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Already in early spring, when the coronavirus 
forced the event organizers (and the rest of the 
world) to suddenly revise both their immediate 

and further plans, it was predicted that if the second 
wave of the pandemic did not lock us back home, we 
would be in for a very cultural autumn. Everything in-
dicates that the moment that was announced then has 
just come. October is filled to the brim with festivals 
and reviews, exhibitions and concerts, performances 
and film screenings – both those traditionally held in 
autumn and those originally scheduled to take place in 
April or May. More than 120 of them can be found in our 
October calendar of events.

The next month is a perfect time for all kinds of 
bookworms – in Wrocław, which has the honorable 
title of UNESCO City of Literature, readers will have 
chance to take part in a Nobel week, Bruno Schulz. 
Festival, Silesius International Poetry Festival... And 
this is just the beginning! Music lovers are in no worse 
situation: they should reserve time for the 56th Jazz on 
the Odra Festival, this year focused especially on the 
prestigious Jazz Personality Contest, as well as the 
jubilee, tenth edition of the Eklektik Session. Archi-
tecture and city tourism enthusiasts will also not be 
bored: not only the organizers of the OUT OF STH In-
ternational Outdoor Art Festival, but also the upcom-
ing edition of the festival of films about the city and 
architecture of MIASTOmovie will be encouraging us 
to go out and explore the city.

However, if epidemic statistics or rain outside 
the window make you want to stay at home instead 
of ticking off the events from our schedule, then it is 
still worth having a copy of the “The Guide” at your 
disposal. A fragment of Michał Zygmunt’s new novel 
Blood and Honour (which we publish in the “Long sto-
ry short” section) and the page of riddles fit the longer 
and longer autumn evenings like a glove. We wish you 
a cultural October!

The Guide Team
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Już wczesną wiosną, gdy koronawirus zmusił or-
ganizatorów wydarzeń (i resztę świata) do nagłej 
korekty zarówno najbliższych, jak i dalszych pla-

nów, przewidywano, że jeśli tylko druga fala pandemii 
nie zamknie nas ponownie w domach, to czekać będzie 
nas wyjątkowo kulturalna jesień. Wszystko wskazuje na 
to, że moment, który wtedy zapowiadano, właśnie nad-
szedł. Październik po brzegi wypełniony jest festiwala-
mi i przeglądami, wystawami i koncertami, spektaklami 
i seansami filmowymi – i to zarówno tymi tradycyjnie 
odbywającymi się jesienią, jak i takimi, które pierwotnie 
odbyć się miały w kwietniu czy maju. Ponad 120 z nich 
znajdziecie w naszym październikowym kalendarium.

Najbliższy miesiąc to wymarzony czas dla wszelkiej 
maści moli książkowych – we Wrocławiu, noszącym 
zaszczytne miano Miasta Literatury UNESCO, czytelni-
ków czeka tydzień noblowski, Bruno Schulz. Festiwal, 
Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius… A to dopiero 
początek! W nie gorszej sytuacji są melomani: oni po-
winni zarezerwować czas na 56. Jazz nad Odrą, w tym 
roku skupiony szczególnie na prestiżowym konkursie 
na Indywidualność Jazzową, a także jubileuszową, dzie-
siątą edycję Eklektik Session. Nudzić nie będą się też 
entuzjaści architektury i miłośnicy miejskiej turystyki: 
do ruszenia w miasto zachęcać będą nie tylko organiza-
torzy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej 
OUT OF STH, ale i kolejnej już odsłony festiwalu filmów 
o mieście i architekturze MIASTOmovie.

Jeśli jednak epidemiczne statystyki albo słota za 
oknem skłonią was do tego, by – zamiast odhaczać 
kolejne wydarzenia z naszego kalendarium – zostać 
w domu, to i w tej sytuacji warto mieć na podorędziu 
egzemplarz „Niezbędnika”. Fragment nowej powieści 
Michała Zygmunta „Krew i honor” (który publikujemy 
w rubryce „W skrócie”) i strona z szaradami jak ulał pa-
sują do coraz dłuższych, jesiennych wieczorów. Życzy-
my kulturalnego października!

