and

8.12 | 19:00

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

„Stany skupienia” to świetnie zatańczony i zagrany teatr tańca. Daje emocje, rodzi zachwyt i pokazuje możliwości ludzkiego ciała – tak o spektaklu
w swojej recenzji pisała Agnieszka Gałczyńska
z serwisu teatrdlawas.pl. Spektakl obejmie aż
trzy przestrzenie Impartu: salę kameralną, salę
teatralną oraz foyer. Choreografem jest Jacek
Przybyłowicz – trzykrotny stypendysta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, absolwent
Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

8.12 | 16:00, 18:30
„Arystokraci – telenowela
brazylijska” – spektakl
Aristocrats – Brazilian
soap opera – a play
Scena Kamienica, ul. Lelewela 15
Któż z nas nie spotkał się z typową operą mydlaną
w porannej i weekendowej telewizji prosto z Brazylii? Twórca przeboju komediowego „Milord de
Paris” Damian Domalewski weźmie tym razem
na warsztat serial, przygotowując zabawną, nasączoną kontrolowaną akcją i dużą dozą humoru
abstrakcyjnego telenowelę. Widz będzie w niej
interaktywnym uczestnikiem. Dialogi brazylijskie
oczywiście z polskim lektorem!
Organizator: Scena Kamienica
www.scenakamienica.pl
Bilety: 45 PLN (normalny), 40 PLN (ulgowy)
Is there anybody out there who hasn’t encountered a typical Brazilian soap opera in the
TV in the morning or on weekends? Damian
Domalewski, the creator of the comedy hit Milord
de Paris, will focus on a TV series this time, and
create a funny soap opera, filled with controlled
action and a large dose of abstract humour. And
the best thing? The audience will get to actively
participate in it. Featuring Brazilian dialogues
– with a Polish voice-over, of course!
Organiser: Scena Kamienica / Tickets: 45 PLN
(regular), 40 PLN (reduced)

„Stany skupienia”
– spektakl muzyczny
Physical states – a musical play
Impart, ul. Mazowiecka 17

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

zdarzyło Baby Jane?” oraz z fascynacji rolami
Bette Davis i Joan Crawford w filmie o tym samym
tytule wyreżyserowanym przez Roberta Aldricha.
To opowieść o wzajemnej relacji między dorosłymi siostrami, które żyją obok siebie i żyją przeciw
sobie. „Tatuś” to chęć przyjrzenia się toksycznemu związkowi, jego podstawom i dynamice.
Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu
www.teatrpolski.wroc.pl
Bilety: 35–40 PLN
Daddy is a seven-part drama inspired by the Henry Farrell’s novel What happened to Baby Jane?.
This is a story about the mutual relationship between adult sisters who live side by side and live
against each other. Daddy is a desire to look at the
toxic relation, its fundaments and dynamics.
Organiser: Polski Theatre in Wrocław
/ Tickets: 35–40 PLN

www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 35 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
Physical states is a dance theatre play featuring
outstanding dancing and acting. “It evokes emotions and admiration, while presenting the capabilities of the human body” wrote Agnieszka Gałczyńska in her review of the play for the teatrdlawas.pl
website. The play will take place in three spaces
of Impart – the chamber hall, theatre hall and
the foyer. The choreography was created by
Jacek Przybyłowicz – recipient of three scholarships of the Minister of Culture and National Heritage, graduate of the State Ballet School and the
Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw.
Organiser: Culture Zone Wrocław
/ Tickets: 35 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

12, 13.12 | 19:00
„Tatuś” – spektakl
Daddy – a play
Teatr Polski we Wrocławiu / Polski Theatre in Wrocław, ul. Zapolskiej 3
„Tatuś” to siedmioczęściowy dramat powstały
z inspiracji powieścią Henry’ego Farrella „Co się

12.12 | 19:00 prapremiera / prapremiere
13.12 | 19:00 premiera / premiere
20, 28.12 | 19:00
22, 29.12 | 17:00
„Próby, czyli karp w galarecie”
– spektakl komediowy
Trials or carp in aspic
– a comedy play
Teatr Arka / Ark Theatre, ul. Mennicza 3
„Powróćmy jak za dawnych...”, ale nie do tych
z międzywojnia. Wróćmy do czasów bliższych
nam i naszym przyjaznym wspomnieniem. Co
straciliśmy, a co zyskaliśmy? Jacy byliśmy wtedy
i kim jesteśmy dzisiaj? Nie jesteśmy narodem
pozbawionym wad, mamy słabości, ale jak żaden
inny naród potrafimy celebrować rodzinne święta, zwłaszcza Święta Bożego Narodzenia. „Próby,
czyli karp w galarecie” to komedia, w której
możecie popatrzeć na siebie samych z przymrużeniem oka.
Organizator: Teatr Arka
www.teatrarka.pl
Bilety: 40 PLN (normalny), 30 PLN (ulgowy)
„Let’s return as if for old ...”, but not to those
of the interwar period. Let’s go back in time to
moments closer to us and our memory. What we
lost and what we gained, what we were then and
who we are today. We are not a flawless nation, we
have weaknesses, but like no other nation, we can
celebrate family holidays, especially Christmas.
Trials or carp in aspic is a comedy in which you
can look at yourself with a grain of salt.

„Arystokraci – telenowela brazylijska” – spektakl, mat. organizatora

theatre + performance

movement. The performance is inspired by fragments of poetry built on the principle of a word
collage. This is a kind of dance poem. It shows
the internal changes of a woman, struggling with
what is inside and what is outside. It’s extreme
feeling, colours of sensuality and uncertainty,
strength and weakness, various scents of a woman, experience.

Organiser: Ark Theatre / Tickets: 40 PLN
(regular), 30 PLN (reduced)

13.12 | 19:30
„Byliśmy grzeczni” – 89. Antykabaret
Dobry Wieczór we Wrocławiu
We were good – 89th Anti-cabaret
Good Evening in Wrocław
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13
Dajcie się obdarować! Ponieważ ta data wypada
w piątek, w ramach prezentu Vertigo przygotowało dla gości Antykabaret PLUS. Będzie to
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Organizator: Fundacja Ośrodek
www.antykabaret.wroclaw.pl
Bilety: 30 PLN
Let us give you a gift! Since the date is Friday, Vertigo
have prepared Anti-cabaret PLUS for the guests. It
will be a unique recital of two outstanding Wrocław
artists: Konrad Imiela (actor, singer, musician, director and director of the Capitol Musical Theater in
Wrocław) and Adam Skrzypek (double bass virtuoso,
composer, arranger, music director of the Capitol
Musical Theater). They will take guests on a journey.
This trip begins when they both met, in the company of a song by Tom Waits. Start of Anti-cabaret
PLUS is planned at around 22:30.
Organiser: Ośrodek Foundation / Tickets: 30 PLN

13.12 | 20:30

wyjątkowemu temperamentowi oraz umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającego go świata,
artysta z powodzeniem powoływał do życia oryginalne i niezatarte postacie, takie jak Mariolka,
Kryspin czy Jacek Balcerzak, których perypetie
z zapartym tchem i śmiechem do łez śledziła
cała Polska. Spotkanie z Igorem Kwiatkowskim
to gwarancja wielkich emocji i radosnych wspomnień, które pozostaną z widzami przez lata.
Dajcie się oczarować jego niepowtarzalnemu
urokowi, błyskotliwej ripoście i niezrównanemu
talentowi!
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Bilety: 30–40 PLN
Igor Kwiatkowski – a comedian who is unparalleled in his imagination and parody skills keeps
surprising us with his new creations, which win
over thousands of people coming to his shows.
Thanks to his unique temperament and ability to
notice things in the surrounding world, the artist
successfully brought to life original and unforgettable characters, such as Mariolka, Kryspin and
Jacek Balcerzak, whose adventures were followed
by nearly everybody in Poland. A meeting with
Igor Kwiatkowski ensures great emotions and joyful memories that will remain with the audience
for years to come.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 30–40 PLN

„Ryba na kartki” – improwizowany
spektakl komediowy
Fishcards – improvised
comedy show
66

WędrówkiPub, ul. Podwale 37/38
Jedyne show, podczas którego publiczność ma tak
duży wpływ na to, co dzieje się na scenie. Przyjdź,
zapisz na karteczce dowolne zdanie i zobacz, jak
wpływa ono na bohaterów. Podczas odgrywanych
historii, występujący będą mieli za zadanie wplatać kwestie spisane wcześniej przez widzów na
karteczkach. Wszystko całkowicie improwizowane, odegrane pierwszy i ostatni raz.

This time irga will play short games, each with
different rules. For example, they will sing songs
to the titles you have provided. They will only be
able to talk to each other with questions. Finally
you will see an improvised blind date, where you
choose who or what goes on with it. Together with
performers you will create an evening full of quick
twists, surprising stories and crazy characters.
Organiser: Teatr Improwizacji irga
/ Tickets: 20 PLN

13.12 | 19:00
„Wiera Gra” – spektakl
Wiera Plays – a play
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67
To druga koprodukcja wrocławskiego Kolektywu
Kobietostan i żeńskiej grupy teatralnej Impro
z Zakładu Karnego w Krzywańcu w reżyserii
Agnieszki Bresler. Spektakl opowiada tragiczną historię jednej z największych żydowskich
śpiewaczek – oskarżonej o współpracę z nazistami, okrzykniętej kolaborantką i unicestwionej
za życia Wiery Gran. Jej historia jest dla zespołu
opowieścią o znaczeniu prawdy i o cenie przeżycia; o społecznym piętnie i nieustannej walce
o tożsamość. Grą o samo życie.

Bilety: 20 PLN
The second co-production of Wrocław’s Womenstate Collective and the female theatre group Impro from the Penitentiary of Krzywniec directed
by Agnieszka Bresler. The performance tells the
tragic story of one of the greatest Jewish singers
– accused of working with the Nazis, hailed as
a collaborator and destroyed by public opinion
Wiera Gran. Her story is for the group a tale about
the importance of truth and the price of survival,
about the social stigma and the constant struggle
for identity. A game for life itself.

The only show during which the audience has such
a big influence on what is happening on stage.
Come, write down any sentence on a piece of paper
and see what impact it has on the protagonists.
Throughout the performance, the performers will
have to weave in the lines previously written down
by the audience on pieces of paper. All completely
improvised, played for the first and last time.

Organisers: Womenstate Collective, Wrocław
Theatre Offensive / Tickets: 20 PLN

Organiser: Teatr Improwizacji Jesiotr
/ Tickets: 15–20 PLN

Igor Kwiatkowski – niezrównany w swej wyobraźni i umiejętnościach parodystycznych, od lat zaskakuje coraz to nowymi kreacjami, które bawią
i zjednują sobie sympatię tysięcy widzów. Dzięki

Bilety: 20 PLN

www.wrot.pl

Bilety: 15–20 PLN

Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5

irga.impro

kobietostan

www.jesiotr.org

Stand-up w Formatach:
Igor Kwiatkowski
Stand-up in Formaty:
Igor Kwiatkowski

Organizator: Teatr Improwizacji irga

Organizatorzy: Kolektyw Kobietostan,
Wrocławska Offensywa Teatralna

Organizator: Teatr Improwizacji Jesiotr

13.12 | 20:00

się na nią uda. Razem z występującymi stworzycie wieczór pełen szybkich zwrotów akcji, zaskakujących historii i odjechanych postaci.

13.12 | 20:00

14.12 | 19:00

„Whose irga is it anyway?”
– improwizowany
spektakl komediowy
Whose irga is it anyway?
– improvised comedy show

„Wyjścia” – spektakl
Exits – a play

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

„Wyjścia” to projekt teatralny inspirowany
w znacznej mierze prozą Herty Müller, której
opowieści o życiu i śmierci w Rumunii z czasów
reżimu Ceauşescu nieustannie przeplatają się ze
wspomnieniami z dzieciństwa spędzonego w niemieckiej wsi w Banacie. Stały się zarówno pretekstem, jak i materiałem do stworzenia spektaklu.
Pracy nad nim towarzyszyły wyprawy do Rumunii

Tym razem irga zagra dla was krótkie gry, z których każda ma inne zasady. Będą na przykład
śpiewać piosenki do tytułów przez was podanych.
Będą mogli zwracać się do siebie tylko pytaniami. W końcu zobaczycie improwizowaną randkę
w ciemno, gdzie widownia wybierze kto albo co

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
/ Centre of Performing Arts „Bakery”,
ul. Księcia Witolda 62-67

Stand-up w Formatach: Igor Kwiatkowski, mat. organizatora

teatr + performance

wyjątkowy recital dwóch wybitnych wrocławskich
twórców: Konrada Imieli – aktora, piosenkarza,
muzyka, reżysera i dyrektora Teatru Muzycznego
Capitol we Wrocławiu oraz Adama Skrzypka –
wirtuoza kontrabasu, kompozytora, aranżera, kierownika muzycznego Teatru Muzycznego Capitol.
Zabiorą oni widzów w podróż. Ta wyprawa zaczyna się w momencie, kiedy obaj się poznali, czyli
w towarzystwie piosenki Toma Waitsa. Początek
Antykabaretu PLUS około godziny 22:30.

theatre + performance

będące okazją do spotkań z wieloma świadkami
ówczesnych wydarzeń, a także z lăutari – tradycyjnymi muzykami z rejonu Gorj w Oltenii.
Dodatkowy język: angielski, rumuński
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Bilety: 20 PLN
Exits is a theatre project largely inspired by the
prose of Herta Müller, whose stories about life
and death in Romania in the time of the regime
of Ceauşescu are interspersed with her childhood
memories from a German village in Banat. They
became a pretext for staging a production and
provided raw material for it. The work on the
production was accompanied by expeditions to
Romania, which provided the chance to meet
many witnesses of the historical events, and
lăutari – traditional musicians of the Gorj region
in Oltenia.
Additional language: English, Romanian
/ Organiser: The Grotowski Institute
/ Tickets: 20 PLN

14.12 | 11:00
Poranek Familijny:
„Czerwony kapturek” – spektakl
dla dzieci w wieku 4+
Family morning: Red Riding Hood
– a play for children aged 4+
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Spektakl „Czerwony kapturek” Teatru Blaszany Bębenek to luźna adaptacja baśni Charlesa
Perraulta o tym samym tytule. Przedstawienie
opowiada o przygodach znanej na całym świecie
dziewczynki w czerwonym kapturku. Aktorzy
przeniosą widzów do świata baśni, gdzie spotkacie nie tylko Czerwonego Kapturka i Złego Wilka,
ale również: bardzo głodnego niedźwiadka, zagubioną pszczółkę, pana sowę i kilka innych, równie
barwnych postaci.
Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Bilety: 12 PLN

„Wku****ne kobiety w leju po Polsce” – spektakl, fot. Filip Zawada

Little Red Riding Hood by the Blaszany Bębenek
Theatre is a loose adaptation of Charles Perrault’s
fairy tale. The play tells the story of the adventures of a world-famous girl in a red hood. The
actors will take the audience to a fairy tale world
where they will meet not only the Little Red Riding Hood and the Bad Wolf, but also a very hungry
bear, a lost bee, an owl and a few other equally
colourful characters.

z przedmieścia, Barbara – brzydka albo w ciąży,
Magda – łatwa i brudna, Renata – dziewczyna
stąd, Martynika – dziewczyna z klasą, Dominika
– fitness Maryja. Kilkanaście songów-monologów:
od rezygnacji przez niezgodę do wściekłości.
Kobiety to 51 procent społeczeństwa. 51 procent,
które – jak mówi finał tekstu – nie ma prawa decydować o swoim ciele i o swoim życiu, ma mniejsze
zarobki, niezależnie od tego jak haruje, i nikt nie
pyta ich o zdanie, kiedy chce je klepnąć w tyłek.
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 35 PLN (normalny), 25 PLN (ulgowy)
P’d off women in a pit that was Poland are i.e.:
Aleksandra – a good girl from the suburbs,
Barbara – ugly or pregnant, Magda – easy and
dirty, Renata – a local girl, Martinique – a classy
girl, Dominika – a fitness Mary. A dozen or so
monologue-songs: from resignation through disagreement to rage. Women are 51 percent of the
population. 51 percent, which – as the finale says
– have no right to decide about their bodies and
their lives, get lower salaries no matter how hard
they work, and no one ever asks their opinion
before patting their ass.
Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 35 PLN (regular), 25 PLN (reduced)

15.12 | 17:00, 19:00

Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 12 PLN

„Rzeczy” – spektakl
The Things – a play

14, 15.12 | 19:00

Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67

„Wku****ne kobiety w leju
po Polsce” – spektakl
P’d oﬀ women in a pit that was
Poland – a play
Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical
Theatre, ul. Piłsudskiego 67

Autorski spektakl Psychoteatru łączący słowo,
ruch, muzykę i śpiew. Psychoteatr został założony
w 2014 roku we Wrocławiu przez aktorkę Angelikę
Pytel oraz filmowca Sebastiana Zakrzewskiego.
Powstał z potrzeby wypowiadania się na tematy
ważne i dotykające. Twórcy poszukują takich
środków wypowiedzi, aby poruszyć odbiorów oraz
starają się mówić szczerze i prosto.

Tytułowe wku****ne kobiety w leju po Polsce
to m.in.: Aleksandra – grzeczna dziewczynka

Organizatorzy: Wrocławska Offensywa Teatralna,
Psychoteatr

www.wrot.pl
Bilety: 20 PLN
The author’s play of Psychoteatr, combining
the drama, movement, music and singing. The
psychoteather was founded in Wrocław in 2014 by
actress Angelika Pytel and filmmaker Sebastian
Zakrzewski. It arose from the need to speak on
important and touching topics. The creators are
looking for such means of expression to move the
audience and try to speak honestly and simply.
Organisers: Wrocław Theatre Offensive,
Psychoteatr / Tickets: 20 PLN

15.12 | 20:00
Doktor absurdu przedstawia:
Karol Kopiec – impreza kabaretowa
The Absurd Doctor Presents:
Karol Kopiec – a cabaret show
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 grudniu Ściborowi
towarzyszyć będzie Karol Kopiec.
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 December Ścibor will be accompanied by Karol Kopiec.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Tickets: 30 PLN
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18, 19.12 | 19:00–19:40

18, 19.12 | 19:00

Spotkania z Beckettem:
„no właśnie co” i „Ostatnia taśma”
– spektakle
Meetings with Beckett: what is the
word and Krapp’s Last Tape – plays

„Po drugiej stronie – koncert
na fortepian i ciszę” – pokaz
pracy Fundacji Jubilo
On the Other Side – a concert
for piano and silence – a selection
of works by Jubilo Foundation

„Leningrad” – spektakl muzyczny
Leningrad – a musical play

Instytut Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
/ The Grotowski Institute, Laboratory Theatre Space,
Rynek-Ratusz 27
Na spektakl Krystyny Krotoskiej „no właśnie co”
składają się trzy jednoaktówki Samuela Becketta,
których bohaterkami są kobiety noszące w sobie
tajemnicę – „Nie ja”, „Kroki” i „Kołysanka”. Tytuł
przedstawienia to także tytuł ostatniego wiersza
Becketta. Z kolei „Ostatnia taśma” Alessandro
Curtiego narodziła się z fascynacji beckettowską
architekturą ciszy. Twórcy traktują dźwięk jako
wehikuł pamięci i czasu, uwydatniając przekonanie, że jest nim także teatr.
PROGRAM:
17, 18.12 | 19:00–19:40 – „no właśnie co”
19, 20.12 | 19:00–20:05 – „Ostatnia taśma”
Dodatkowy język: włoski („Ostatnia taśma”)
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
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Instytut Grotowskiego, Studio Na Grobli
/ The Grotowski Institute, Na Grobli Studio,
ul. Na Grobli 30/32
W „Po drugiej stronie – koncert na fortepian
i ciszę”, kolejnym etapie poszukiwań Fundacji
Jubilo, badany jest moment przejścia ze stanu
uwięzienia do wolności. Jak i za pomocą czego
przekraczamy granicę między uwięzieniem
a wolnością? Czy to jasna granica? Jak daleko się
od niej znajdujemy? To swoiste doświadczenie
przechodzenia z jednego stanu w drugi za pomocą muzyki. W owej podróży artystom towarzyszy
postać Kaspara Hausera. Reżyseria, koncepcja
i dramaturgia muzyczna: Diego Pileggi.
Dodatkowy język: angielski
Organizatorzy: Fundacja Jubilo, Instytut im.
Jerzego Grotowskiego, Stowarzyszenie MONAR
we Wrocławiu, Infopunkt Nadodrze

www.grotowski-institute.art.pl

www.grotowski-institute.art.pl

Bilety: 30 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)

Wstęp wolny (obowiązuje rezerwacja)

what is the word by Krystyna Krotoska comprises
three one-act plays by Samuel Beckett with women enshrouded in mystery as protagonists: Not I,
Footfalls and Rockaby. It takes its title from Beckett’s last poem. Alessandro Curti’s Krapp’s Last
Tape was born out of fascination with Beckett’s
architecture of silence. For authors the sound is
the capsule of memory and time, highlighting the
belief that theatre itself is such a capsule as well.
PROGRAMME:
17, 18.12 | 19:00–19:40 – what is the word
19, 20.12 | 19:00–20:05 – Krapp’s Last Tape
Additional language: Italian (Krapp’s Last Tape)
/ Organiser: The Grotowski Institute /
Tickets: 30 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

On the Other Side – a concert for piano and silence
explores the moment of transition from being
imprisoned to freedom. How and with what
means do we cross the line between imprisonment and freedom? Is it a clear line? How far away
are we from it? It is a kind of experience of passing
from one state to another with the help of music.
During this journey, the artists are accompanied
by Kaspar Hauser. Music direction, concept and
dramaturgy: Diego Pileggi.
Additional language: English / Organisers:
Jubilo Foundation, The Grotowski Institute,
MONAR Association in Wrocław, Infopunkt
Nadodrze / Free entrance (reservation is required)

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

19.12 | 19:00
„P.O.tworki” – spektakl
P.O.tworki – a play
Klub Łącznik, ul. Tramwajowa 1-3
Bohaterowie spektaklu mówią o sobie: Nie
jesteśmy „mieszkańcami” Tworek. Pełnimy tylko
obowiązki bycia szalonymi. Szalonymi w oczach
innych. Czy nasze szaleństwo jest wariactwem?
Czy jesteśmy życiowymi potworkami? Co to znaczy
„normalność”? Jakże bylibyśmy biedni, gdyby nas
na nią skazano. Czy szaleństwo jest zakazane?
Z pewnością nie jest nudne. O tym, przekonają się
widzowie, spektaklu w reżyserii Piotra Miszteli.
Organizatorzy: Klub Łącznik, Czasoprzestrzeń
www.czasoprzestrzen.org
Wstęp wolny
The protagonists of the play wonder: We’re not
“residents” of Tworki. We’re just doing our duty of
being crazy. Crazy in the eyes of others. Is our madness
crazy? Are we life monsters? What does “normal”
mean? How miserable we’d be if we were condemned
to it. Is madness forbidden? It’s certainly not boring.
At least that’s what the audience of the play directed
by Piotr Misztela are going to find out.
Organisers: Klub Łącznik, Czasoprzestrzeń
/ Free entrance

20.12 | 20:00
„Cicha noc” – improwizowany
spektakl komediowy
Silent Night – improvised
comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
– Wszystkiego, co najpiękniejsze, spełnienia marzeń, dużo zdrówka, pieniędzy, uśmiechu i miłości.
– Nawzajem.

Spotkania z Beckettem: „Ostatnia taśma” – spektakl, fot. Maciej Zakrzewski

teatr + performance

17, 18, 19, 20.12

Organizator: Teatr Improwizacji irga
irga.impro
Bilety: 20 PLN
– A lot of health, money, smile and love.
– For you too.
Members of irga theatre will sit at the Christmas Eve
table and you will see what will happen. There will
be flashbacks, there will be carols, and Kevin will be
home alone. The show is fully improvised, created
on stage, never played before and never after.
Organiser: Teatr Improwizacji irga / Tickets: 20 PLN

31.12 | 18:00, 21:00
„Dżob” i goście
– spektakl sylwestrowy
Dżob and guests
– a New Year’s Eve play
Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical
Theatre, ul. Piłsudskiego 67
„Dżob” to jeden z ulubionych spektakli widzów
Capitolu. Cieszy się niesłabnącym powodzeniem
od premiery. W sylwestrowy wieczór przeniesie
się więc na Dużą Scenę, gdzie widzów zabawią Konrad Imiela i Mariusz Kiljan z zespołem
Casablanca oraz artyści Capitolu i tancerze pod
kierunkiem Jacka Gębury. Capitol pragnie też pobić rekord Guinnessa w liczbie balonów użytych
w scenografii spektaklu teatralnego.
Organizator: Teatr Muzyczny Capitol
www.teatr-capitol.pl
Bilety: 100–150 PLN
Dżob is one of the favourite plays among the
audiences of the Capitol Musical Theatre, enjoying
unwavering popularity since its premiere. On New
Year’s Eve it will be moved to the Big Stage, where
the audience will be entertained by Konrad Imiela
and Mariusz Kiljan with Casablanca, as well as
Capitol artists and dancers under the direction
of Jacek Gębura. Capitol also wants to break the
Guinness World Record for the number of balloons
used in the set design of a theatre performance.
Organiser: The Capitol Musical Theatre
/ Tickets: 100–150 PLN

9, 10, 11, 16, 17, 18.01 | 19:00
12, 19.01 | 12:00, 18:00
„Skrzypek na dachu” – musical
Fiddler on the Roof – a musical
Opera Wrocławska / Wrocław Opera,
ul. Świdnicka 35
Adaptacja powieści Szolema Alejchema opowiada o losach żydowskiej rodziny, wygnanej przez
carskich oficerów ze wsi Anatewka. Głównym bohaterem jest biedny mleczarz Tewje, który marzył
o bogactwie i targował się z Bogiem. Wrocławska
inscenizacja tego najsłynniejszego musicalu
świata bliska jest broadwayowskiemu pierwowzorowi. Niewątpliwymi atutami spektaklu są
monumentalna dekoracja, imponujący zespół
wykonawców, efektowne tańce i orkiestra, która
porzuca operowy patos.

theatre + performance

W trakcie improwizowanego spektaklu irga
usiądzie do stołu wigilijnego i zobaczycie, co się
stanie. Powiecie im, kim są, a oni zatroszczą się
o resztę. Będą flashbacki, kolędy, a Kevin będzie
sam w domu.

Organizator: Opera Wrocławska
www.opera.wroclaw.pl
Bilety: 40–100 PLN
An adaptation of Sholem Aleichem’s novel, is
a story of a Jewish family evicted by the tsarist officers from the village of Anatevka. The main protagonist is a poor milkman, Tevye, who dreams
of wealth and argues with God. The Wrocław
production of the world’s most famous musical
is close to the Broadway original. Its undoubted
assets include monumental sets, impressive team
of performers, striking dances and an orchestra
which abandons the operatic pathos.
Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 40–100 PLN
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27, 28, 29.12 | 19:00
24, 25, 26.01 | 19:00
„Japety – kto to widział?”
– lalkowa komedia improwizowana
Japets – has anybody seen that?
– an improvised puppet comedy

„Japety – kto to widział?” – lalkowa komedia improwizowana, fot. P. Wróbel

Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Japety przejęły teatr! Głośne, bezczelne i bezwstydne, do bólu szczere i prawdziwe. Nie są już
tylko słodkimi, pluszowymi lalkami. Dzięki komedii improwizowanej dostały szansę, by wreszcie
zabrać głos, skomentować i uwypuklić absurdy
codziennego życia. Ich stosunek do rzeczywistości jest bezkompromisowy. Ich sposób na przetrwanie w ludzkim świecie to dystans. Ale to od
was zależy, co wydarzy się na scenie – to spektakl
improwizowany z udziałem publiczności.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 30 PLN
An improvised comedy with dolls as part of WPT
Child-Free series for viewers aged 16+. Protagonists of the performance are muppet dolls – titular juppets – created for a performance that has
never been created and abandoned in a warehouse. After years, when dolls spend in the dark
dreaming about the stage, they decide to act.
Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 30 PLN

4, 11.01 | 15:00
5.01 | 13:00
12.01 | 11:00
„Wąż” – spektakl
Snake – a play
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
Sympatyczny, choć odrobinę drażliwy Wąż jest
nieszczęśliwy z powodu braku kończyn. W towarzystwie Chomika Chrupusia i pomysłowego
Gekona wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu rąk
i nóg. Niestety ani Wróżka Zębuszka, ani Magik
nie potrafią pomóc bohaterom. Dopiero napotkany Pająk podpowiada im, żeby udali się ze swoją
prośbą do Boga… Pełna humoru historia przyjaźni, która połączyła trzech zupełnie różnych
bohaterów. To również bezpretensjonalna, mądra
i lekka pochwała inności, która wszystkie istoty
czyni wyjątkowymi i niepowtarzalnymi.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy)
The friendly, though slightly sensitive, Snake is
unhappy with no limbs. Accompanied by Chrupuś
the Hamster and ingenious Gecko, he sets out on
a journey in search of his arms and legs. Unfortunately, neither the Tooth Fairy, nor the Magician
are able to help the protagonists. Only when they
encounter the Spider, he tells them to ask God…
A humorous story of friendship that connects
three completely different characters.
Organiser: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced)

10.01 | 19:00
„dzień:noc:DZIEŃ” – spektakl
day:night:DAY – a play
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia
/ Centre of Performing Arts „Bakery”,
ul. Księcia Witolda 62-67
Spektakl złożony jest z dwóch monodramów.
„Faszystowska Mać” przywołuje czas osiedlania
się Polaków na Dolnym Śląsku w latach 1945–1947
– jest oparty na wspomnieniach Wojciecha Szczeciniaka. Z kolei monodram „Być u siebie” został
opracowany na podstawie rozmów z osobami,
których przodkowie byli Niemcami i postanowili zostać w Polsce po 1945 roku. Występują:
Aleksandra Kugacz, Piotr Rogaliński. Reżyseria:
Jerzy Welter.
Organizatorzy: Wrocławska Offensywa
Teatralna, Towarzystwo Kultury Czynnej,
Teatr Studio Czyczkowy
www.wrot.pl
www.kulturaczynna.pl
Bilety: 20 PLN
The play consists of two monodramas. Faszystowska Mać recalls the time when Poles settled
in Lower Silesia in 1945–1947 – it is based on
the memories of Wojciech Szczeciniak. The
other monodrama – Być u siebie – was based on
conversations with people, whose ancestors were
Germans and decided to stay in oland after 1945.
Starring: Aleksandra Kugacz, Piotr Rogaliński.
Director: Jerzy Welter.
Organisers: Wrocław Theatre Offensive,
Towarzystwo Kultury Czynnej, Teatr Studio
Czyczkowy / Tickets: 20 PLN

teatr + performance

17.01 | 20:00
Stand-up w Formatach:
Usewicz & Pałubski
Stand-up in Formaty:
Usewicz & Pałubski
Wrocławski Klub Formaty, ul. Samborska 3-5
Damian „Viking” Usewicz – szczeciński komik,
konferansjer oraz organizator imprez komediowych. W swoich występach nieszablonowo
porusza tematy z życia wzięte, okraszając je czarnym humorem z charakterystycznym dla siebie
dystansem, utrzymując przy tym bardzo dobry
kontakt z publicznością. Prywatnie mąż i ojciec,
co jest ogromną inspiracją do jego żartów. Drugim
performerem będzie Michał Pałubski – najbardziej giętki spośród wszystkich gwiazd polskiego
kabaretu, teraz w znanej dotąd tylko najbliższym
roli: szczerego do bólu faceta u progu czterdziestki stojącego na kolejnym życiowym rozdrożu.
Michał porzuca dawne sceniczne kreacje, by
w bezkompromisowym stand-upie z ironicznym
dystansem podzielić się spostrzeżeniami na
temat otaczającego nas świata.

„Ruska śmierć” – spektakl
Russian death – a play
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67
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Znowu to samo. A może wcale nie? Może tym razem będzie jakoś inaczej? Minęło kilka lat, od kiedy
pierwszy raz twórcy sięgnęli po tekst Iriny Waśkowskiej pt. „Ruska śmierć”. Wrócili do niego jakiś czas
temu, odnaleźli tę samą słodko-gorzką historię.
Tylko czy taką samą? Niekoniecznie. W oparciu o ten
sam tekst stworzyli nowy spektakl. Naszym bohaterom przyjdzie mierzyć się ze światem nierzeczywistym. Czy podejmą próbę przejęcia kontroli nad
własnym losem? Tak? Nie? Po co?
Organizator: Wrocławska Offensywa Teatralna
www.wrot.pl
Bilety: 20 PLN
The play explores the limits of human willpower
and the edges of freedom. It argues with Sartre
and other representatives of existentialism. To
whom it will give the decisive vote? Look and listen
carefully, it won’t be black and white.
Organiser: Wrocław Theatre Offensive
/ Tickets: 20 PLN

12.01 | 19:00
„Las” – monodram
aktorsko-wokalny
The Forest – acting and vocal
monodrama
Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia / Centre
of Performing Arts „Bakery”, ul. Księcia Witolda 62-67
Miasto, blokowisko, mieszkanie, łazienka,
a w niej... las. Historia dziewczyny zagubionej
w świecie, w którym buty same tańczą, tajemnicy lasu zamieszkałego przez roje motyli strzeże
drwal, zaś wanna napełnia się morską wodą. Czy
można się rozpuścić? Dlaczego w mieście grasują
wilki? Czy istnieje droga powrotna z mrocznego
lasu? Studium samotności w tłumie ludzi. Spektakl zawiera 9 autorskich piosenek w elektronicznej aranżacji, wykonywanych na żywo.

Organizatorzy: Wrocławska Offensywa Teatralna,
Psychoteatr
www.wrot.pl
Bilety: 20 PLN
The original music and vocal monodrama of
Angelika Pytel with live electronic music. The
Forest tells the story of a girl who left from forced
competition of chasing continuing success. Study
of loneliness in a crowd of people. Performance
contains 9 original tracks, in electronic arrangement, that are performed live.
Organisers: Wrocław Theatre Offensive,
Psychoteatr / Tickets: 20 PLN

17.01 | 20:00
„Tymczasem w...” – improwizowany
spektakl komediowy
Meanwhile in... – improvised
comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Kasyno. Przy jednorękim bandycie słychać
okrzyki szczęścia i dźwięki sypiących się monet.
W biurze piętro wyżej mężczyzna w garniturze
siedzi przywiązany do krzesła. A wszystkiemu na
ekranach przygląda się, jedząc kanapkę, podstarzały ochroniarz. Irga przedstawi historię ludzi,
których połączyło jedno miejsce. Wy wybierzecie
to miejsce i przeniesiecie tam występujących
na czas spektaklu. Co może się w nim wydarzyć
przez kilkadziesiąt minut?
Organizator: Teatr Improwizacji irga
irga.impro
Bilety: 20 PLN
Casino. Shouts of happiness and the sounds of
falling coins are heard at the one-armed bandit.
In the office upstairs, a man in a suit sits tied to
a chair. And he watches everything on the screens
while eating a sandwich, an aged security guard.
Irga will present the history of people who were
connected by one place. You will choose this
place and performers will move there for the time
of the performance. What can happen in it for
several dozen minutes?
Organiser: Teatr Improwizacji irga / Tickets: 20 PLN

Organizator: Wrocławski Klub Formaty
www.wkformaty.pl
Bilety: 30–40 PLN
Damian „Viking” Usewicz – comedian, master of
ceremonies and organiser of comedy events from
Szczecin. In his performances, he touches upon
themes based on everyday life in an unconventional way, with a hint of black humour and characteristic distance, while maintaining a very good
contact with the audience. The second performer
in the line-up will be Michał Pałubski – the most
flexible of all the stars of the Polish cabaret,
currently performing the role known thus far only
by his loved ones – a sincere guy pushing forty,
standing at the next crossroads in life.
Organiser: Wrocławski Klub Formaty
/ Tickets: 30–40 PLN

23.01 | 19:30
„W poszukiwaniu miłości”
– spektakl
In search of love – a play
Impart, ul. Mazowiecka 17
„W poszukiwaniu miłości” to historia dwóch przyjaciół w średnim wieku, ceniących sobie spokój
i minimalistyczny styl bycia. W niespodziewanym
momencie w życiu jednego z nich pojawia się
tajemnicza pianistka. To wydarzenie powoduje
kaskadę zmian w losach całej trójki. Jednak czy są
to zmiany na lepsze? Czy tak łatwo jest po prostu
„zamknąć za sobą drzwi” i zacząć wszystko od
nowa? Spektakl trzeba zobaczyć z wielu powodów – interesujący tekst, znakomici aktorzy
(w obsadzie znajdują się Jacek Braciak, Katarzyna
Herman i Michał Sitarski), zaskakująca w swojej
prostocie scenografia, a na deser niebanalne
muzyczne aranżacje Czesława Mozila.
Organizator: Teatr TUiTERAZ
www.strefakultury.pl/Impart
Bilety: 125 PLN
In search of love is a story of two middle-aged
friends who value peace and minimalism. Suddenly, a mysterious pianist appears in the life
of one of them. This event causes a cascade of
changes in all of their lives. But are these changes

„Ruska śmierć” – spektakl, fot. Karol Budrewicz

11.01 | 19:00

Organiser: TUiTERAZ Theatre / Tickets: 125 PLN

25.01 | 15:00
26.01 | 11:00
„Co krokodyl jada na obiad?”
– spektakl
What does crocodile have
for dinner? – a play
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocław Puppet Theater,
pl. Teatralny 4
W dawnych, bardzo dawnych czasach żył sobie
jeden Słoń, a raczej Słonik. Słoniątko o nieposkromionej ciekawości… – tak zaczyna się jedna
z bajek Rudyarda Kiplinga. Autor „Księgi dżungli”
i laureat Literackiej Nagrody Nobla napisał 13
opowiadań o zwierzętach i wydał je w tomie „Takie sobie bajeczki” – książce w dowcipny i nieco
przewrotny sposób odpowiadającej na dziecięce
pytania o świat przyrody. Jarosław Kilian sięgnął
do tradycji tych niezwykłych baśni, które nie
tylko bawią, ale i uczą, i zaadaptował na scenę
dwie z nich. Bajarz-szaman przenosi widzów do
początków świata i zjawisk przyrody.
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl
Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy)

„Co krokodyl jada na obiad?” – spektakl, fot. K. Krukowski; La Chana, mat. organizatora

In the High and Far-Off Times there was one
Elephant – a new Elephant – an Elephant’s Child
– who was full of ‘satiable curiosity, and that
means he asked ever so many questions — this
is how one of Rudyard Kipling’s stories begins.
The author of The Jungle Book wrote 13 short
stories about animals and published them in Just
So Stories – a witty and slightly perverse book
answering children’s questions about the world
of nature. Jarosław Kilian drew on the tradition
of these unusual fairy tales, which not only entertain, but also teach, and adapted two of them
for the stage. The shaman-storyteller takes the
audience back to the beginning of the world and
nature phenomena.
Organisers: Wrocław Puppet Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 22 PLN (reduced)

26.01 | 19:00–20:30
„Palimpsest” – spektakl taneczny
Palimpsest – a dance play
Scena na Świebodzkim / Świebodzki Train Station
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c
„Palimpsest” to wspólna kreacja reżysersko-choreograficzna realizowana przez tancerzy
i aktorów współpracujących z Wrocławskim
Teatrem Tańca. Tytuł stał się pretekstem do pracy
nad szeroko rozumianym zagadnieniem, ujętym
i przetransponowanym w przestrzeń sceniczną.
„Palimpsest” to pojęcie procesu nawarstwiania
się, przekształcania… i z tym tematem zmierzyli
się młodzi twórcy.