Zespół Niezbędnych
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18 października odbędzie się finał Muzyki Młodego Wro-
cławia. To najważniejszy tego typu konkurs w stolicy Dolne-
go Śląska. Koncert miał się odbyć już pierwszego dnia wiosny, 
jednak z powodu pandemii został przełożony. Nareszcie mamy 
nową datę! Szkoda, że wydarzenie nie odbędzie się – jak ory-
ginalnie planowano – w pięknych okolicznościach Wyspy Sło-
dowej, a w klubie Firlej (który do tego wydarzenia pasuje jakby 
mniej). W czasie, gdy o koncerty tak trudno, nie ma jednak co 
zważać na niedogodności. Ważne, że piosenki nowych zespo-
łów zabrzmią na żywo.

4 listopada na jedną noc powróci Klub Jazzowy Rura. Przez 
kilkadziesiąt lat było to wrocławskie centrum jazzu, bluesa 
i nie tylko. Już teraz trwa zbiórka crowdfundingowa, dzięki 
której każdy z was będzie mógł wziąć udział w wydarzeniu po-
przez profesjonalną transmisję internetową. Gorąco zapraszam 
do wspierania. W tym roku obchodzilibyśmy 40-lecie istnienia 
klubu, niestety mniej więcej dekadę temu ta piękna historia 
została przerwana. Wystąpią m.in. Piotr Rachoń, Skicki-Skiuk 
i Sneaky Jesus. 

„Trojanowska” to wywiad rzeka, który z Izabelą przeprowa-
dza Leszek Gnoiński. Bardzo cenię książki tego autora, nawet 
gdy pisze on o wykonawcach niebędących moimi idolami. Ni-
czym najlepszy socjolog Gnoiński potrafi nakreślić społeczne 
tło zjawisk muzycznych, o których pisze. Akcji również nigdy 
nie brakuje. Istnieje taka chińska obelga: „obyś żył w cieka-
wych czasach” – szczyty kariery Trojanowskiej to ewidentnie 
czasy fascynujące, również w naszym show biznesie.

Jako artystka, która bezpośrednio interesuje się działaniami 
w przestrzeni i wpływem otoczenia na człowieka, polecam 
Festiwal Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH. Żyjąc w jed-
nym mieście, wszyscy tworzymy jego złożony organizm. My 
wpływamy, ale i on również oddziałuje na nas. Zachęcam do 
zapoznania się z programem festiwalu, który zaczyna się już 
23 października.

Idąc tym tropem, gorąco polecam lekturę dwóch książek: 
„Oczy skóry. Architektura i zmysły” i „Myśląca dłoń” 
napisanych przez fińskiego architekta Juhaniego Pallasmy. 
Obie są o udziale zmysłów w ludzkim doświadczeniu prze-
strzeni. Autor w bardzo filozoficzny sposób porusza ten temat, 
posługując się przykładami wielu dziedzin sztuki – nie tylko 
architektury czy rzeźby, ale również tańca, muzyki i poezji. 
Polecam, to lektura szeroko otwierająca oczy.

Moją drugą miłością, zaraz po sztuce, jest podróżowanie. 
Uważam, że małe i duże wyprawy poszerzają horyzonty i za-
wsze zaskakują. Dlatego polecam program Kultura Mobilna, 
dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie na artystycz-
ny wyjazd za granicę. Byłam. Poznałam niesamowitych arty-
stów. Nauczyłam się nowych rzeczy. Zrealizowałam swój mały 
projekt. Pozwiedzałam oraz nazbierałam inspiracji i energii 
do kolejnych działań. Aplikujcie, bo warto! Macie czas do 15 
października.

As an artist directly interested in activities in space and the 
influence of one’s surroundings on people, I wholeheartedly 
recommend the OUT OF STH Outdoor Art Festival. By liv-
ing in one city, we all make up its complex organism. We have 
an impact, but the city also impacts us. I encourage you to get 
to know the festival programme — it starts on 23rd of October.