The fireplace radiates heat trapped in beech
wood. The gramophone pulses with nu-jazz pulse.
You sink in the Eames chair. In your hands you
hold a ticket to another reality. You open it on
the tab... The inspirations for the performance
will be fragments of books. Bring your favourite
items with you, tell the performers where to start
reading and you will see what could happen in
the next paragraphs.
Organiser: Teatr Improwizacji irga
/ Tickets: 20 PLN
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for the better? Is it that easy to just close the door
behind you and start all over again? The play is
a must-see for many reasons – interesting script,
outstanding actors (starring: Jacek Braciak,
Katarzyna Herman and Michał Sitarski), surprisingly simplistic set design and original musical
arrangements by Czesław Mozil.

Organizator: Wrocławski Teatr Tańca
www.teatr.dance
Bilety: 25 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)
Palimpsest is a joint choreographic and choreographic production realized by dancers and
actors cooperating with Wrocław Dance Theatre.
The title became an excuse to work on a widely
understood issue, captured and transposed into
the stage space. Palimpsest is a concept of the process of stratification, transformation... and young
artists faced this subject.
Organiser: Wrocław Dance Theater
/ Tickets: 25 PLN (regular), 20 PLN (reduced)

31.01 | 20:00
„Spotkanie z literaturą”
– improwizowany
spektakl komediowy
A meeting with literature
– improvised comedy show
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Z kominka bije ciepło uwięzione w bukowych
drwach. Z gramofonu bije puls nu-jazzu. Zatapiasz się w fotelu Eames. W dłoniach trzymasz
bilet do innej rzeczywistości. Otwierasz go na
zakładce... Inspiracjami do spektaklu będą
fragmenty książek. Przynieście ze sobą swoje
ulubione pozycje, powiedzcie występującym,
gdzie mają zacząć czytać i zobaczcie, co mogłoby
się wydarzyć w kolejnych akapitach.
Organizator: Teatr Improwizacji irga
irga.impro
Bilety: 20 PLN

31.01 | 19:00
„La Chana – Królowa Flamenco”
– spektakl taneczny
La Chana – Queen of Flamenco
– dance performance
Impart, ul. Mazowiecka 17
Antonia Santiago Amador – La Chana – stepuje,
siedząc na krześle. Jej taniec to czysta improwizacja, bo tylko w ten sposób, jak sama twierdzi,
przekaz może być prawdziwy. Posiada niezwykłą
energię i szybkość stepowania, przełamując tym
wszelkie stereotypy myślenia o ograniczeniach
wieku i cielesności. La Chana jest niezwykle charyzmatyczną artystką. Wielbicielami jej talentu
byli m.in.: Salvador Dalí, Maja Plisiecka, Michaił
Barysznikow i Peter Sellers, który namówił ją do
występu w filmie „Bobo” w 1967 roku. Jej brawurowy taniec wykonany w tym filmie wciąż budzi
podziw. Wrocławski występ jest jedyną okazją, by
w Polsce spotkać na scenie tę artystkę oraz stanowi początek jej światowego tourné, które zakończy
się w Nowym Jorku.
Organizatorzy: Arte Flamenco, Panadonia
Art-Fundacion
www.arteflamenco.eu
Bilety: 70–140 PLN
Antonia Santiago Amador – La Chana – tap-dances while sitting in a chair. Her dance is pure
improvisation, because only in this way, as she
says, can the message remain true. Her tap-dancing is characterised by extraordinary energy and
speed, breaking all stereotypes of thinking about
the limitations of age and the body. La Chana is
an extremely charismatic artist. Her talent was
admired, among others, by Salvador Dalí, Maja
Plisiecka, Mikhail Baryshnikov and Peter Sellers,
who persuaded her to appear in Bobo in 1967. Her
outstanding dance performed in this film still
evokes voices of admiration. The Wrocław performance is the only opportunity to see this artist
live on stage in Poland and is the beginning of her
world tour, which will end in New York.
Organisers: Arte Flamenco, Panadonia Art-Fundacion
/ Tickets: 70–140 PLN
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literatura

literature

literatura

www.wbp.wroc.pl
Wstęp wolny
On the occasion of Olga Tokarczuk being awarded
the Nobel Prize for Literature, the Lower Silesian
Public Library reminds us of an exhibition
opened together with the then future Nobel
Prize winner in 2016. The exhibition will feature
boards with excerpts from reviews from several
dozen countries and photographs depicting the
writer in various corners of the world, as well as
several dozen books in 30 languages from her
private library. The materials show the reception
of Olga Tokarczuk’s work around the world until
2016. Work is underway on the second part of the
exhibition, covering the period “from Man Booker
to Nobel Prize”.

7.12 | 16:00 – European Literature Prize – meeting
with Marta Dzido conducted by Michał Nogaś
8.12 | 18:00 – Lost ties – can literature reconnect
children with nature – meeting with Adam Wajrak,
Tomas Samojlik and Cecylia Malik [ATTENTION:
this meeting will take place at Dom Europy]
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

Additional language: English / Organiser:
Lower Silesian Public Library / Free entrance

5–8.12
28. Wrocławskie Targi
Dobrych Książek
28th Wrocław Good Books Fair
Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1

Wrocławskie Targi Dobrych Książek to największe
literackie święto Wrocławia. Ponad 170 wydawnictw rozgości się w Hali Stulecia w mikołajkowy
weekend od 5 do 8 grudnia. Targom towarzyszy
bogaty program spotkań z autorami oraz warsztatów dla czytelników w każdym wieku. Podczas
imprezy zostaną przyznane dwie prestiżowe
nagrody edytorskie: Nagroda Edytorska Pióro
Fredry (książka dla dorosłych) i Nagroda Edytorska Dobre Strony (książka dla dzieci). Gościem
Honorowym 28. Wrocławskich Targów Dobrych
Książek jest Komisja Europejska, która zaprasza
na stoisko i spotkania, podczas których odbędą
się rozmowy o literaturze i ekologii:
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2–30.12

6.12 | 18:00 – „Nie ma planety B. Zmień z nami
świat” – spotkanie z Sylwią Majcher, Katarzyną
Wągrowska i Aretą Szpurą

Organizator: Wrocławski Dom Literatury

Organizator: Wrocławski Dom Literatury

Organizator: Dolnośląska Biblioteka Publiczna
im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1

Wstęp wolny

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

Dodatkowy język: angielski

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

www.domliteratury.wroc.pl

7.12 | 16:00 – „Europejska Nagroda Literacka”
– spotkanie z Martą Dzido, prowadzenie:
Michał Nogaś

Z okazji przyznania Oldze Tokarczuk Literackiej
Nagrody Nobla Dolnośląska Biblioteka Publiczna
przypomina ekspozycję otwieraną razem z przyszłą wówczas noblistką w 2016 roku. Na wystawie
zobaczyć będzie można plansze z fragmentami
recenzji z kilkudziesięciu krajów i fotografiami
przedstawiającymi pisarkę w różnych miejscach
świata oraz kilkadziesiąt książek w 30 językach
z jej prywatnej biblioteki. Materiały ukazują światową recepcję twórczości Olgi Tokarczuk do roku
2016. Trwają prace nad drugą częścią wystawy,
obejmującą okres „od Bookera do Nobla”.

Salon zdobywców
– spotkania autorskie
Winners’ Lounge
– meetings with authors

Już drugi raz w ramach Wrocławskich Targów
Dobrych Książek odbędą się spotkania z laureatkami i laureatami najważniejszych polskich
nagród literackich. W czwartek w klubie Proza
spotkanie z tłumaczkami Małgorzatą Łukasiewicz,
Bogusławą Sochańską i Magdaleną Pytlak, a także
czwórką poetów: Aldoną Kopkiewicz, Małgorzatą
Lebdą, Martą Podgórnik i Adamem Kaczanowskim. A w weekend w Hali Stulecia rozmowy
z Zytą Rudzką, Małgorzatą Rejmer i Maciejem
Zarembą Bielawskim. Wszystkie spotkania poprowadzi Michał Nogaś.

„Olga Tokarczuk na świecie:
przekłady, odgłosy prasy,
fotografie” – wystawa
Olga Tokarczuk around the world:
translations, press reports,
photographs – an exhibition

pon., wt., czw., pt. / Mon., Tue., Thu., Fri. 10:30–18:00
śr., sob. / Wed., Sat. 10:30–15:30

5.12 | 18:00, 20:00
7.12 | 17:00, 18:30
8.12 | 14:30

8.12 | 18:00 – „Utracona więź – czy literatura
może odbudować więź dzieci z przyrodą”
– spotkanie z Adamem Wajrakiem, Tomaszem
Samojlikiem i Cecylią Malik [UWAGA:
to spotkanie odbędzie się w Domu Europy]

Wrocław Good Books Fair is the biggest literary
celebration in Wrocław. Over 170 publishers will
present their offer in the Centennial Hall between
5 and 8 December. The fair is accompanied by
a roch programme of meetings with authors,
workshops and activities for children. Also, two
prestigious editorial awards will be presented: for
the best book for children and the best book for
adults. The guest of honour of the 28th edition
of Wrocław Good Books Fair is the European
Commission, which invites you to the stand and
meetings during which conversations about literature and ecology will take place:
6.12 | 18:00 – No planet B. Change the world
with us – meeting with Sylwia Majcher,
Katarzyna Wągrowska and Areta Spura

www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
For the second time, during Wrocław Good Books
Fair there will be held meetings with winners of the
most important Polish literary prizes. On Thursday
in Proza, there’ll be a meeting with translators
Małgorzata Łukasiewicz, Bogusława Sochańska
and Magdalena Pytlak, as well as with four poets:
Aldona Kopkiewicz, Małgorzata Lebda, Marta
Podgórnik and Adam Kaczanowski. And during
the weekend in Centennial Hall, conversations
with Zyta Rudzka, Małgorzata Rejmer and Maciej
Zaremba Bielawski. Moderator: Michał Nogaś.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

„Olga Tokarczuk na świecie: przekłady, odgłosy prasy, fotografie” – wystawa, mat. organizatora; 28. Wrocławskie Targi Dobrych Książek, fot. Andrzej Solnica

czw. / Thu. 12:00–19:00
pt., sob. / Fri., Sat. 11:00–20:00
niedz. / Sun. 11:00–17:00

14.12 | 18:00

17.12 | 19:00

Spotkanie autorskie
z Barbarą Sadurską
An author’s meeting
with Barbara Sadurska

Spotkanie autorskie
z Marcinem Drelichowskim
An author’s meeting
with Marcin Drelichowski

Muzeum Pana Tadeusza / Pan Tadeusz Museum,
Rynek 6

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Trzy czwarte. Rozmowy
o literaturze: Orliński i Grin
– spotkanie autorskie
Three quarters. Conversations
on literature: Orliński & Grin
– meeting with the author

Spotkanie z Barbarą Sadurską – autorką zbioru
opowiadań zatytułowanego „Mapa” (Wydawnictwo Nisza 2019), laureatką głównej nagrody na
XIV Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania
we Wrocławiu. „Mapa” to siedem opowiadań
połączonych motywem piętnastowiecznej mapy
świata. O krótkiej formie, konkursach oraz nagrodach literackich i o tym, jak trudno zadebiutować
na polskim rynku z autorką porozmawia Dobromiła Jankowska.
Organizator: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
www.muzeumpanatadeusza.ossolineum.pl
Wstęp wolny
A meeting with Barbara Sadurska – author of
a collection of short stories entitled Mapa [The
Map], published by Nisza publishing house in
2019), winner of the main prize of the 14th International Short Story Festival in Wrocław. Mapa
features seven short stories, linked by the motif
of a 15th-century map of the world. Dobromiła
Jankowska will talk with the author about the
short form, competitions and literary awards and
how difficult it is to debut on the Polish market.
Organiser: Ossoliński National Institute
/ Free entrance
REKLAMA

Klub Pod Kolumnami zaprasza na spotkanie
z poetą Marcinem Drelichowskim. W repertuarze
wieczoru wiersze nowe i starsze oraz jednoaktowa sztuka teatralna pt. „Poradnictwo”. W sztuce
wystąpią: Agnieszka Darecka, Anna Kurdubelska
i Marcin Ruta. Tematyką sztuki są relacje międzyludzkie, a wszystko okraszone zostanie ironią
i humorem.
Organizator: Klub Pod Kolumnami
www.kolumny.art.pl
Wstęp wolny
Klub Pod Kolumnami invites to a meeting with
the poet Marcin Drelichowski. The evening programme includes new and older poems, and
one-act play titled Poradnictwo. Starring:
Agnieszka Darecka, Anna Kurdubelska and
Marcin Ruta. The theme of art are interpersonal
relations, and everything will be embellished
with irony and humour.
Organiser: Klub Pod Kolumnami / Free entrance

literature

8.12 | 17:00

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Gościem ostatniego w tym roku spotkania
w ramach autorskiego cyklu Irka Grina będzie
Wojciech Orliński – publicysta i pisarz, znawca
twórczości Stanisława Lema. Panowie porozmawiają o prehistorii, ale tej dotyczącej internetu
i nowych technologii, gdyż o niej mówi najnowsza
książka Orlińskiego pt. „Człowiek, który wynalazł
internet”. To biografia Paula Barana – inżyniera
polskiego pochodzenia, który opracował technologiczne założenia internetu. I przewidział wiele
innych nowinek, ale też zagrożeń związanych
z postępem w tej dziedzinie.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.domliteratury.wroc.pl
Wstęp wolny
The last guest of Irek Grin in 2019 will be Wojciech
Orliński – journalist and writer, expert on the works
of Stanisław Lem. They will talk about the prehistory of the internet and new technologies, which
is the subject of Orliński’s latest book – a biography of
Paul Baran, the engineer who designed the technology
behind the internet and who foresaw many other new
ideas but also threats related to technological progress.
Organiser: Wrocław Literature House / Free entrance
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7.11–6.01.2020

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Uniwersytet Warszawski, Muzeum Miejskie
Wrocławia

„Filozofia architektury” – wystawa
prac Jeremiego T. Królikowskiego
Philosophy of architecture
– an exhibition of works
by Jeremi T. Królikowski

www.mmw.pl
Bilety: 15 PLN (normalny), 10 PLN (ulgowy)
The exhibition is based on events from the history
of Europe, which shook the foundations of the
civilisation in late Antiquity, taking place in the
period dubbed the Migration Period – a time of
intense migrations of barbarian tribes, which
crossed the borders of the Roman Empire,
striking the final blow and ushering in its demise.
Some of these peoples originated in the basin
of the Oder and Vistula Rivers, where they lived
in the first centuries after Christ. The exhibition
presents a selection of the most important monuments from the basin of the Oder and Vistula Rivers connected with these peoples, illustrating the
presence of various communities in Polish lands
and their participation in cultural exchange and
transformations in the era of the Migration Period.

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

Additional language: English / Organisers:
The National Museum in Szczecin, University
of Warsaw, The City Museum of Wrocław
/ Tickets: 15 PLN (regular), 10 PLN (reduced)

Organizator: Muzeum Architektury we Wrocławiu

25.10–2.02.2020
„Terra X - ∞ Archiwum przyszłości”
– wystawa
Terra X - ∞ Archive of the Future
– an exhibition
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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

18.10– 5.01.2020
„Barbarzyńskie tsunami.
Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu
Odry i Wisły” – wystawa
The Barberian tsunami.
The Migration Period in the basin
of the Oder and Vistula Rivers
– an exhibition
Muzeum Archeologiczne / The Archaeological
Museum, ul. Cieszyńskiego 9
wt.–śr., sob.–niedz. / Tue.–Wed., Sat.–Sun. 10:00–17:00
czw.–pt. / Thu.–Fri. 12:00–19:00
Kanwą wystawy są wydarzenia z dziejów Europy
wstrząsające cywilizacją późnego antyku, mające
miejsce w okresie nazywanym wielką wędrówką ludów. Były to czasy intensywnych ruchów
migracyjnych plemion barbarzyńskich, które
przełamały granice Imperium Romanum, zadając
ostateczny cios jego istnieniu. Niektóre z tych ludów wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie
zamieszkiwały w pierwszych wiekach po Chrystusie. Wystawa prezentuje wybór najistotniejszych
zabytków z dorzecza Odry i Wisły związanych
z tymi ludami. Pozwalają one zilustrować obecność na ziemiach polskich różnych społeczności
oraz ich udział w wymianie kulturowej i transformacjach w dobie wielkiej wędrówki ludów.

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

wt., śr., sob., niedz. / Tue., Wed., Sat., Sun. 10:00–17:00
czw., pt. / Thu., Fri. 12:00–19:00
Rysunek i malarstwo to dla Jeremiego Królikowskiego narzędzia służące analizie i kontemplacji
krajobrazów – zarówno naturalnych, przyrodniczych, jak i miejskich. Jest mu pomocne w odkrywaniu i ujawnianiu specyfiki miejsc, w których
się zadomowił lub w których bywa gościem. Stąd
na wystawie zobaczyć można szkice i obrazy z Lublina i Warszawy, Częstochowy i Kazimierza nad
Wisłą, Bergamo i Chicago, krajobrazy łomżyńskie
i bieszczadzkie oraz norweskie fiordy.

www.ma.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
Drawing and painting – Jeremi Królikowski used
them as tools for analysis and contemplation of
both natural, as well as urban landscapes. They help
him with discovering and revealing the specificity
of the places where he found home, and which he
simply visits as a guest. The exhibition will feature
sketches and paintings from Lublin and Warsaw.
Częstochowa and Kazimierz on the Vistula, Bergamo and Chicago, as well as landscapes of Łomża,
Bieszczady Mountains and Norwegian fjords.
Organiser: Museum of Architecture in Wrocław
/ Tickets: 20 PLN (regular), 14 PLN (reduced),
10 PLN (groups), Wednesdays – free entrance

5–8.12
Targi Wszystkiego Dobrego
Well-Designed Fair
Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1
czw. / Thu. 12:00–19:00
pt.–sob. / Fri.–Sat. 11:00–20:00
niedz. / Sun. 11:00–17:00
W zabytkowej przestrzeni wrocławskiej Hali
Stulecia królować będzie dobry design i najwyższej jakości rękodzieło. Zadbają o to projektanci
i artyści biorący udział w Targach Wszystkiego
Dobrego, którzy oferować będą swoje produkty,
w tym m.in.: plakaty i artykuły piśmiennicze,
odzież, ceramikę i biżuterię oraz wiele innych
wyjątkowych przedmiotów. Wszystko to w okresie
świątecznych poszukiwań prezentów.
Organizator: Wrocławski Dom Literatury
www.targiwszystkiegodobrego.pl
Wstęp wolny
The corridors of Centennial Hall will be filled
with good design and high-quality handicraft
objects. The designers and artists participating
in Well-Designed Fair will offer, among others:
posters and stationery, clothes, ceramics, jewellery, and many other unique objects. An excellent
occasion to find perfect Christmas gifts.
Organiser: Wrocław Literature House
/ Free entrance

„Barbarzyńskie tsunami…” – wystawa, pozłacane zapinki srebrne z poł. V w., zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, mat. Muzeum Miejskie Wrocławia

architektura + design

Dodatkowy język: angielski

12.12–12.01.2020
12.12 | 18:00 wernisaż / opening

architecture + design

Organisers: The Eugeniusz Geppert Academy of Art
and Design, Museum of Architecture in Wrocław
/ Tickets: 20 PLN (regular), 14 PLN (reduced), 10 PLN
(group), Wednesdays – free entrance

„Więzi cz. II” – wystawa prac
Matyldy Burszty
Bonds, Part II – an exhibition
of works by Matylda Burszta
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–20:00

9–13.12 warszaty / workshops
14.12 | 10:00–22:00 finał / final
Świąteczna Noc Nadodrza
Winter Night of Nadodrze district
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze / Łokietka 5 –
Nadodrze Infopoint
Nadodrze – najbardziej artystyczne osiedle we
Wrocławiu, które nigdy nie zasypia! Nadchodząca
Świąteczna Noc Nadodrza (14.12) ma charakter
prezentowo-kiermaszowy i będzie okazją do
znalezienia lub własnoręcznego stworzenia
świątecznych upominków w stylu hand-made.
Od 9 do 13 grudnia odbywać się będą warsztaty
i zajęcia w duchu zero waste, a lokale gastronomiczne przygotują autorskie wersje tradycyjnych
wigilijnych potraw. Szczegółowy harmonogram
na stronie internetowej organizatora.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Infopunkt Nadodrze
www.lokietka5.pl

Świąteczna Noc Nadodrza, mat. organizatora; „Władysław Wincze. Wnętrza” – wystawa, mat. organizatora

Wstęp wolny
Nadodrze – the most artistic district in Wrocław
that never sleeps! The upcoming Winter Night of
Nadodrze (14.12) will be an opportunity to find
or create hand-made Christmas gifts. Five days
earlier there will be workshops in the spirit of zero
waste, and cafes and restaurants will prepare their
own versions of traditional Christmas Eve dishes.
Details on the organizer’s website.
Additional language: English / Organiser:
Nadodrze Infopoint / Free entrance

12.12–1.03.2020
12.12 | 18:00 wernisaż / opening
„Władysław Wincze. Wnętrza”
– wystawa
Władysław Wincze. Interiors
– 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
Wrocławska Akademia Sztuk Pięknych wraz z Muzeum Architektury zapraszają na wystawę prezen-

tującą dorobek artystyczny jednego z najważniejszych twórców polskiego wzornictwa, projektanta
wnętrz i mebli, członka warszawskiej Spółdzielni
Artystów „Ład” oraz założyciela i długoletniego
dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Ekspozycja ma na celu ukazanie ciągłości
wielowątkowego dorobku artysty i obejmie szerokie spektrum jego działalności, na którą składają
się prototypy i projekty mebli, dekoracje i projekty
wnętrz, projekty tkanin, rysunki i grafiki.
Organizatorzy: Akademia Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Muzeum
Architektury we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl, www.asp.wroc.pl
Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy),
10 PLN (grupowy), środy – wstęp wolny
The Wrocław Academy of Art and Design and the
Museum of Architecture would like to invite you
to an exhibition presenting the artistic achievements of one of the most influential Polish designers, interior and furniture designers, member
of the Warsaw-based “Ład” Artists’ Cooperative,
as well as founder and long-term Dean of the
Faculty of the Interior Design of the State Higher
School of Fine Arts in Wrocław. The exhibition
aims to showcase the continuity of the artist’s
multifaceted output by covering a broad spectrum of his activities, which include furniture
prototypes and designs, decorations and interior
designs, fabric designs, drawings and graphics.

Miasto – geometryczna codzienność, do której
wkrada się przyroda. Dwa pozornie odległe żywioły,
a jednak wyraźnie ze sobą powiązane. W moim malarstwie szukam punktów ich przecięcia – naturalnych korelacji – mówi artystka. Tym razem udało
jej się dojrzeć owe korelacje w mieście całkiem
odmiennym od Wrocławia, które przepełnione jest
intensywnymi barwami, skontrastowanymi szarością skał i błękitem wody. Próżno szukać w nim
soczystych zieleni, a mimo to tamtejsza przyroda
budzi respekt; jest miejscem ucieczki miejscowych
w każdej wolnej chwili. Prace Matyldy Burszty są
próbą odpowiedzi na pytania, czy przyszłość miasta wyklucza przyszłość natury i dokąd będziemy
„uciekać” za kilka lat.
Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej
www.konturykultury.art.pl
Wstęp wolny
“The city – a geometric everyday reality, slowly
encroached upon by nature. Two seemingly distant
elements, yet clearly connected with each other. In
my painting I look for points of their intersection –
their natural correlations” – says the artist. This
time she managed to see these correlations in the
city completely different from Wrocław, filled with
intense colours, contrasted with the grey colour of
rocks and blue waters. One would be hard-pressed
to find lush greenery there, yet the nature there
is still awe-inspiring – it is a place of escape for
the locals when only they have free time. Matylda
Burszta’s works are an attempt to answer the
questions whether the future of the city excludes
the future of nature and where we are going to
“escape” in a few years’ time.
Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Free entrance
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architektura + design

14.12 | 12:00–20:00
Moda na Nadodrzu – targi mody
i rękodzieła
Fashion on Nadodrze district
– fashion and handicrafts fair
Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze / Łokietka 5
– Nadodrze Infopoint
Nadodrze zaprasza na targi mody, rękodzieła
i pięknych rzeczy. Będzie to idealna okazja do
zakupu produktów od lokalnych projektantów.
W trakcie targów odbędzie się sesja zdjęciowa
i konkurs na najlepszą stylizację, w której nagrodą
będzie bon do zrealizowania podczas wydarzenia.
Dodatkowy język: angielski
Organizator: Infopunkt Nadodrze
www.lokietka5.pl
Wstęp wolny
Nadodrze district invites you to the fashion, handicrafts and beautiful things fair. An ideal opportunity to buy products from local designers. During
the fair, a photo session and competition for the
best stylisation will take place, and the reward will
be a voucher that can be used during the event.
Additional language: English
/ Organiser: Nadodrze Infopoint / Free entrance

21.12 | 11:00–19:00

Targi DOBRY DESIGN
DOBRY DESIGN Fair

Bakalie Wrocław: zakupy last minute
– targi mody i designu
Bakalie Wrocław: last minute
shopping – fashion and design fair

Barbara, ul. Świdnicka 8b
Dobra wiadomość dla poszukiwaczy oryginalnych
prezentów gwiazdkowych: w grudniu odbędą się
dwie edycje targów DOBRY DESIGN organizowanych regularnie przez platformę o tej samej
nazwie, zrzeszającą najciekawsze marki młodego
pokolenia designu. 15 grudnia podczas wydarzenia upływającego pod hasłem „gwiazdka” spotkacie 36 wystawców z całej Polski. Wśród propozycji
znajdziecie marki modowe, wnętrzarskie, grafikę,
ceramikę, biżuterię, kosmetyki, rośliny oraz coś
dla najmłodszych. Z kolei tydzień później, w niedzielę 22 grudnia, Targi DOBRY DESIGN Ekstra!
Prezenty na ostatnią chwilę, czyli powtórka dla
wyjątkowo zabieganych.
Organizator: DOBRY DESIGN
DOBRY.DESIGN
Wstęp wolny
We have good news for seekers of original Christmas gifts: in December there will be two editions
of the DOBRY DESIGN fair organized regularly by
the platform of the same name, bringing together
the most interesting brands of the young generation of design. Among the proposals you will
find fashion and interior design brands, graphics,
ceramics, jewellery, cosmetics, plants and something for the youngest.
Organiser: DOBRY DESIGN / Free entrance

NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74
Tegoroczna edycja wrocławskich targów Bakalie
upływać będzie pod hasłem „zakupy last minute”.
To świetna okazja, by zaopatrzyć się w podarunki u kilkudziesięciu wyjątkowych polskich
projektantów, którzy przygotowali na ten dzień
specjalną świąteczną ofertę. Wśród wystawców
znajdziemy stoiska, na których można będzie
kupić naturalne kosmetyki, grafiki, biżuterię,
ubrania, elementy wystroju wnętrz i wiele innych.
Nie zabraknie wyjątkowych wydarzeń towarzyszących, choćby takich jak warsztaty rękodzielnicze. Na zmęczonych zakupowiczów czekać
będzie specjalna strefa wypoczynku z jedzeniem,
napojami, słodkościami i muzyką.
Organizator: Bakalie Wrocław
www.targibakalie.pl
Wstęp wolny
This year’s Bakalie Wrocław fair is all about
Christmas gifts. On 21st of December beautiful
interior of NOT Wrocław will be filled with natural
cosmetics, home design, jewellery, clothes and
many other things made by small, polish, local
workshops and designers. For tired guest we will
arrange chillout zone with food, drinks, sweets
and music played by DJs.
Organiser: Bakalie Wrocław / Free entrance

REKLAMA

Bakalie Wrocław, fot. Marta Sobala
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15, 22.12 | 11:00–18:00

„Zwiedzanie z lekkim zawrotem
głowy” – zajęcia dla rodzin
Slightly breathtaking tour
– family workshops
Panorama Racławicka / Panorama of the Battle
of Racławice, pl. Purkyniego 11
Po krótkim wstępie w Małej Rotundzie dzieci wraz
z rodzicami obejrzą ogromnych rozmiarów obraz
w Panoramie Racławickiej. Nie będzie to zwykłe
zwiedzanie, ale prawdziwa przygoda. Oprócz
wysłuchania opowieści o powstawaniu dzieła
i jego dokładnego obejrzenia, dzieci w drużynach
rozwiążą zadania ukryte w kolorowych kopertach.
Na koniec odbędzie się zabawa plastyczna pt.
„Szukamy następców Mistrzów”.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl

30.11–1.12 | 11:00–16:00
TIFF Academy: Mini FabLab
– warsztaty plastyczne
TIFF Academy: Mini FabLab
– art workshops
TIFF Center, ul. Ruska 46a
FabLab to cyklicznie organizowane przez TIFF
Center warsztaty, na których uczestnicy poznają
trzy ciekawe techniki: cyjanotypię, papier solny
i sitodruk. W trakcie dwóch dni warsztatowych
wykonają prace w trzech wcześniej wspomnianych technikach, ale także połączą je ze sobą
wedle swojego pomysłu.
Organizator: TIFF Center
www.tiffcenter.com
Cena: 350 PLN
Zapisy: academy@tiff.wroc.pl
FabLab is a regular workshop organised by TIFF
Center, which enable the participants to discover
and learn about three interesting techniques:
cyanotype, salt print and screen printing. Over
the course of two workshop days, they will create
their works using the three techniques, as well as
combine them as they like.

„Zwiedzanie z lekkim zawrotem głowy” – zajęcia dla rodzin, fot. Wojciech Rogowicz

Organise: TIFF Center / Price: 350 PLN
/ Registration: academy@tiff.wroc.pl

twórcy dzieła. Zwiedzający dowiedzą się więcej
o samych artystach, a także poznają anegdoty
o ich życiu, twórczości oraz współpracy przy
malowaniu pierwszej polskiej panoramy.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Cena: 20 PLN
Zapisy: tel. (71) 344 23 44

education + animation

edukacja
+ animacja

education
+ animation

1.12 | 11:15

During this unusual tour, Izabela Trembałowicz-Chęć will present various trivia connected
with the creation of the Racławice Panorama
– she will talk about the preparations for its
creation, painting techniques and the difficulties
encountered by the creators of the work. Visitors
will have an opportunity to learn more about the
artists themselves, as well as discover various
anecdotes about their life, work and cooperation
in painting the first Polish panorama.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Price: 20 PLN / Registration: tel. 71 344 23 44

Cena: 15 PLN
Zapisy: tel. (71) 344 23 44
After a short introduction in the Small Rotunda,
children and their parents will have an opportunity
to see the enormous painting – the Racławice Panorama. It won’t be just a tour, but a real adventure. In
addition to listening to the story about the creation
of the work and its careful observation, children
will form teams to solve tasks hidden in coloured
envelopes. The tour will be complemented by an art
game – Looking for the Masters’ Successors.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Price: 15 PLN / Registration: tel. 71 344 23 44

1.12 | 13:15
„Zwiedzanie z przymrużeniem
oka dla Pań i Panów” – zajęcia
Tongue-in-cheek tour for women
and men – workshops
Panorama Racławicka / Panorama of the Battle
of Racławice, pl. Purkyniego 11
Podczas tego niecodziennego zwiedzania Izabela
Trembałowicz-Chęć przybliży ciekawostki związane z powstawaniem „Panoramy Racławickiej”,
opowie o przygotowaniach do realizacji, technice
malowania i trudnościach, z jakimi borykali się

1–15.12 | 12:30
5–26.01 | 12:30

każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki we WRO
– kino poduszkowe i warsztaty
Sunday Matinées at WRO
– a pillow cinema and workshops
Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
W trakcie Poranków we WRO co tydzień prezentowane są polskie i światowe filmy animowane oraz
słuchowiska intermedialne na bazie ciekawych
pozycji literatury dziecięcej. Po pokazach odbywają się rodzinne działania twórcze przygotowywane w odniesieniu do tematu filmów lub programu wystawienniczego Centrum Sztuki WRO.
Organizatorzy stawiają na swobodną atmosferę,
a widzowie nazywają spotkania „kinem poduszkowym” – przekonajcie się dlaczego!
Organizator: Fundacja WRO Centrum
Sztuki Mediów
www.wrocenter.pl
Wstęp wolny
Every week Sunday Matinée is the programme specially for youngsters and their parents, during which
are presented Polish and international animated
films, and carry both intermedia readings based on
the latest children literature and workshops connected thematically with the screening and current
exhibition programme of WRO. Sunday Matinées are
held in a relaxed and family atmosphere.
Organiser: WRO Center for Media Art Foundation/ Free entrance

1.12 | 14:00
„Domowy Zakład Fotograficzny”
– podsumowanie działań
Home Photo Studio
– a summary of activities
Dzienny Dom Pomocy, ul. Semaforowa 5
Spotkanie podsumowujące działania Agnieszki
Pajączkowskiej i Piotra Spigla, którzy przez cały
miesiąc odwiedzali mieszkańców Brochowa w domach, poznając ich rodzinne zdjęcia i historie.
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edukacja + animacja

Wspólnie wybierali fotografie, które zostały skopiowane i podpisane fragmentem wspomnień właściciela lub właścicielki. 1 grudnia, w nieformalnej
atmosferze i przy domowym poczęstunku, będzie
można zapoznać się z niezwykłymi i różnorodnymi
rodzinnymi historiami mieszkańców osiedla. Materiały zaprezentowane zostaną w formule nawiązującej do rodzinnego albumu ze zdjęciami.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Sasiadujemy
Wstęp wolny
A meeting summing up the activities of Agnieszka
Pajączkowska and Piotr Spigiel, who for a whole
month visited Brochów residents at home, learning about their family photos and stories. Together they chose photographs, which were copied
and illustrated with memories of their owners. On
1 December, visitors will be able to discover the
unique and diverse family stories of the residents
of the estate in an informal atmosphere, with
home-made treats. The materials will be presented
in a formula referring to a family photo album.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

każdy wtorek / each Tuesday

„Dobre malowanie w Kawiarni
Sąsiedzkiej” – warsztaty
Good painting in the Sąsiedzka
Cafe – workshops
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56
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Zajęcia stanowią cykl uzupełniających się ćwiczeń
z rysunku i malarstwa techniką akwareli, podczas
których odbywają się również mini wykłady dotyczące malarstwa, historii sztuki lub tematyki zajęć.
Uczestnicy mogą zadawać pytania oraz przynosić
prace domowe do korekty. Podczas zajęć będą pracować z profesjonalnymi materiałami i narzędziami.
Dołączyć można w dowolnym momencie. Uczestnicy nie muszą posiadać szczególnych zdolności artystycznych, jednak kurs pozwoli rozwinąć każdemu
umiejętności manualne oraz zmysł estetyki.

Organizatorzy: Natalia Gołubowska,
Strefa Kultury Wrocław

Cena: 10 PLN
Workshops are a series of complementary exercises in drawing and painting with the technique of
watercolor, during which there are also mini lectures
on painting, art history or the subject of classes.
Participants can ask questions and bring homework
for correction. During classes they will work with
professional materials and tools. You can join at any
time. Participants do not need to have special artistic
skills, but the course will allow everyone to develop
manual skills and aesthetic sense.
Organiser: ODA Firlej / Price: 10 PLN

4.12, 8.01 | 17:00–19:00
„Czy to środa? Na nas moda!”
– warsztaty kreatywne
Is it Wednesday? Time for fashion!
– creative workshops
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45
Środek tygodnia to dobry czas na wcielenie w życie

Organiser: European Commission’s Regional
Representation in Wrocław / Free entrance
(registration is required)

pracowniaKP45
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.
Organisers: Natalia Gołubowska, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl

our planet. How and why to travel environmentally friendly? Why recycle trash? Younger participants will make self-designed books whereas
youth will be able to try their hand at creating an
European comic book.

5–8.12 | 12:00–13:00
„Zrób sobie książkę / komiks”
– warsztaty dla dzieci i młodzieży
Make yourself a (comic) book
– workshops for children and youth
Hala Stulecia / Centennial Hall, ul. Wystawowa 1
W trakcie ekologicznych warsztatów odbywających się podczas Wrocławskich Targów Dobrych
Książek dzieci i młodzież będą mogły dowiedzieć
się m.in. jak Unia Europejska, ale i każdy z nas
może zadbać o naszą planetę. Jak ekologicznie
podróżować i dlaczego? Po co segregować śmieci? Młodsi uczestnicy wykonają samodzielnie
zaprojektowane książki, a młodzież będzie mogła
spróbować swoich sił w stworzeniu europejskiego
komiksu.
Organizator: Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej Wrocław
www.ec.europa.eu/poland
Wstęp wolny (obowiązują zapisy)
At the ecological workshops organised during the
Wroclaw Good Books Fair children and youth will
learn how the EU and each of us can take care of

5.12, 16.01 | 18:00–19:15
„Chór na trójkącie”
– warsztaty muzyczne
Triangle choir – music 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
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 osiedlowego
pokazu mody – jednego z elementów projektu
„Trójkąt? W modzie”!
Organizatorzy: Natalia Gołubowska,
Strefa Kultury Wrocław
pracowniaKP45
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.
Organisers: Natalia Gołubowska, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

„Czy to środa? Na nas moda!” – warsztaty kreatywne, fot. Marcin Szczygieł

3–17.12 | 18:00–20:00

twórczego i modnego nawyku sąsiedzkich spotkań.
Środowe popołudnia na Trójkącie wypełnione są
grami, rozmowami i warsztatami dla dzieci, dorosłych i seniorów. Działania są częścią programu
„Trójkąt? W modzie”, podczas którego przygotowywany jest osiedlowy pokaz mody.