Given the first recommendation, there are also two great books 
I can share with you: The Eyes of the Skin: Architecture 
and the Senses and The Thinking Hand, both written by 
Finnish architect Juhani Pallasmaa, devoted to the partici-
pation of the senses in the human perception of space. The au-
thor touches upon this subject in a very philosophical manner, 
using examples from many fields of art – not only architecture 
and sculpture, but also dance, music and poetry. I can’t recom-
mend it enough — it’s really eye-opening!

In addition to art, I also love travelling, since I believe that all 
trips – both small and big ones – broaden my horizons and 
always surprise me. That is why I recommend the Culture of 
Mobility programme, which offers grant opportunities for an 
artistic visits abroad. I took advantage of it, I met some amaz-
ing artists, learned new things and carried out a small project 
of mine. I did some touring as well, and the trip gave me inspi-
ration and energy for my next projects. Go ahead and apply – 
it’s well-worth it! You have until 15th of October, though!

The finale of the Young Wrocław Music, the most impor-
tant competition of its kind in the capital of Lower Silesia, takes 
place on 18th of October. It was supposed to be held on the first 
day of spring, but it had to be postponed due to the pandemic. 
It’s a shame that the event will not be held (as was originally 
planned) in the beautiful surroundings of the Malt Island, but 
in the Firlej club, which – quite frankly – does not fit this event 
as well. However, given the circumstances and the fact that 
concerts have become a rarity these days, it’s hardly something 
worth complaining about. The most important thing is listening 
to the songs by new bands live.

On 4th of November, the Rura Jazz Club – Wrocław’s centre of 
jazz, blues and more for several decades – will return for a sin-
gle night. Right now, there is a crowdfunding campaign go-
ing on to allow everybody to take part in the event thanks to 
a professional online broadcast. I encourage you to support the 
event! This year, we’d be celebrating the 40th anniversary of the 
club’s existence, but unfortunately its beautiful story was cut 
short about a decade ago. The concert will feature Piotr Rachoń, 
Skicki-Skiuk and Sneaky Jesus. 

Trojanowska is an extended interview with the singer, con-
ducted by Leszek Gnoiński. I have a soft spot for his books, 
even when he writes about artists, whom I don’t really con-
sider my idols, due to his propensity for outlining the social 
background of the described musical phenomena. There’s al-
ways plenty of action as well. There is a Chinese saying, a curse  
– may you live in interesting times. At the peak of her career, Tro-
janowska lived in truly fascinating times. 
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23 października 
rozpocznie się 6. edycja 
Międzynaro dowego  
Festiwalu Sztuki  
Zewnętrznej OUT OF 
STH. O planowanych 
wydarzeniach, znacze
niu hasła „Chłonność 
przestrzeni” oraz  
historii i ewolucji  
festiwalu rozmawiamy  
z jego kuratorami  
– Joanną Stembalską  
i Hubertem Kielanem.

Minęło 12 lat od pierwszej edycji OUT 
OF STH. Było to wyjątkowe, bo pierwsze 
w Polsce wydarzenie tej skali koncentru-
jące się na nurtach jak urban i street art. 
Jak narodził się pomysł na Festiwal Sztuki 
Zewnętrznej? 
Joanna Stembalska: Rok 2008 był momentem, 
gdy zjawiska z obszaru street artu czy urban artu 
były mapowane przez krytyków, historyków sztu-
ki, kuratorów – jednak wciąż na obrzeżach tego, 
jak rozumiana była wtedy sztuka współczesna i jej 
media. Pierwsza próba opowiedzenia o tym temacie 
pojawiła się w Łodzi. W tym samym czasie w BWA 
Wrocław coraz mocniej interesowaliśmy się zagad-
nieniami związanymi z miastem; tym, kto o nim 
decyduje i kto ma prawo zaznaczać swoją obecność 
w mieście. Z tych zainteresowań zrodził się pomysł, 
by w galerii Awangarda BWA Wrocław wskazać te 
właśnie nowe przejawy urban artu. Nie chodziło 
jednak o to, by przenosić je do galerii, ale żeby w ga-
leryjnym ujęciu ukazać nowe aktywności, pokazać 
ich artystyczną pełnoprawność. Biennale, które 
dziś stało się festiwalem, ewoluowało od koncepcji 
prezentowania praktyk miejskich, poprzez ekspo-
nowanie prac komentujących miasto i jego kondy-
cję, aż do krytycznego dyskursu o jego kontrkultu-
rowej sile i potencjale – co jest istotne zwłaszcza na 
gruncie Wrocławia, którego mocna, kontrkulturowa 
tradycja sięga lat 80.