„Choinka w Famie” – spotkanie
Christmas Tree at Fama – a meeting
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286
Mieszkańcy Psiego Pola w każdym wieku zaproszeni są na sąsiedzkie spotkanie w świątecznej
atmosferze. Fama będzie pachniała tego dnia
piernikami i cynamonem, a na kilku stanowiskach warsztatowych będzie można samodzielnie
przygotować kartki świąteczne, stroiki, materiałowe ozdoby czy nietuzinkowe bombki choinkowe.
Spotkanie zwieńczy koncert kolęd w wykonaniu
uczestników Laboratorium Głosu – regularnych
zajęć, odbywających się w Famie.

education + animation

7.12 | 11:00

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia
nr 11 – CBK Fama
www.fama.wroc.pl

5.12 | 17:00–20:00
Akademia Miejskiego Ogrodnika:
„Christmas extravagance”
– warsztaty
City Gardener Academy:
Christmas extravagance –workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
To już ostatnie spotkanie piątego semestru
„Akademii Miejskiego Ogrodnika”, czyli miejskiej
przygody z ogrodnictwem. Na koniec Filip Marek
(#pankwiaciarz) przygotował to, co uczestnicy
lubią najbardziej, czyli świąteczne warsztaty
florystyczne. Tym razem miejscy ogrodnicy postawią na świąteczną ekstrawagancję: charyzma,
wyjątkowość, talent, brokat! Garść ciekawych
i prostych pomysłów pozwoli uczestnikom poczuć magię zbliżających się świąt.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: sadzimy@strefakultury.pl
This is the last meeting of the fifth semester of the
City Gardener Academy, or urban adventure with
gardening. Finally, Filip Marek prepared what
participants like the most, i.e. floristic workshops.
This time the city gardeners will focus on the
Christmas extravagance: charisma, uniqueness,
talent, glitter! A handful of interesting and simple
ideas will allow participants to feel the magic of
the upcoming Christmas time.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: sadzimy@strefakultury.pl

Akademia Miejskiego Ogrodnika, fot. Alicja Kielan

6.12 | 19:00
„Generator zmiany” – finał cyklu
spotkań inspiracyjnych
Change generator – a final event
of inspirational meetings
Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Centrum Praw Kobiet wraz z Pierwszym Klubem
Soroptymistek we Wrocławiu w ramach projektu
„Generator zmiany” zapraszają na wieczór poświęcony ścieżkom zawodowym kobiet. Wydarzenie będzie połączeniem TEDx ze sztuką stand-up’u. Jest również częścią międzynarodowych
obchodów kampanii „16 dni przeciwdziałania

przemocy ze względu na płeć”.
Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Praw Kobiet, Pierwszy Klub Soroptymistek we Wrocławiu
cpk.wroclaw
Wstęp wolny
The Women’s Rights Center together with the
First Soroptimist Club in Wrocław invite you to an
evening devoted to women’s work. The event will
be a combination of TEDx with the art of standup. The evening is a part of the international
event called „16 days against gender violence”.
Organisers: Women’s Rights Center, First
Soroptimist Club in Wrocław / Free entrance

7.12 | 10:00–15:00
8.12 | 10:00–17:00
„Śpiewam pełnym głosem.
Pieśni życzące, pieśni radosne”
– warsztaty muzyczne
I sing in full voice. Wishing songs,
joyful songs – music workshops
Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Klub Pod Kolumnami zaprasza na spotkanie,
którego celem jest rozśpiewanie, uzyskanie
dobrego kontaktu z własnym, naturalnym głosem, odkrywanie specyfiki śpiewu tradycyjnego
i technik z nim związanych oraz wypracowanie
narzędzi do dalszej indywidualnej pracy z głosem.
W warsztatach mogą wziąć udział zarówno osoby,
które miały do czynienia ze śpiewem, jak i osoby,
które z różnych powodów nie śpiewają, ale taką
przygodę chcą rozpocząć. Znajomość nut nie jest
wymagana – uczestnicy zajęć będą uczyć się pieśni ze słuchu. Program będzie dostosowywany do
oczekiwań i stopnia zaawansowania uczestników.
Organizator: Klub Pod Kolumnami

Wstęp wolny
All residents of Psie Pole, regardless of their age,
are invited to join our neighbourhood meeting in
a festive atmosphere. Fama will be filled with the
smell of gingerbread and cinnamon, and several
workshop stands will allow you to work on your
own Christmas cards, wreaths, decorations made
out of fabric and unique baubles for your Christmas tree. The meeting will end with a concert of
Christmas carols performed by participants of the
Voice Laboratory – regular classes held in Fama.
Organiser: Municipal Public Library/ Free entrance

7, 11, 18. 12 | 10:00
14.12 | 12:00
„Porcelanowe cuda”
– warsztaty biżuterii hand-made
Porcelain wonders – hand-made
jewellery workshops
Ośrodek Działań Twórczych Światowid,
ul. Sempołowskiej 54a
Porcelana – jako bardzo szlachetny, choć trudny materiał – idealnie nadaje się do wykonywania wysokiej
jakości ozdób. Na warsztatach uczestnicy stworzą
unikatową biżuterię: kolczyki, broszki czy medaliony. Nauczą się też, jak barwić porcelanę (poprzez
nałożenie na nią podszkliwnych farb) oraz łączyć ją
z płynnym złotem. Jest ono powszechnie używane
do produkcji ceramiki stołowej, ale tu posłuży jako
dopełnienie uroku ozdobnych drobiazgów. Do
dyspozycji będą też biżuteryjne półprodukty (np.
zawieszki) do samodzielnego kompletowania
własnych wymarzonych zestawów. Warsztaty dla
dorosłych poprowadzi Małgorzata Maternik.
Organizator: ODT Światowid
www.swiatowid.net.pl
Cena: 200 PLN (4 spotkania)
Zapisy: (71) 348 30 10

Klub Pod Kolumnami invites you to a meeting
which purpose is to sing, get in touch with your own
natural voice, discover the specificity of traditional
singing and techniques associated with it, and develop tools for further individual work with your voice.

Porcelain is a very valuable material, which is very
hard to work with – but that makes it a perfect
candidate for making high-quality jewellery and
decorations. During the workshops, the participants
will create unique jewellery: earrings, brooches and
medallions. They will also learn how to dye porcelain (by applying underglaze dyes) and combine it
with liquid gold, which is typically used to produce
tableware ceramics, but in this case, it will be used to
complement the look of the decorative pieces.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 350 PLN
/ Registration: drogaglosu@gmail.com

Organiser: ODT Światowid / Price: 200 PLN
(4 meetings) / Registration: (71) 348 30 10

www.kolumny.art.pl
Cena: 350 PLN
Zapisy: drogaglosu@gmail.com
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„Najpiękniejszy obraz
na świecie” – warsztaty
The most beautiful painting
in the world – workshops
Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Czym jest piękno? Gdzie można je znaleźć? Jak
oddać na płótnie lub papierze? Podczas warsztatów uczestnicy przyjrzą się różnym obliczom
piękna oraz stworzymą własne ilustracje inspirowane wystawą twórczości nieprofesjonalnej
„Otwarty teren sztuki”.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Cena: 5 PLN
What is beauty? Where can you find it? How to
reflect it on canvas or paper? During the workshops, participants will look at different kinds of
beauty and create their own illustrations inspired
by Open art territory – exhibition of non-professional art.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Price: 5 PLN

7.12 | 10:00–14:00
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mi oraz wiedzą. 7 grudnia zorganizują „Akcję
świąteczną”, czyli wielki finał i podsumowanie
ich działań. Na ten dzień zaplanowano m.in.
zajęcia plastyczne (zdobienie pierników i tworzenie ozdób choinkowych) oraz społeczną akcję,
podczas której – na rzecz seniorów z okolicznego domu pomocy – zbierane będą produkty
pierwszej potrzeby. Projekt realizowany jest we
współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: grupa nieformalna „Mama Tata
Olimpia Port”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
RozwijamyZagle
Wstęp wolny (onowiązują zapisy)
A group of parents from the new housing estate
in Swojczyce has been running a series of open
meetings and workshops since November, hosted
by the residents of the estate who wanted to share
their skills and knowledge with other neighbours. On the 7th of December, they will hold
the Christmas campaign – a summary of their
activities and a grand finale. The day will include
art classes (decorating gingerbread and making
Christmas tree decorations) and a charity drive
to collect various everyday use products for the
seniors from the local care home. The project is
carried out in cooperation with the Microgrants
programme.
Organisers: „Mama Tata Olimpia Port” informal
group, Culture Zone Wrocław / Free entrance
(registration is required)

z papieru i tektury. Zastanawiacie się, co można
z nich ulepić? Podpowiadamy: nie będą to tylko
bałwanki. Zajęcia prowadzone przez Katarzynę
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
On Saturday morning in Barbara will fall the night,
and a moment later the snow will fall. It will be
magical, white and very atmospheric. And once
the participants have accumulated enough snow,
they will create a large winter playground using
paper and cardboard. 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

7.12 | 17:00–20:00
Kuchnia dla opornych: „
Wine thinking” – warsztaty
Kitchen for dummies:
Wine thinking – workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Warsztaty łączą specjalistyczną wiedzę i dobrą
atmosferę, która bezwzględnie panować powinna
w kuchni. Jesienny semestr cyklu zamkną grudniowe warsztaty, podczas których uczestnicy będą
mieli szansę na spotkanie z miłośnikami wina
i projektantami komunikacji w jednym. Wspólnie
z Patrycją Nawrocką i Brandico (twórcy projektu
Wine Thinking) spędzicie trzy kreatywne godziny
poświęcone projektowaniu marki wina.

„Zbuduj z nami Mikołaja!”
– warsztaty modelarstwa
Build Santa Claus with us!
– model-making workshops
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 44,
ul. Powstańców Śląskich 210
Wszyscy obecni i przyszli miłośnicy modelarstwa
są zaproszeni na warsztaty w Miejskiej Bibliotece
Publicznej. W programie: budowa ozdób choinkowych oraz modeli św. Mikołaja i bałwanka.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: gotujemy@strefakultury.pl

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
Wrocław-Krzyki

All current and future model-making enthusiasts
are invited to join our workshops at the Municipal
Public Library. The programme includes building
Christmas tree decorations and models of Santa
Claus and a snowman.

The workshops will combine specialist knowledge
and a good atmosphere that should be in the kitchen. The fall semester of the series will be closed by
December workshops, during which participants
will have the chance to meet with wine lovers and
communication designers. Together with Patrycja
Nawrocka and Brandico (the creators of the Wine
Thinking project) you will spend three creative
hours devoted to designing a wine brand.

Organiser: Wrocław-Krzyki Youth Cultural Centre
/ Free entrance

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

www.mdk-krzyki.pl
Wstęp wolny

7.12 | 15:30–17:30

7.12 | 11:00, 13:00

Rozwijamy Żagle:
„Akcja świąteczna” – finał projektu
i warsztaty plastyczne
Setting Sails: Christmas campaign
– project finale and art workshops

Tektura i papier:
„Zimowy plac zabaw”
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper: A winter
playground – family workshops

Klub Mieszkańca, ul. Kolumba 9

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Grupa rodziców z nowego wrocławskiego osiedla
na Swojczycach od listopada prowadziła cykl
otwartych spotkań i warsztatów. Prowadzącymi
byli mieszkańcy osiedla, którzy chcieli podzielić
się z innymi sąsiadami swoimi umiejętnościa-

W sobotnie przedpołudnie w Barbarze zapadnie noc, a chwilę później spadnie śnieg. Będzie
magicznie, biało i bardzo nastrojowo. A kiedy już
uczestnicy nagromadzą odpowiednio duże zapasy
śniegu, stworzą zimowy plac zabaw, korzystając

8.12 | 10:30
Bajkowe poranki w Zajezdni
Animated Matinées at the Depot
Centrum Historii Zajezdnia / Depot History Centre,
ul. Grabiszyńska 184
Zajezdnia zaprasza na kolejne spotkanie
w ramach cyklu dedykowanego najmłodszym
gościom. Tradycyjnie w programie znajdzie
się wspólne oglądanie kultowych polskich
bajek oraz powiązane z ich tematem warsztaty
artystyczne. Wydarzenie odbędzie się w kinie
zajezdniowym, które znajduje się w przestrzeni

Tektura i papier – warsztaty rodzinne, fot. Marcin Szczygieł

edukacja + animacja

7.12 | 13:00

www.mnwr.pl
Bilety: 3 PLN

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia

An art game for children aged 3–12 as part of the
“Family Visit to the Museum” series, designed by
Sławomir Ortyl. The participants will go to the
museum galleries, where they will look for Santa
Claus, while dealing with numerous riddles along
the way, which will allow them to get to know this
figure even better. What is Santa Claus going to
ask the participants about? What kind of advice is
he going to give? Will he praise them? Or maybe
he will tell them to be nice?

www.zajezdnia.org
Cena: 5 PLN
Zapisy: wystawa@zajezdnia.org
The Depot History Centre would like to invite all
the children to another meeting in the special
series created with them in mind. As always,
the programme will feature watching legendary
Polish animated films, as well as art workshops
related to the watched movies. The event will take
place at the Depot Cinema, which has been organised within the space of the Wrocław 1945–2016
exhibition, which is why purchasing an admission
ticket is required to take part in the meeting.

Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 3 PLN

Organiser: Depot History Centre / Price: 5 PLN
/ Registration: wystawa@zajezdnia.org

8.12 | 17:00–18:30

„WuWA-Gra. Od Biskupina
do Sępolna” – edukacyjno-historyczna miejska
WuWa plays. From Biskupin
to Sępolno – an educational-historical urban game

„Bazgroły” – warsztaty rodzinne
Scrawls – family workshops

Druga odsłona osiedlowej gry miejskiej dla
dzieci i dorosłych, która w formie interaktywnego zwiedzania pomoże odkryć lub poznać
z innej strony tereny Wielkiej Wyspy. Uczestnicy
międzypokoleniowej zabawy, rozwiązując lokalne
zagadki, dowiedzą się więcej o historii, atrakcjach
i tajemnicach tego terenu. W grudniu wspólnie
odkrywać będą sekrety oraz nieznane zakątki
Sępolna, poszukają m.in. domu Marka Hłaski
i ukrytego herbu Wrocławia. Do uczestnictwa nie
jest wymagana specjalistyczna wiedza historyczna! Projekt realizowany jest we współpracy
z Mikrograntami.
Organizatorzy: grupa nieformalna „Modernistycznie
Zakręceni”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
ModernistycznieZakreceni
Wstęp wolny
Zapisy: modernistyczniezakreceni@gmail.com

„Bazgroły” – warsztaty rodzinne, mat. organizatora

12.12 | 18:00–20:00

8.12 | 11:00–14:00

start: Centrum Aktywności Mieszkańców
„Gniazdo”, ul. Potebni 41

The second installment 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 Sępolno district. 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

education + animation

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

wystawy „Wrocław 1945–2016”, dlatego konieczne
będzie nabycie biletu wstępu, by wziąć udział
w spotkaniu.

Akademia Miejska: „Jak je miasto?”
– wykład i dyskusja
City Academy: What does the city
eat? – a lecture and discussion
Barbara, ul. Świdnicka 8b

Podaruj sobie wspólny, kreatywny czas ze swoim
dzieckiem, aby stworzyć unikatowy prezent
świąteczny. Warsztaty ze zdobienia naczyń będą
inspirowane spontaniczną twórczością dziecięcą,
ale także sztuką Picassa czy tradycyjną sztuką
ludową. Uczestnicy wykonają unikatowy wzór na
naczyniu, rysując spontanicznie markerami do
ceramiki. Zajęcia dedykowane także dla starszych
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Każdego,
kto chciałby spotkać się na wspólnym bazgraniu.

Podczas spotkania uczestnicy zastanowią się nad
różnorodnością oferty gastronomicznej Wrocławia. Spytają, jakie modele gastronomiczne oraz
jakie lokale gastronomiczne przyciągają wrocławian, co spotyka się z ich zadowoleniem, a co ich
rozczarowuje. Porozmawiają o tym, gdzie lubią
przebywać mieszkańcy, ale przede wszystkim
postawią sobie pytanie o to, dlaczego restauracje,
bary czy puby są tak istotne dla miasta – jaką rolę
pełnią i czy gastronomia kreuje nowe przestrzenie
w mieście? Wykład poprowadzi Agnieszka Szydziak, a w dyskusji będą uczestniczyć wrocławscy
właściciele tego typu lokali.

Organizator: Pracownia Otwarta

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25b

www.pracowniaotwarta.com

www.strefakultury.pl/Barbara

Cena: 50 PLN

Wstęp wolny

Give yourself a gift of creative time together with
your child to create a unique Christmas gift. The
pottery decoration workshops will be inspired
by the spontaneous work of children, as well as
Picasso and traditional folk art. The participants
will create their unique designs on pottery,
drawing spontaneously with ceramic markers.
The workshop is intended also for older children,
youth and adults – everybody, who would like to
join us and scrawl together.

During the meeting, the participants will reflect on the
diversity of Wrocław’s gastronomic offer. What models
and restaurants attract the residents of Wrocław? What
makes them happy and what disappoints them? We
will also try to find out what makes restaurants, bars
and pubs so important for the city – what role do they
play and does catering create new spaces in the city?
The lecture will be hosted by Agnieszka Szydziak, and
the discussion will be attended by the owners of catering establishments in Wrocław.

Organiser: Pracownia Otwarta / Price: 50 PLN

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

8.12 | 12:00

13.12 | 19:00

Z rodziną do muzeum: „Spotkanie
ze Świętym Mikołajem” – zabawa
Family Visit to the Museum:
Meeting Santa Claus – an art game

„Sąsiedzka sztuka Gość-Inności”
– finał projektu i pokaz etiud
Neighbourhood art of hospitality
– project finale and presentation
of etudes

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
Zabawa plastyczna Sławomira Ortyla dla dzieci
w wieku 3–12 lat w ramach cyklu „Z rodziną do
muzeum”. Uczestnicy zajęć samodzielnie wyruszą
do muzealnych galerii, w których będą poszukiwać Świętego Mikołaja, rozwiązując po drodze
liczne zadania, dzięki którym bliżej go poznają.
O co Święty Mikołaj zapyta uczestników? Jakich
udzieli rad? Pochwali czy może zaleci poprawę?

Pracownia Projektów Międzykulturowych
„Zajezdnia” / Intercultural Projects Studio
„Zajezdnia”, ul. Legnicka 65
Podsumowanie działań warsztatowych i terenowych grupy młodzieży z Popowic i Szczepina. Jak
mieszkańcy i mieszkanki obu osiedli rozumieją
pojęcie „gościnności”? Czym jest dla nich inność
– zarówno sąsiedzka, jak i ta wynikająca z pochodzenia, wyznania czy poglądów? Przez
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ostatni miesiąc grupa brała udział w warsztatach
teatralnych i kreatywnego pisania. Na podstawie
swoich doświadczeń, rozmów z rówieśnikami,
a także rodziną i znajomymi, pracowali nad
etiudami performatywno-teatralnymi, które mają
pokazać, czym dla nich jest „inność”. Grupa po
raz pierwszy publicznie zaprezentuje efekty swoich działań. Projekt realizowany we współpracy
z Mikrograntami.
Organizatorzy: Adam Michał Pietrzak, Strefa
Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
An event summing up the activities of a group of
youth from Popowice and Szczepin. How do the
residents of both estates understand the notion of
“hospitality”? How do they understand otherness – both neighbourly and that resulting from
their origin, religion or beliefs? Over the course
of the last month the group took part in theatre
and creative writing workshops. Based on their
experiences, conversations with peers, as well as
family and friends, they worked on performance
and theatre etudes to show what otherness means
to them. The project is carried out in cooperation
with the Microgrants programme.
Organisers: Adam Michał Pietrzak, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

14, 15.12 | 17:00–20:00
„Zaczarowany ogród”
– instalacja świetlna
Enchanted Garden – light installation
Park Staromiejski, Wrocławski Teatr Lalek
/ Staromiejski Park, Wrocław Puppet Theater

13.12 | 17:00–20:00
„Skarb Zakrzowski” – finał projektu
i premiera gry planszowej
Zakrzów Treasure – project finale
and a premiere of the board game
Fundacja im. Stanisława Jabłonki „Przyjazny Dom”,
ul. Okulickiego 2
Po spacerze w poszukiwaniu XIX-wiecznej piaskowni oraz warsztatach, na których stworzono
grę planszową i legendę o Skarbie Zakrzowskim,
nadszedł czas na finał projektu. W piątkowe
popołudnie wspólnie z „Pozytywnymi z Zawidawia” podsumowane zostaną dotychczasowe
działania oraz będzie można zagrać w popularne
gry planszowe. Spotkanie stanie się też okazją, by
premierowo zmierzyć się z zakrzowską planszówką o osiedlowym skarbie. Uczestnicy finału
otrzymają swoje egzemplarze gry oraz specjalną
broszurę z legendą. Projekt realizowany jest we
współpracy z Mikrograntami.
Organizatorzy: grupa nieformalna „Pozytywni
z Zawidawia”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
pozytywnizawidawie

„Zaczarowany ogród” – instalacja świetlna, fot. K. Schubert

Wstęp wolny
After a walk in search of a 19th century sand pit
and workshops where a board game and a legend
of the Zakrzów Treasure were created, it was time
for the grand finale. On Friday afternoon, together
with “Pozytywni z Zawidawia” group, the participants will sum up what has been done so far, and
they will get to play popular board games. The
meeting will also be an opportunity to try and win
in a board game about the Zakrzów Treasure. The
participants will get their copies of the game and
a special brochure with their legend. The project
is carried out in cooperation with the Microgrants
programme.
Organisers: „Pozytywni z Zawidawia” informal
group, Culture Zone Wrocław / Free entrance

Na dwa tygodnie przed świętami Park Staromiejski rozbłyśnie kolorami. Zaskakującą metamorfozę przeżyją parkowe drzewa i alejki, ożywione
instalacjami świetlnymi: ogromnymi kolorowymi
grzybami, wielkimi ważkami i zwierzętami. Na
fasadzie Wrocławskiego Teatru Lalek pojawią
się barwne obrazy ze świątecznymi akcentami.
W parku powstanie również strefa zabaw, w której
będzie można poeksperymentować, samodzielnie
wykonać eliksir św. Mikołaja czy napić gorącej
czekolady.
Organizatorzy: Tauron Dystrybucja, Wrocławski
Teatr Lalek
www.teatrlalek.wroclaw.pl

ki, laski cynamonu, anyżowe gwiazdki, szyszki,
porosty. To wszystko w połączeniu z wyobraźnią
dzieci zaowocuje powstaniem wyjątkowych dekoracji w trakcie warsztatów rękodzieła artystycznego. Prowadzenie: Aleksandra Niemiec.
Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej
www.konturykultury.art.pl
Wstęp wolny
Zapisy: biuro@konturykultury.art.pl
A beautifully decorated and illuminated Christmas tree is one of the most important elements
in every home at Christmas time, and decorating
one requires baubles, cinnamon sticks, anise
stars, pinecones and lichens. All this combined
with children’s imagination will result in the
creation of unique decorations during handicraft
workshops. Host: Aleksandra Niemiec.
Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Free entrance
/ Registration: biuro@konturykultury.art.pl

Wstęp wolny
Two weeks before Christmas, Staromiejski Park
will glow with colours. The park trees and alleys,
animated by light installations – enormous colourful mushrooms, large dragonflies and animals
– will undergo a surprising metamorphosis. The
façade of the Wrocław Puppet Theatre will be
decorated with colourful paintings with festive
accents. The park will also gain a playground,
where children will be able to experiment – make
a Santa Claus potion or just drink hot chocolate.
Organisers: Tauron Distribution, Wrocław Puppet
Theater / Free entrance

14.12 | 17:00
Kurs historii sztuki.
Work in progress: „Spalmy muzea!
Narodziny manifestów
artystycznych” – warsztaty
Art history course. Work in progress:
Burn the museums! The emergence
of artistic manifestos – workshops
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1

14.12 | 16:30–18:00
Świąteczne Kontury: „Choinkowe
opowieści” – warsztaty dla dzieci
Christmas in Kontury: Christmas
Tree stories – workshops for children
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
Pięknie ubrana i oświetlona choinka to jeden
z najważniejszych elementów wystroju wnętrza
w okresie bożonarodzeniowym. Do stworzenia
kompozycji przydadzą się między innymi: bomb-

Futuryści nawoływali do niszczenia muzeów, odżegnywali się od antyku i dokonań klasyków renesansu. Traktowali tradycję jako „nienawistny hamulec”,
który krępuje swobodę twórczą. W manifestach
dawali upust swoim poglądom. W trakcie zajęć
uczestnicy prześledzą proces ich powstawania, próbując stworzyć własny manifest „dnia dzisiejszego”.
Warsztaty poprowadzi Agata Iżykowska-Uszczyk.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Cena: 3 PLN
Zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl
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Organiser: The National Museum in Wrocław / Price: 3
PLN / Registration: edukacja.pawilon@mnwr.pl

14.12 | 11:00–13:00
Zimowe warsztaty rodzinne
w MDK Śródmieście
Winter family workshops at the
Śródmieście Youth Culture Centre
Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście, ul. Dubois 5
Kolejne rodzinne warsztaty plastyczne, podczas których powstaną świąteczne dekoracje. W programie
zajęć m.in. własnoręczne dekorowanie wiklinowych
wianków, zdobienie na zimno ceramiki i bombek,
przygotowywanie makaronowych zawieszek i pięknych ekologicznych opakowań do prezentów. Ponadto w planach kiermasz prac oraz akcja plastyczna
„Życzę Tobie, Sobie i Ziemi”. Zajęcia poprowadzą
artyści plastycy z MDK Śródmieście.
Organizator: MDK Śródmieście
www.mdksrodmiescie.wroc.pl

14.12 | 18:00–20:00
Świąteczne Kontury:
„Świątecznie na stole…” – warsztaty
Christmas in Kontury: Christmas
on the table… – workshops
Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
W okresie bożonarodzeniowym ważnym miejscem w domach staje się stół, a wśród wszystkich
przysmaków nie może zabraknąć na nim miejsca
na dekorację. Tym bardziej szczególną, bo wykonaną ręcznie. Podczas warsztatów rękodzieła
artystycznego uczestnicy stworzą kompozycje,
a użyją do tego materiałów takich jak: igliwie,
cynamon, anyż, bombki, gwiazdki, orzechy.
Prowadzenie: Aleksandra Niemiec.
Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej
www.konturykultury.art.pl
Wstęp wolny
Zapisy: biuro@konturykultury.art.pl
During the holiday period, the table becomes one of
the key places at home. What is more, apart from all
the tasty dishes, you also need some space there for
decorations. Especially if you make them yourself.
During our handicraft workshops, the participants
will create their decorations using materials such as
pine needles, cinnamon, anise, baubles, stars and
nuts. Host: Aleksandra Niemiec.
Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji
Twórczej / Free entrance
/ Registration: biuro@konturykultury.art.pl

Cena: 15 PLN
Zapisy: mdk.dzialimprez@gmail.com
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A brand-new family art workshop, during which
the participants will have an opportunity to create
Christmas decorations. The programme includes
decorating wicker wreaths, as well as ceramics and
baubles using cold technique, preparing decorations
out of pasta, as well as making beautiful and green
packaging for gifts. The activities will be hosted by
artists from the Śródmieście Youth Culture Centre.
Organiser: Śródmieście Youth Cultural Centre / Price: 15
PLN / Registration: mdk.dzialimprez@gmail.com

14.12 | 11:00–15:00
Mikrogranty 2019
– podsumowanie roku
Microgrants in 2019 – a summary
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Grudzień to idealny moment, by wspólnie podsumować intensywny rok w Mikrograntach. We

współpracy z mieszkańcami Wrocławia, młodymi
grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi w tym roku udało się zrealizować ponad
100 projektów. W sobotę będzie można zobaczyć
prezentację efektów działań Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella oraz posłuchać panelu
dyskusyjnego, w którym wezmą udział twórcy
zwycięskich projektów. Podsumowanie będzie też
okazją, by na warsztatach odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realizacji lokalnych
projektów. Spotkanie otwarte jest nie tylko dla
osób, które realizują lub realizowały Mikrogranty,
ale również dla wszystkich zainteresowanych
lokalnymi aktywnościami.
Organizatorzy: Fundacja Umbrella,
Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
December is a perfect time to sum up the intense
year in Microgrants programme. This year, more
than 100 projects have been implemented in cooperation with the inhabitants of Wrocław, young
informal groups and NGOs. On Saturday, you will
be able to see a presentation of the effects of the
Culture Zone Wrocław and the Umbrella Foundation and listen to the discussion panel in which the
creators of the winning projects will participate.
Organisers: Umbrella Foundation, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

15.12 | 17:00–19:00
SocjoPercepcja w Recepcji:
„Gość w dom? O migrantach
z Ukrainy w Polsce” – dyskusja
SocioPerception at Reception:
Hospitality? On Ukrainian migrants
in Poland – a discussion
Recepcja, podwórko Ruska 46 / Reception,
Ruska 46 backyard
Kim są migranci z Ukrainy w Polsce w świetle
najnowszych badań, jak zmieniła się migracja
ukraińska po 2014 roku oraz jak przebiega integracja migrantów ukraińskich w Polsce? Między
innymi o tym odbędzie się rozmowa podczas
grudniowego spotkania w ramach SocjoPercepcji
w Recepcji, które poświęcone zostanie migrantom
z Ukrainy. Ich obecność – zauważalna i odczuwalna w sposób szczególny od połowy drugiej dekady
XX wieku – oznacza dla polskiego społeczeństwa
największy po II wojnie światowej kontakt z „innymi”. Ta nowa sytuacja stanowi jednocześnie
szansę i wyzwanie: zarówno w wymiarze ogólnopolskim, jak i lokalnym.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Socjologiczne o/Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Muzeum
Współczesne Wrocław
www.ptswroclaw.uni.wroc.pl
www.strefakultury.pl
www.muzeumwspolczesne.pl
Wstęp wolny
Who are the migrants from Ukraine in Poland
according to the insights from the latest studies?
How has Ukrainian migration changed after 2014
and how do the Ukrainian migrants integrate with
Polish society? These issues will be covered during
the December meeting in the “SocioPerception at
Reception” series, devoted to Ukrainian migrants.
Organisers: The Polish Sociological Association
(branch in Wrocław), Culture Zone Wrocław,
Wrocław Contemporary Museum / Free entrance

Mikrogranty, proj. A. Błędowska

edukacja + animacja

Futurists called for the destruction of museums,
they dissociated themselves from antiquity
and the achievements of Renaissance classics.
They treated tradition as a “despicable brake”,
which impeded their creative freedom. In their
manifestos, they presented their views. During
the workshops, the participants will follow the
process of their creation, trying to create their
own contemporary manifesto. The workshop will
be hosted by Agata Iżykowska-Uszczyk.

pracowniaKP45

„Kamienice z Przedmieścia.
Społeczne gospodarowanie na klatce
i na stronie” – finałowe spotkanie
Triangle Townhouses. Social
housekeeping in the staircase
and on the website – final meeting

Wstęp wolny
Zapisy: pracownia@strefakultury.pl

Przed·Pokój H13, ul. Hercena 13
Podsumowanie listopadowych działań na
Przedmieściu Oławskim, podczas których można
było odkryć na nowo różne oblicza codziennego
życia w kamienicach na Trójkącie. W sobotnie
przedpołudnie uczestnicy poprzednich spotkań
i akcji sprzątania klatek schodowych spotkają
się, by raz jeszcze wspólnie przeżyć niedawno
zakończone działania. Finał będzie też okazją, by
zobaczyć wystawę zdjęć z bohaterami wcześniejszych rozmów oraz wziąć udział w pchlim targu
sprzętów domowych. Projekt realizowany jest we
współpracy z Mikrograntami.

Family workshops at the Studio based on works
from the collection of the Wrocław Contemporary
Museum and the Lower Silesian Society of Fine
Arts will take the participants on a journey to the
world of art and will become a starting point for
original projects in the field of fashion. Can clothing items be unique? How can young designers
be inspired by works of art? What is a collection
and how to document it? Fashionable Sunday is
a creative time, during which the participants will
try to answer the above questions.
Organisers: Natalia Gołubowska, Culture Zone
Wrocław / Free entrance / Registration:
pracownia@strefakultury.pl

18.12 | 17:00–20:00

mieszkaniewkamienicy

Haftujemy!: „Hafty ze świata:
haft palestyński” – warsztaty
Let’s embroider!: World embroidery:
Palestinian embroidery – workshops

Wstęp wolny

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Organizatorzy: grupa nieformalna „Mieszkanie
w Kamienicy”, Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty

The summary of activities in the Przedmieście
Oławskie district spanning the month of November, during which the participants rediscovered
the various aspects of everyday life in the Triangle
townhouses. On Saturday morning, the participants of previous meetings and staircase cleaning
drives will meet to experience the recently completed activities together once again. The finale
will also be an opportunity to see an exhibition of
photos presenting the buildings featured during
the previous meetings, as well as to take part in
a flea market with various household items. The
project is carried out in cooperation with the
Microgrants programme.
Organisers: „Mieszkanie w Kamienicy” informal
group, Culture Zone Wrocław / Free entrance

15.12, 12.01 | 12:00
„Modna niedziela”
– warsztaty rodzinne
Fashionable Sunday
– family workshops
Pracownia Komuny Paryskiej 45 / Komuny Paryskiej
45 Workshop, ul. Komuny Paryskiej 45
Czy elementy odzieży mogą być unikatowe?
W jaki sposób mali projektanci mogą zainspirować się dziełami sztuki? Czym jest kolekcja
i jak ją udokumentować? „Modna niedziela”
to twórczo spędzony czas, w ramach którego
uczestnicy zastanawiać się będą nad wartością
słowa „nosić”, odnosząc go do doświadczania,
obcowania ze sztuką, procesu twórczego aż
po materialny aspekt wykonywanych prac.
Rodzinne zajęcia w Pracowni zabiorą uczestników w świat sztuki i staną się punktem wyjścia
do autorskich projektów w dziedzinie mody.
Prezentowane na zajęciach dzieła udostępnione
będą dzięki uprzejmości Muzeum Współczesnego
Wrocław oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Sztuk
Pięknych.
Organizatorzy: Natalia Gołubowska,
Strefa Kultury Wrocław

Podczas grudniowego spotkania uczestnicy wykonają kopię tradycyjnego wzoru haftu palestyńskiego lub wariację na jego temat. Prowadząca
warsztaty – Olga Budzan – objaśni jego symbolikę,
tym samym przybliżając ten niezwykły fenomen
kultury materialnej Bliskiego Wschodu. Przy
okazji poznamy też inne tradycje tekstylne Palestyny, np. czerwone hafty na czarnym tle, które są
popularnym motywem zdobiącym stroje i ozdoby
Palestynek.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: haftujemy@strefakultury.pl
During the December meeting the participants
will make a copy of the traditional Palestinian
embroidery pattern or a variation on it. The
workshop leader – Olga Budzan – will explain its
symbolism, thereby introducing this extraordinary phenomenon of Middle Eastern material
culture. By the way, we will also learn about other
textile traditions of Palestine, e.g. red embroidery
on a black background, which is a popular motif
decorating Palestinian dresses and decorations.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: haftujemy@strefakultury.pl

21.12 | 12:00
Mój Śląsk. Fascynacje:
„Wybitne przedstawienia Bożego
Narodzenia w sztuce średniowiecznej
na Śląsku” – wykład
My Silesia. Fascinations:
Outstanding depictions of Christmas
in medieval art in Silesia – a lecture
Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
W oparciu o znajdujące się w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu dzieła śląskiej sztuki
średniowiecznej, prześledzona zostanie ewolucja

ikonografii sceny Bożego Narodzenia. Słuchacze
będą mieli okazję poznać genezę omawianych
wariantów bożonarodzeniowych przedstawień
oraz zapoznać się z najciekawszymi wyobrażeniami tej sceny spoza muzealnej kolekcji. Wykład
poprowadzi Agata Stasińska.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Wstęp wolny

education + animation

15.12 | 11:00

Based on the works of medieval Silesian art found
in the collections of the National Museum in
Wrocław, we are going to explore the iconography
of Christmas depictions. The attendees will have
an opportunity to learn about the genesis of the
presented variants of depictions of Christmas,
as well as to learn more about the most interesting images of this scene outside the museum
collection. The lecture will be hosted by Agata
Stasińska.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance

22.12 | 11:00
Kurs historii sztuki. Klasycy
nowoczesności: „Sztuka medytacji.
Mark Rothko” – wykład
Art history course. Modernist
Classics: The art of meditation.
Mark Rothko – a lecture
Pawilon Czterech Kopuł / Four Domes Pavilion,
ul. Wystawowa 1
Niekiedy sztuka Marka Rothko jest określana jako
mistyczna, mająca wręcz medytacyjny charakter.
W trakcie wykładu przedstawiony zostanie niezwykły proces twórczy artysty. Można powiedzieć, że
malował na sposób medytacyjny, gdyż zanim podjął
decyzję, jakie pociągnięcie pędzlem wykonać, długo
kontemplował malowaną powierzchnię. Wykład
poprowadzi Agata Iżykowska-Uszczyk.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Bilety: 5 PLN
Mark Rothko’s art has sometimes been described
as mystical, almost meditative in nature. During
the lecture, the attendees will learn more about
the artist’s extraordinary creative process. One
could say that he painted in a meditative way, because before he decided what kind of brush stroke
to make, he contemplated the painted surface for
a long time. The lecture will be hosted by Agata
Iżykowska-Uszczyk.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Tickets: 5 PLN

2–30.01 | 18:00–20:00
każdy czwartek / each Thursday

Wspólne robienie kolaży
w Kawiarni Sąsiedzkiej
Collage making
in the Sąsiedzka Cafe
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Wspólne robienie kolaży w Kawiarni Sąsiedzkiej
to okazja do spędzenia dwóch godzin na pracy
twórczej, przejrzenia ciekawych gazet i druków,
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Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Wstęp wolny
A collage making in the Sąsiedzka Cafe is an opportunity to spend two hours on creative work, review
interesting newspapers and prints, cut out, glue and
create wonderful, sometimes funny compositions.
You don’t have to be able to do anything, you don’t
have to be afraid of anything – just cut, arrange and
play with others in a friendly atmosphere.

nia. Podczas wykładu Olgi Budzan będzie można
wysłuchać opowieści o strojach i repertuarze
śpiewaczym kaszubskich kolędników.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Wstęp wolny
One of the Kashubian Christmas customs is
Gwiôzdka – carollers visiting people’s homes on
Christmas Eve. During Olga Budzan’s lecture, the
attendees will have an opportunity to learn more
about the costumes and the repertoire of Kashubian carol singers.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance

Organiser: ODA Firlej / Free entrance

12.01 | 16:00
8–29.01 | 18:00–20:00
każda środa / each Wednesday

Warsztaty fotograficzne
w Kawiarni Sąsiedzkiej
Photographic workshops
in the Sąsiedzka Cafe
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56
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W epoce smartfonów każdy robi zdjęcia. Nie
każdy jednak wie, jak je robić profesjonalnie. Dla
tych, którzy chcą fotografować dobrze i rozwijać
się w tej dziedzinie sztuki, prowadzone są specjalne warsztaty fotograficzne. Podczas spotkań
opisywane są podstawy techniczne i zasady
kompozycji kadru, pozwalające na fotografowanie
dowolnego tematu. Będzie również mowa m.in.
o portrecie, reportażu oraz fotografii krajobrazowej. Poruszony zostanie także temat obróbki
zdjęć w Photoshopie. Uczestnicy są zaproszeni
z aparatami, ponieważ warsztaty oznaczają także
zadania praktyczne.
Organizator: ODA Firlej
www.firlej.wroc.pl
Cena: 10 PLN
In the smartphone era, everyone takes photos. However, not everyone knows how to do them professionally. Special photographic workshops are run for
those who want to photograph well and develop in
this field of art. During the meetings technical bases
and frame composition principles are described,
allowing to photograph any topic. The topic of photo
processing in Photoshop will also be discussed.
Participants are invited with cameras, because the
workshops also mean practical tasks.