Ewolucja, o której mówisz, przejawiała się 
też w postaci różnorodnych tematów prze-
wodnich kolejnych odsłon OUT OF STH. 
Hasłem tegorocznej odsłony festiwalu jest 
„Chłonność przestrzeni”. Co oznacza ten 
termin?
Hubert Kielan: Swoista transformacja na prze-
strzeni ostatnich 12 lat – przejście od formuły 
bardziej prezentacyjnej do formuły prezentującej, 
ale i krytycznej, podejmującej próbę definicji zja-
wisk sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej 
– wymusiła na festiwalu podjęcie próby stworze-
nia nowego języka umożliwiającego mówienie 
o mieście. „Chłonność przestrzeni” to termin za-
pożyczony z teorii urbanistyki i odnoszący się do 
pewnej cechy konkretnego terenu. Dotyczy ona 
maksymalnej ilości aktywności, którą dany obszar 
może „przyjąć”. Za „aktywności” uznajemy tutaj 
wszelkie przejawy funkcjonowania społeczeństwa 
w mieście. Każda miejska przestrzeń ma swoją 
ograniczoną chłonność i będzie w stanie pomie-
ścić jedynie daną ilość czynności wykonywanych 
przez jego mieszkańców. Jeżeli zostanie ona prze-
kroczona, wpłynie to na jakość życia. Chłonność 
przestrzeni możemy więc rozumieć również jako 
wskaźnik pozwalający określić, czy dany obszar 
w mieście funkcjonuje prawidłowo.

W jaki sposób wskaźnik ten wpłynie na 
kształt prezentowanych wystaw? Kogo i co 

MIASTO 
SIĘ DZIEJE
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6. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI 
ZEWNĘTRZNEJ OUT OF STH
6TH OUT OF STH INTERNATIONAL OUTDOORS 
ART FESTIVAL

23.10–24.01.2021

BWA Wrocław Główny i inne lokalizacje  
/ and other locations

www.bwa.wroc.pl

bwa.wroclaw         → s. 38

zobaczymy w głównej galerii tegoroczne-
go festiwalu – BWA Wrocław Główny? 
JS: Wychodząc od pojęcia chłonności przestrze-
ni, zrealizowaliśmy pewną symulację, działanie 
matematyczne, które wskazuje najbardziej kon-
fliktowe obszary na mapie miasta. Te „punkty 
zapalne” bada grupa robocza, której członkowie 
reprezentują rożne dyscypliny naukowe i środo-
wiska twórcze. Badacze analizują każdy z tych 
„wrażliwych obszarów” z wielu różnych perspek-
tyw. Następnie, podczas tzw. autorskiej inwenta-
ryzacji miejskiej, razem z artystami zaproszonymi 
do projektu zinterpretujemy wyniki i spróbujemy 
wykonać pewien gest – w postaci wystawy porezy-
dencyjnej „Konflikt terenowy”.

HK: Warto wspomnieć również, że hasło festiwalu 
łączy się i z drugą festiwalową wystawą, „Trzy to 
już tłum”, która podejmuje zagadnienia takie jak: 
emancypacja w przestrzeni miejskiej, fizyczna 
materializacja ruchu oporu, ale też manifestacja 
ciałem swojej obecności w mieście, co zazwyczaj 
kojarzy nam się z pochodami, marszami i kon-
centracją pewnej idei na ograniczonym obszarze. 
I w tym przypadku możemy odnieść się do pojęcia 
chłonności przestrzeni.