Wędrówki pieśni: „Od Tarnopola”
– spotkania śpiewacze
Journeys of a Song: From Ternopil
– meetings with songs

odwołując się przy tym do proponowanej przez
Arystotelesa w „Poetyce”– a wciąż w dużym
stopniu nieprzyswojonej – koncepcji ich odrębności i komplementarności. Wykład odbędzie się
w ramach kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań 2019/2020 „Teatr dla filozofii
– filozofia dla teatru”.
Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl
Wstęp wolny
Art and philosophy were often treated as completely separate fields. PhD Piotr Martin will
outline the inseparable links between between
them, referring to the concept of their individuality and complementarity proposed by Aristotle
in his Poetics, which to this day remains mostly
unaccepted. The lecture will be held as part of the
leading course of the 2019/2020 Open Exploration
University „Theatre for Philosophy – Philosophy
for Theatre”.
Organiser: The Grotowski Institute
/ Free entrance

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum,
ul. Traugutta 111/113
Tradycje muzyczne na Dolnym Śląsku to barwny
splot repertuaru pieśniowego wielu regionów
dawnej Polski. Cykl spotkań śpiewaczych będzie
okazją do poznania i wspólnego zaśpiewania pieśni obrzędowych, lirycznych oraz ballad, które zachowali w pamięci mieszkańcy Wrocławia, którzy
przybyli tu po wojnie z różnych stron. Pierwsze
spotkanie poświęcone będzie pieśniom z okolic
Tarnopola. Prowadzenie: Marta Derejczyk.
Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
www.mnwr.pl
Cena: 5 PLN
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
Musical traditions in Lower Silesia are a colourful
combination of the song repertoire from many
a region of the Old Poland. A series of meetings
with songs will be a perfect opportunity to learn
and sing together ritual songs, as well as ballads
and lyrical songs remembered by the residents of
Wrocław, who came here from different corners
of the world after the war. The first meeting will
be devoted to songs from the Ternopil area. Host:
Marta Derejczyk.
Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Price: 5 PLN / Registration:
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

18.01 | 11:00, 13:00
Tektura i papier
– warsztaty rodzinne
Cardboard and paper – family
workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
W styczniu rozpoczyna się kolejna edycja
cyklicznych spotkań rodzinnych, adresowanych
do dzieci. W sobotnie popołudnia będą okazją
do inspiracji sztuką, wielkoformatowych działań
oraz konstruowania z papieru i tektury. Jeśli
razem z dziećmi lubicie malować, budować, eksperymentować, kooperować oraz współtworzyć
– to wydarzenie jest dla was. Zajęcia prowadzone
przez Katarzynę 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

Organiser: ODA Firlej / Price: 10 PLN

www.strefakultury.pl/Barbara

17.01 | 17:00–19:00
11.01 | 15:00

„Filozofia i dramat – wzajemne
fascynacje, konflikty, wykluczenia”
– wykład
Philosophy and drama – reciprocal
fascinations, conflicts, exclusions
– a lecture

Wstęp wolny
Zapisy: tekturaipapier@strefakultury.pl

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

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena
/ Ludwik Flaszen Reading Room, The Grotowski
Institute, Rynek-Ratusz 27

The regular family meetings for children (aged
4–6 and 6–10) and their guardians. On Saturday
afternoons, we inspire children to play with culture and art, large format activities and creative
games using paper and cardboard. The workshops
are conducted by Katarzyna Bury (Tekturowo) –
a psychologist, teacher and cultural animator.
If you like painting, building and experimenting,
inspiring each other and creating together – join
us in our activities on a great scale.

Jednym ze świątecznych obyczajów kaszubskich
jest Gwiôzdka, czyli odwiedziny domów przez
grupy kolędnicze w dzień Wigilii Bożego Narodze-

Sztuka i filozofia traktowane były często jako
dziedziny całkowicie rozbieżne. Dr Piotr Martin
zarysuje nierozerwalne związki między nimi,

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

Druga sobota w Etnografii:
„Kaszubska Gwiôzdka” – wykład
Second Saturday with Ethnography:
Gwiôzdka in Kashubia – a lecture

Tektura i papier – proj. Magdalena Przewłocka

edukacja + animacja

powycinania, poklejenia i stworzenia cudownych,
czasem zabawnych kompozycji. Nie musisz
umieć, nie musisz się niczego bać – po prostu
wycinaj, układaj i baw się tym z innymi w przyjaznej atmosferze.

education + animation

20.01 | 17:30–19:00
23, 30.01 | 18:00–19:30
27.01 | 17:00–19:30
Mikrogranty
– spotkania informacyjne
Microgrants
– information meetings
wiele lokalizacji / many locations
W lutym rusza pierwszy w 2020 roku nabór do
programu Mikrogranty, w którym można będzie
zgłasić swój pomysł na lokalne działania edukacyjne, animacyjne, aktywizacyjne i wszystkie
inne o charakterze kulturotwórczym. Styczniowe
spotkania będą okazją, by dowiedzieć się więcej
o funkcjonowaniu programu i zasadach naboru
oraz skonsultować swoje projekty. Do udziału
w nadchodzącej edycji zaproszeni są wszyscy
chętni do działania, którzy nie posiadają osobowości prawnej, czyli osoby fizyczne powyżej 16.
roku życia i grupy nieformalne.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: haftujemy@strefakultury.pl

27.01 | 17:00–19:30 – Miejska Biblioteka
Publiczna, Filia nr 41, ul. Sztabowa 98

Meetings taking place as part of the “Let’s
Embroider!” series are open to everybody who
want to develop their embroidery skills or learn
a new one. During the first workshop in the new
semester, participants will immerse ourselves
in the spiritual nostalgia of the 90s. Who did not
love the style of Brenda from Beverly Hills 90210,
better not come! And for this sweet kitsch the
coolest hits of the 90s will sound.

30.01 | 18:00–19:30 – CBK Fama,
ul. Bolesława Krzywoustego 286

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

HARMONOGRAM:
20.01 | 17:30–19:00 – Barbara, ul. Świdnicka 8b
23.01 | 18:00–19:30 – Miejska Biblioteka
Publiczna, Filia nr 7, ul. Suwalska 5

Organizatorzy: Fundacja Umbrella,
Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Mikrogranty
Wstęp wolny
The first call for proposals for the Microgrants
programme in 2020 will be launched in February,
and once again, everybody will be able to submit
their idea for local educational, animation, activation and other cultural activities. The January
meetings will be an opportunity to learn more
about the functioning of the programme and
its rules, as well as to consult your projects. We
welcome everybody who is willing to act and does
not have legal personality – meaning all natural
persons over the age of 16 and informal groups.
Organisers: Umbrella Foundation, Culture Zone
Wrocław / Free entrance

23.01 | 17:00–19:00
Akademia Miejskiego
Ogrodnika – spotkanie
City Gardener Academy – a meeting
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Nie masz „ręki” do kwiatów? Nie wiesz jaką roślinę
kupić do swojego mieszkania lub posadzić na
działce, a może coś zaatakowało twojego ulubionego zielonego towarzysza? Odpowiedzi na te i wiele
innych pytań odkryjesz podczas Akademii Miejskiego Ogrodnika! Wykłady, pokazy i warsztaty poprowadzi Filip Marek (#pankwiaciarz) – ogrodnik,
florysta, nauczyciel i pasjonat roślin ozdobnych.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny

22.01 | 17:00–20:00
Haftujemy!: „Haft jak z Instagrama:
lata 90.” – warsztaty hafciarskie
Let’s embroider!: Instagram-like
embroidery: 90s – embroidery
workshops

Haftujemy!, fot. MArcin Szczygieł

Barbara, ul. Świdnicka 8b
Haft łagodzi obyczaje i skołatane nerwy, uczy koncentracji, relaksuje i sprzyja rozmowom. W dodatku
jest bardzo demokratyczną techniką – nie wymaga
ani specjalistycznego sprzętu, ani drogich materiałów. Spotkania w ramach cyklu „Haftujemy!” są
otwarte dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje
umiejętności lub nauczyć się czegoś nowego. Podczas pierwszych w nowym semestrze warsztatów
zanurzymy się w duchologicznej nostalgii za latami
dziewięćdziesiątymi. Kto nie kochał stylu Brendy
z Beverly Hills 90210, lepiej niech nie przychodzi!
A do tego słodkiego kiczu posłuchamy sobie najfajniejszych przebojów lat 90.

The City Gardener Academy is a series of meetings
and workshops connected with the broadly understood idea of urban gardening. The open formula
of these meetings enables conversation and active
participation in the event. The objective of the
series is to disseminate comprehensive knowledge
regarding the subject of urban gardening, its importance for us as city dwellers and the opportunities that we residents have to make cities greener.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

mentów kulinarnych. Gotowanie, smakowanie,
odkrywanie – to wszystko w kolejnym semestrze spotkań! Twórczynią cyklu jest Agnieszka
Szydziak – współwłaścicielka portalu Have a Bite,
współorganizatorka i PR-manager Gastro Nocek,
która prowadzi mikroagencję Still Hungry.
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny
Zapisy: gotujemy@strefakultury.pl
The main idea of “Kitchen for Dummies” series is
to seek inspiration for one’s own culinary experiments. Cooking, tasting, discovering -– all this
in the next semester of meetings! The creator of
the series is Agnieszka Szydziak – co-owner of the
Have a Bite website, co-organizer and PR-manager of Gastro Nocki events, who runs the Still
Hungry microagency.
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance
/ Registration: gotujemy@strefakultury.pl
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30.01 | 18:00–20:00
Akademia Miejska:
„Jak żyje się w mieście… zwierzętom?”
– wykład i dyskusja
City Academy: How do animals
live in the city? – a lecture and
discussion
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Miasto to niezwykle skomplikowany i żywy organizm. Celem spotkania jest wspólne zrozumienie
przemian, jakim podlega w ostatnich dekadach
Wrocław. Styczniowy wykład i dyskusja będzie
poświęcony zwierzętom żyjącym w mieście.
Nietoperze, owady, szczury, ptaki, karaluchy, psy
i koty – które z nich są lubiane, a które tępione?
Jakich warunków potrzebują do życia? Jakie
jest ich znaczenie dla pozostałych mieszkańców
miasta?
Organizator: Strefa Kultury Wrocław
www.strefakultury.pl/Barbara
Wstęp wolny

25.01 | 17:00–20:00
Kuchnia dla opornych
– warsztaty
Kitchen for dummies – workshops
Barbara, ul. Świdnicka 8b
Ideą przewodnią „Kuchni dla opornych” jest
poszukiwanie inspiracji dla własnych ekspery-

The city is an extremely complex and living organism. The purpose of the meeting is to understand
the changes that Wrocław has been undergoing in
recent decades. The January lecture and discussion will be devoted to animals living in the city.
Bats, insects, rats, birds, cockroaches, dogs and
cats – which ones are liked and which ones are exterminated? What conditions do they need to live?
What is their significance for other city residents?
Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

ЗИМА У
ВРОЦЛАВІ
25.10–1.03.2020
«Александер Камаро і Вроцлав»
– виставка
Muzeum Historyczne, ul. Kazimierza Wielkiego 35

„#ZAPOLSKA” – wystawa, Julian Fałat, „Portret Gabrieli Zapolskiej”, 1898, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach, mat. Muzeum Pana Tadeusza

вт.–сб. 10:00–17:00
нд. 10:00–18:00

Александер Камаро – художник, графік, поет,
танцюрист. Сьогодні його вважають одним
із найважливіших художників, пов’язаних з
Вроцлавською академією мистецтв і ремесел,
а також найвидатнішим студентом відомого
Отто Мюллера. Камаро протягом усього життя
відчував сильний зв’язок з Вроцлавом, саме тут
він провів дитинство і як студент пережив розквіт
мистецтва у 20-их роках, який сформував його
подальшу творчість. На виставці представлені
твори художника, створені у Вроцлавський
період його творчості, а також ті, що стосуються
дитинства та юності. Вона складається з картин,
написаних олійними фарбами, графіки та рисунків. Доповнюють виставку тексти Александера
Камаро та архівні фотографії.
Квитки: 15 PLN (звичайний),
10 PLN (пільговий)

22.11–16.02.2020
«#ZAPOLSKA» – виставка
Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 6
вт.–пт. 9:00–17:00
сб.–нд. 10:00-18:00

Мультимедійна мисткиня, майстриня самопрезентації, скандалістка. Навіть її ім’я та прізвище
– Габріеля Запольська – це творчий псевдонім,
частина добре продуманої креації, яка випереджала свій час. Неможливо повірити, що вона народилася в половині ХІХ століття, бо її ідеї і сьогодні
можна окреслити сучасними хештегами: #metoo
#girlpower #equality czy #WomenReality. Яким
чином презентувала б себе сьогодні за допомогою
соціальних мереж?
Вхід вільний

6.12–31.12.2021
6.12 | 19:00 вернісаж
8.12 | 15:00 кураторський супровід
«Приватна міфологія.
День народження Марти»
– постійна виставка
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
пн. 10:00–18:00
ср.–нд. 12:00–20:00

«Приватні міфології» – це довгостроковий проект,
який передбачає створення постійного простору
для міжнародної колекції сучасного мистецтва
Вроцлавського сучасного музею, спрямованого на
особисті емоції та відчуття, які можуть приймати різні форми, що кожного разу виникають із
потреби описувати, аналізувати та виправляти
світ. Виставка, що ініціює проєкт «День народження Марти», намагається вивчити ці стосунки,
відходячи від лінійної системи, щоб підкреслити
право виражати в мистецтві те, що є індивідуальним, інтимним чи приватним, хоча і вважається
соціальним.
В рамках постійної виставки також буде презентована експозиція «Станіслав Друждж. Конкретна
поезія», тобто виконана відповідно до авторських
рекомендацій Станіслава Друджа реконструкція
інсталяції, яку митець реалізував в Галереї Foksal
у 2002 році. Понад 10 км жилки товщиною1 мм
з’єднує точки, позначені за спеціальною системою
на стінах, стелі та підлозі, що є відображенням художником проблем часу та простору; пов’язаних,
проте з невловимим початком і кінцем.
Вхід вільний

7.12 | 18:00
«Музична осінь на Ксенжу»
– концерт та кінопоказ
Dawna Pralnia, ul. Krakowska 180

Фінальна зустріч циклу концертів та майстер-класів на Ксенжу. В індустріальному просторі Давньої Пральні цього разу виступатиме Motorboats
– музичний проект Каміля Мацясовича, який
знаходить натхнення в широко зрозумілій альтернативній та незалежній музиці. Перед початком
концерту глядачі також побачать прем’єру фільм
«Живий оркестр». Це робота учасників листопадових майстер-класів, які створили звукову
лялькову анімацію, яка показує різноманітність
музичних інструментів. Проект реалізується в
рамках Мікрогрантів.
Вхід вільний

8.12 | 17:00–18:30
«Каляки-маляки» – сімейний
майстер-клас
Pracownia Otwarta, ul. Rydygiera 25b

Подаруйте собі спільний, творчий час зі своєю
дитиною, щоб створити унікальний святковий
подарунок. Майстер-клас з оздоблення посуду
надихатимуться спонтанною дитячою творчістю,
а також творами Пікассо або традиційним народним мистецтвом. Учасники намалюють унікальний орнамент на посуді, використовуючи для
цього маркерами для кераміки. На заняття також
запрошуємо старших дітей, молодь, дорослих.
Усіх, хто хоче зустрітися за спільним каляканням-маляканням.
Ціна: 50 PLN

8.12 | 19:00
Лапки: «Малі інструменти
прощаються з Надоджем»
– концерт
Pracownia Małych Instrumentów,
ul. Jagiellończyka 8c/2a

Концерт, який завершує цикл літературно-музичних майстерень «Лапки», під час якого учасники
польської та української національностей познайомилися з мовами один одного і на основі цих
вражень створили абсолютно нову мову, на якій
вони представлять свою пісню. В програмі заходу:
Співочий гурт з Вроцлава Дани Винницької, який
є результатом майстер-класів зі співу, які відбувалися при фундації «Калейдоскоп культур». У кінці
виступить відомий вроцлавський колектив «Малі
інструменти», який таким чином попрощається з
майстернею на Надоджі.
Вхід вільний

9.12 | 20:30 концерт
14.12 | 17:00 фінал проекту
«Мистецька зона міжпоколінь»
– концерт гурту LOUFR та підсумок
проєкту
Rewir Twórczy – Centrum Aktywności Lokalnej,
ul. Swojczycka 118

Фінальна зустріч з групою Wkurvv, яка восени
проводила цикли музичних майстер-класів на
Страхоцині. У вечір понеділка (9.12) в Творчій
зоні виступить LOUFR, тобто індивідуальний
проект Пьотра Бернарчика. Він рухається за
широким спектром idm-звуків - від ніжних шумів
та шелестів, до музичної заставки телемагазину
Mango. На великий фінал заплановано також
багато заходів: у суботу (14.12) відбудеться «непотріб з дому», тобто місцевий блошиний ринок,
лекція Марти Конечней про початки електронної
музики, а передусім спільний концерт учасників
майстер-класу та прем’єра їхнього диску. Проект
реалізується в рамках Мікрогрантів.
Вхід вільний

12.12–1.03.2020
12.12 | 18:00 вернісаж
«Владислав Вінче. Інтер’єри»
– виставка
Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5
вт., ср., сб., нд. 10:00–17:00
чт., пт. 12:00–19:00

Вроцлавська академія образотворчого мистецтва
та Музей архітектури запрошують вас на виставку, на якій представлені мистецькі досягнення
одного з найвідоміших творців польського
дизайну, дизайнера інтер’єрів та меблів, члена
Варшавського художнього кооперативу, а також
засновника та багаторічного декана Факультету
дизайну інтер’єру Вищої школи образотворчих
мистецтв у Вроцлаві. Виставка має на меті показати безперервність різнопланового доробку художника та охопити широкий спектр його діяльності,
що включає прототипи та проекти меблів, декор
та дизайн інтер’єру, розробки тканин, рисунок та
графіку.
Квитки: 20 PLN (звичайний),
14 PLN (пільговий), 10 PLN (груповий),
по середах – вхід вільний
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Книжка на екрані: «Голий ланч»
– кінопоказ
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a

Черговий показ циклу Книжка на екрані» та
черговий літературно-фільмовий культ. Грудневим кінопоказом стане «Голий ланч» режисера
Девіда Кроненберга за мотивами повісті Вільяма
С. Берроуза, а перед фільмом відбудеться лекція
про письменника, який випадково застрілив свою
дружину, цілячись у склянку джину, яка стояла
у неї на голові. Він вважається, разом з Джеком
Керуаком та А.Гінзбергом, найвидатнішим письменником, так званої, Beat Generation, узалежнений від героїну, морфію та алкоголю автор створив сугестивний, деліричний та приголомшуючий
роман. Адаптуючи цей твір Девід Кроненберг
зняв такий же психоделічний і шалений фільм,
якій надихнув багатьох артистів цього такого
класу, як: Девід Бірн, Девід Бові або Лу Рід,
і дотепер дивує глядачів.
Квитки: 13 PLN

13.12 | 19:00–21:00
Марцін Василевський тріо
– концерт
Impart, ul. Mazowiecka 17
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Концерт найвідомішого у світі джазового тріо.
В 2019 році колектив святкує 25-річчя свого існування в незмінному складі: Марцін Василевський
(фортеп’яно), Славомір Куркевіч (контрабас),
Міхал Міськевіч (перкусія). На своєму рахунку
колектив має 9 дисків. Вони грали з такими відомими артистами як: Чарльз Ллойд, Джо Ловано,
Нільс Петтер Молвер. Окремо музиканти також
працювали з Бренфордом Марсалісом, Яном Гарбарком, Ману Катче, Алом Фостером та багатьма
іншими. Це вони майже 20 років співтворили
на сцені легендарний квартет Томаша Станьки.
Ювілей Тріо Марціна Василевського співпадає з
урочистостями з нагоди 50-річчя істворення ECM
Records та з 50-ми роковинами смерті Кшиштофа
Комеди.
Квитки: 60–120 PLN

14.12 | 18:00
Mitch&Mitch – концерт
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286

Mitch&Mitch – це один з найтаємничіших колективів польської музичної сцени. Хоча музиканти
і ховаються під псевдонімами. Які базуються
на імені Mitch, під час концерту слухачі швидко
орієнтуються, що колектив складається з відомих
постатей варшавської альтернативної сцени.
Перед концертом виступлять лауреати XV Огляду
Забороненої в ПНР творчості, організованого
Середньою школою №6.
Квитки: 10–15 PLN

14, 15.12 | 17:00–20:00
Зачарований сад
Park Staromiejski, Wrocławski Teatr Lalek

На два тижні перед Різдвом Староміський парк
засяє кольорами. Дивовижні метаморфози
відбудуться з парковими деревами, алеями, вони
оживуть завдяки світловим інсталяціям у вигляді

велетенських кольорових грибів, бабок та тварин.
На фасаді Вроцлавського театру ляльок з’являться кольорові картини зі святковими акцентами.
У парку також відкриють ігрову зону, де можна
буде поексперементувати, самостійно приготувати еліксир св. Миколая або напитися гарячого
шоколаду.
Вхід вільний

15.12 | 19:00
Фестиваль Jazz Bez: Yes! Тріо
– концерт
Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama,
ul. B. Krzywoustego 286

Jazz Bez – це транскордонний джазовий фестиваль, який відбувається в Польщі та в Україні.
Цього року відбудеться ХІХ фестиваль, вперше без
його ініціатора, творця та доброго духа – Маркіяна Іващишина. Маркіян протягом багатьох років
пропагував нові, дивовижні мистецькі явища, що
з’являються у джазовій сфері, водночас виводячи польсько-українську культурну співпрацю
на абсолютно новий рівень. У Фамі з’явиться
відомий піаніст Аарон Голдберг зі своїм тріо YES!
Разом з відомими інструменталістами Алімом
Джексоном та Омаром Авіталем. Музиканти уже
понад двадцять років присутні на музичній сцені.
Великий досвід, взаємоповага та заразний ентузіазм надають їхній музиці виняткової гнучкості та
різноманітності звучання.
Квитки: 10 PLN (звичайний), 5 PLN (пільговий)

18.12 | 20:30–00:00
15.12 | 17:00–19:00
СоціоПерцепція в Рецепції:
«Гість в дім? Про мігрантів
з України в Польщі» – дисскусія
Recepcja, podwórko Ruska 46

Хто такі мігранти з України в Польщу у світлі останніх досліджень, як змінилася українська міграція після 2014 року та як відбувається інтеграція
українських мігрантів у Польщі? Зокрема про це
розмовлятимуть на зустрічі СоціоПерцепції в
Рецепції в грудні. Яка буде присвячена мігрантам
з України. Їх присутність –особливим чином
помітна і відчутна з середини другого десятиліття
ХХ століття – означає для польського суспільства
найбільший контакт з «іншими» після Другої
світової війни. Ця нова ситуація є одночасно і
можливістю, і викликом, як загальнонаціональним, так і місцевим.
Вхід вільний

Історія Френка Сінатри vol. 10:
«Celebrate Christmas» – концерт
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

У зимово-різдвяному концерті, присвяченому
творчості виняткового артиста, окрім різдвяних
пісень, таких як «Silent night», «Let it snow», «Santa
Claus is coming to town» чи «White Christmas»,
ви почуєте кілька композицій, які створять для
вас зимовий настрій. Це будуть твори, які стали
хітами завдяки Френку Сінатрі і є суб’єктивним
вибором Міхала Бобера, який асоціює ці пісні з
теплом Різдва, запахом глінтвейну та приємним
джазом у фоні... Колектив виступить у складі:
Міхал Бобер (вокал), Марек Тутко (клавіші),
Пьотр Сипень (бас), Адам Блавіцький (саксофон),
Домінік Гавронський (труба), Марцін Воловец
(тромбон), Томаш Гарбера (перкусія).
Квитки: 30 PLN

18.12 | 17:00–20:00

«Виставка формул»

Вишиваємо!: «Вишивка з усього
світу: палестинська вишивка»
– майстер-класи

Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4

Barbara, ul. Świdnicka 8b

17.12–17.01.2020

пн.–пт. 13:00-19:00

Виставка, що органічно вписується в польський
рік математики (2019), буде складатися лише з
формул – формальних виразів, рівнянь, символів тощо. Концепцію розробив Якуб Єрнайчик,
а експозицію створили: Моніка Александровіч,
Анна Буяк,Томаш Добішевський, Веслав Голух,
Магдалена Гжибовська, Якуб Єрнайчик, Агнешка
Лесняк-Банасяк, Павел Лісек, Беата Мак-Собота,
Лукаш Палюх, Артур Сковроньський, Еугеніуш
Смолінський, Домініка Соболевська, Анна Стемпковська-Новак, Каріна Марусінська.
Вхід вільний

Під час зустрічі у грудні учасники зроблять копію
традиційного орнаменту палестинської вишивки,
або варіації на його теми. Майстер-клас проводить Ольга Будзан, яка розповість про символіку
вишивки, таким чином роблячи ближчим цей
незвичайний феномен матеріальної культури
Близького Сходу. Користуючись нагодою ви
також дізнаєтеся про інші текстильні традиції
Палестини, наприклад вишивку червоним по
чорному, яка є популярним способом оздоблення
одягу палестинок.
Вхід вільний
Реєстрація: haftujemy@strefakultury.pl

„Wystawa wzorowa”, Wiesław Gołuch, plus-minus, 1981, mat. organizatora

architektura + design

12.12 | 20:00

8–29.01 | 18:00–20:00 кожної середи
Майстер-класи з фотографії
у Сусідській кав’ярні

21.12 | 11:00–19:00
Bakalie Вроцлав: покупки last
minute – ярмарок моди і дизайну
NOT Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

Цьогорічний вроцлавський ярмарок Bakalie
відбуватиметься під гаслом «покупки last minute».
Це чудова нагода придбати подарунки від кількох
десятків видатних польських дизайнерів, які
підготували спеціальну різдвяну пропозицію на
цей день. Серед експонентів будуть стенди, де
можна придбати натуральну косметику, графіку,
прикраси, одяг, елементи дизайну інтер’єру та
багато іншого. Не бракуватиме також виняткових
супутніх заходів, хоча б таких як майстер-класи
з рукоділля. На втомлених шопінгом покупців
чекатиме спеціальна відпочинкова зона з їжею,
напоями, солодощами та музикою.
Вхід вільний

22.12–26.04.2020
«Вілманн. Opus magnum»
– виставка

Bakalie Wrocław, fot. Marta Sobala; „Postacie płynącego świata”, Asana Fujikawa, David Hockney, mat. organizatora

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1
вт., чт. 10:00–16:00
ср. 9:00–16:00
пт., нд. 10:00–18:00
сб. 10:00–20:00

Велика монографічна виставка Майкла Леопольда
Вілманна – одного з найвідоміших митців доби
бароко в Центральній Європі, якого називають
сілезьким Рембрандтом. Вперше пошановувачі
мистецтва зможуть в одному місці оглянути
величезну колекцію творів сілезького митця. Спеціально для цієї експозиції були позичені картини
з численних світових музейних колекцій. Через
понад 75 років у Нижній Сілезії побачать картини
з відомого циклу «Мучеництво апостолів», який
після війни знайшов притулок у варшавських
костелах.
Квитки: 20 PLN (звичайний),
15 PLN (пільговий), 15 PLN (груповий)

В епоху смартфонів кожен робить фотографії.
Проте не кожен знає, як це зробити професійно.
Для тих, хто хоче це робити добре і розвиватися в цьому напрямку мистецтва, пропонуємо
спеціальні майстер-класи з фотографії. Під час
зустрічей ми розкажемо про технічні основи
та принципи композиції кадру, які дозволяють
робити фотографії на довільні теми. Також йтиметься про портрет, репортаж та пейзаж. Запрошуємо учасників з власними апаратами, оскільки
в майстер-класах також передбачені практичні
заняття. Також передбачена тема про обробку
фотографій у Photoshop.
Вхід вільний

9, 10, 11, 16, 17, 18.01 | 19:00
12, 19.01 | 12:00, 18:00
«Скрипаль на даху» – мюзикл
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

Адаптація роману Шолома Алейхема розповідає
історію єврейської родини, висланої царськими
офіцерами із села Антонівка. Головним героєм
мюзиклу є молочник Тев’є, який мріяв про багатство і торгувався з Богом. Вроцлавська інсценізація цього найвідомішого світового мюзиклу
близька до бродвейського першоджерела.
Безсумнівними перевагами вистави є монументальні декорації, вражаючий колектив виконавців, видовищні танці та оркестр, який відмовляється від оперного пафосу.
Квитки: 40–100 PLN

19.01 | 19:00
«Christmas songs»
– концерт Агі Зарян
Impart, ul. Mazowiecka 17

Чуттєвий голос Аги Зарян, підбірка позачасових
різдвяних хітів та супровід витонченого European
Jazz Sextet – ось квінтесенція концерту «Christmas
Songs». Вокалістка своїм співом перенесе слухачів
в атмосферу, наповнену святковою аурою та
Різдвяним піднесенням. Величезною перевагою
виступу стане чудовий акомпонемент колективу European Jazz Sextet та винятковий підбір
репертуару. В програмі зокрема веселі «Santa Claus
is coming to town», «Jingle bells», які доповнюватимуться ліричною «Someday at Christmas» чи
настроєвою «The Christmas song».
Квитки: 110–130 PLN

26.01 | 19:00–20:30
31.12 | 20:00
Новорічна ніч в Клубі Лончнік

«Палімпсест» – хореографічний
спектакль

Klub Łącznik, ul. Tramwajowa 1-3

Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

Клуб Лончнік запрошує зустріти Новий 2020 рік
в постіндустріальному інтер’єрі депо, якому уже
понад 100 років. Вечірка із шампанським та DJ
Apart_Mind, який міксуватиме найкращі твори
90-их. Витягніть з шафи потерті джинси, неонову
біжутерію та міні-спіднички. Час на шалені 90-ті!

«Палімпсест» – це спільний режисерсько-хореографічний витвір, реалізований танцівниками та
акторами, які співпрацюють у Вроцлавському театрі танцю. Назва стала підставою для роботи над
широко зрозумілою проблемою, захопленою та
перенесеною у сценічний простір. «Палімпсест»
– це поняття процесу нашарування, трансформації і молоді художники змагалися з цією темою.

Квитки: 100 PLN

Квитки: 25 PLN (звичайний),
20 PLN (пільговий)

31.01 | 19:00
«Парія» – опера
Станіслава Монюшка
Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

Станіслав Монюшко – творець польської
національної опери і його творчість наповнена алюзіями до рідної народної музики. Тут
з’являються мазурки та полонези, а цілісність дає
відчуття родинної атмосфери, яку важко передати
словами. Проте композитор у своїй творчості також підіймав значно екзотичніші теми.
Прикладом такого твору може стати остання
опера Монюшка «Парія». Автором лібретто, як і
у випадку «Страшного двору» та «Verbum nobile»
був Ян Хенцінський. Поет адаптував трагедію
французького письменника Казимира Делавіня,
якого поляки також пам’ятають як автора слів
«Варшав’янки» – пісні, присвяченої листопадовому повстанню.
Квитки: 10–60 PLN

31.01–30.04.2020
31.01 | 19:00 вернісаж
«Постаті поточного світу»
– виставка творів Асани
Фуджікава та Девіда Хокні
OP ENHEIM, pl. Solny 4
ср. 14:00–18:00
чт. –пт. 14:00–19:00
сб.–нд. 13:00-19:00

Роботи японської мисткині Асани Фуджікави
зустрінуться з циклом ілюстрацій Девіда Хокні
«Six Fairy Tales from the Brothers Grimm» з 1969
року. Митців поєднує проста структуру зображення, магічний вплив, який підпорядковує
повсякденне життя процесу трансформації, хоча
це не завжди призводить до щасливого кінця.
Особлива принадність цього поєднання полягає
в тому, що Фуджікава, як і Хокні, використовує
традиційні жанри та формати.
Квитки: 5 PLN (звичайний),
3 PLN (пільговий), 2 PLN (груповий),
3 PLN (сімейний)
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Tytuł / Title: „Wikingowie” / Vikings

Tytuł / Title: „Silent

Sezon / Season: 6

Autorzy / Authors: Mieko

Witness”

Twórca / Creator: Michael Hirst

Data premiery / Release date: 18.10.2019

Data polskiej premiery / Polish release date: 5.12.2019

Wytwórnia / Label: Gig

Miyazaki, Loup Barrow, Bond

Ant

Kanał / Channel: History (czwartki o 21:00) / History (Thursdays, 9:00 p.m.)

O serialu / About the TV series:
„Wikingowie” to kanadyjsko-irlandzki serial, który emitowany jest od 2013 roku
przez stację History. Opowiada historię znanego z nordyckich legend wojownika
Ragnara Lothbroka, który – znużony ciągłym plądrowaniem terenów wschodnich – rozpoczyna ekspansję wikingów na zachód, tym samym odkrywając drogę do Anglii. Tak rozpoczyna się długa saga o jednym z największych wikingów
w historii. Szósty sezon „Wikingów” zakończy telewizyjną opowieść o Ragnarze
i jego synach. Finałowe odcinki koncentrują się na postaci Bjorna, który objął
władzę w Kattegat i będzie musiał stawić czoła wielu dylematom.
Pomysłodawca i autor scenariusza Michael Hirst jest również twórcą „Dynastii
Tudorów”, a obecnie pracuje nad projektem „Charlemagne” opowiadającym
o życiu Karola Wielkiego.

The creator and writer of the show, Michael Hirst, was also responsible for The
Tudors, and currently he is working on Charlemagne, telling the story of life of
the eponymous king.

O wrocławskim akcencie
/ About the Wrocław contribution:
W kluczowych wydarzeniach ostatniego sezonu bohaterom serialu będą
towarzyszyć dwa oryginalne utwory wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła, do
których muzykę przygotował Maciej Rychły, tekst napisała Alicja Bral, a całość
muzycznie wyreżyserował Grzegorz Bral. W jednej z kompozycji usłyszymy improwizację Anny Marii Jopek, której towarzyszy Łukasz Wójcik (śpiewak teatru),
a w drugiej – wokal Moniki Dryl. Dodatkowo Anna Maria Jopek wraz z Maciejem
Rychłym zagrali w jednym z odcinków serialu na sierszeńkach, czyli wielkopolskich dudach.
During the crucial events of the last season, the actions of the heroes of the TV
series will be accompanied by two original works by the Wrocław-based Song
of the Goat Theatre, with music by Maciej Rychły, lyrics by Alicja Bral and sound
directed by Grzegorz Bral. One of the compositions features an improvisation by
Anna Maria Jopek, accompanied by Łukasz Wójcik – singer of the theatre, and the
other features Monika Dryl as a vocalist. Apart from that, in one of the episodes of
the series we can see Anna Maria Jopek and Maciej Rychły playing sierszeńki
– Greater Poland bagpipes.

O autorach / About authors:
Pomysłodawcą, producentem i głównym kompozytorem albumu „Silent
Witness” jest Radek „Bond” Bednarz – muzyk, producent, założyciel międzynarodowej platformy artystycznej i odbywającego się we Wrocławiu festiwalu
Eklektik Session, którego celem jest integracja środowisk twórczych. Jest także
liderem międzynarodowego power trio Hang Em High oraz wrocławskiego zespołu Miloopa. Autorami płyty są również japońska wirtuozka koto (narodowego
instrumentu Japonii) Mieko Miyazaki i Loup Barrow grający na cristal baschet
– ostatnim polifonicznym instrumencie wynalezionym w XX wieku w Paryżu.
Barrow uczynił z grania na rzadkich instrumentach swoją specjalność.
Silent Witness was originated, produced and composed by Radek “Bond”
Bednarz – musician, producer, founder of an international artistic platform and
the originator of the Eklektik Session festival in Wrocław, which brings together
various creative circles. He is also the leader of the international Hang Em High
power trio and the Wrocław-based band Miloopa. The album was also created
by Mieko Miyazaki, Japanese virtuoso of koto – Japan’s national instrument, as
well as Loup Barrow, who plays a cristal baschet – the last polyphonic instrument
invented in the 20th century in Paris – and who is known as an expert in playing
rare instruments.

O płycie / About the album:
Album jest rezultatem wielokulturowego dialogu, w którym wzięli udział artyści
z Japonii i Francji oraz goście z Polski, Szwajcarii i Niemiec. Muzyka jest tu źródłem inspiracji do poszukiwań własnej tożsamości z perspektywy tytułowego
cichego obserwatora, świadka wydarzeń (ang. silent witness). „Silent Witness”
to wyrafinowana kombinacja muzyki elektro-akustycznej, nowoczesnego jazzu
oraz wpływów Dalekiego Wschodu i muzyki afrykańskiej. Album promuje singiel
„Intoku”.
The album is a result of a multicultural dialogue of artists from Japan and France
as well as guests from Poland, Switzerland and Germany. In this case, music
serves as a source of inspiration to search for one’s own identity from the vantage
point of the eponymous silent witness. Silent Witness is an exquisite combination
of electro-acoustic music, modern jazz, as well as influences of the Far Eastern
and African music. The album is promoted by the single Intoku.

fot. mat. prasowe
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Vikings is a Canadian–Irish TV series, broadcast by History since 2013. It tells
the story of the legendary warrior Ragnar Lothbrok, known from Norse legends,
who – tired of the constant plundering of the eastern territories – launches the
expansion of the Vikings to the west, thus discovering the route to England. That
was the beginning of a long saga of one of the greatest Vikings in history. The
sixth season of Vikings will conclude the TV saga of Ragnar and his sons. The
final episodes focus on Ragnar’s son, Bjorn, who took power in Kattegat, and
because of that, he is going to face many dilemmas.