Tradycja OUT OF STH to wypuszczanie 
sztukipoza mury galerii, ale i – jak działo 
się to choćby w czasie piątej edycji festi-
walu zatytułowanej „Zajęcie” – zaprasza-
nie miasta oraz rozmaitych aktywności 
jego mieszkańców do przestrzeni wysta-
wienniczych. Z tego, co mówicie, wynika, 
że wydarzy się to również w realizacjach 
zaplanowanych na ten rok. Co jeszcze cze-
ka publiczność festiwalową w najbliższych 
miesiącach?
JS: Obecność w programie dwóch wystaw za-
wierających się w temacie chłonności prze-
strzeni spowodowała, że zakładamy realizację 
nie tylko wielu aktywności im towarzyszących, 
ale także uzupełnianie ich o pewne zdarzenia 
w mieście – na przykład choreograficzne działania 
na dworcu kolejowym, na którego antresoli mieści 
się BWA Wrocław Główny. W przestrzeni wystaw 
będziemy pokazywać m.in. w ramach europej-
skiej premiery film Jonathana Glazera „Strasbourg 
1518”, performans Pawła Sakowicza, prace Marty 
Ziółek czy Alexa Baczyńskiego-Jenkinsa. „Trzy to 
już tłum” będzie też częścią programu towarzyszą-
cego MFF Nowe Horyzonty.

HK: Uczestnicy festiwalu mogą też w tym roku 
bez wątpienia liczyć na interwencje artystyczne 
w przestrzeni miejskiej – być może bardziej sub-
telne i efemeryczne niż w poprzednich edycjach. 
Choć tak naprawdę nie znamy jeszcze ich formy, 
bo ta ukaże się w trakcie działania. W tej edycji 
w ogóle jesteśmy bardzo nastawieni na proces, 
jego dokumentację i archiwizację; na prezentację 
możliwości i potencjalności w pojmowaniu miasta, 
a także na analizę strategii artystów realizujących 
swoje prace w przestrzeni miejskiej. 

Rozmawiała: Klementyna Sęga

It’s been 12 years since the first edition of 
OUT OF STH. As the first ever Polish event 
focused around the concept of urban and 
street art, the whole undertaking was 
rather unique. Where did the idea for an 
Outdoors Art Festival come from? 
Joanna Stembalska: 2008 was a time, when street 
art and urban art was being noticed by critics, art 
historians, and curators. Still however it was con-
sidered a fringe of contemporary art and media. 
The first attempt to promote this kind of art took 
place in Łódź. At the same time at BWA Wrocław 
we were getting more interested in the matters that 
revolved around “the city” – who makes the deci-
sions, and who has the right to make their mark on 
the cityscape. These musings led to an idea, to use 
the Awangarda BWA Wrocław gallery to highlight 
the new urban art. The concept however was not to 
move the art to the gallery, but rather use the gal-
lery environment to present the works, and solid-
ify their importance as part of artistic expression. 
The biennale, which has become a festival, evolved 
from the concept of presenting urban works, to 
exhibiting the pieces that comment on the city 
and its condition, to a critical discourse about its 
counterculture prowess and potential. That aspect 
is especially important in Wrocław, whose strong, 
counter-cultural traditions date back to the ’80s.

This evolution you’ve mentioned was ex-
pressed through the various themes for the 
editions of OUT OF STH. The theme for this 
year’s festival is “Absorption capacity of 
space”. What does that mean?
Hubert Kielan: The transformation that took place 

23rd of October marks the 
beginning of the 6th edi
tion of the OUT OF STH 
International Outdoors 
Art Festival. Together 
with Joanna Stembalska 
and Hubert Kielan, 
curators of the festival, 
we discuss its history, 
events planned for this 
year and the meaning  
of “Absorption capacity 
of space” theme.

THE CITY IS 
HAPPENING
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over the past 12 years – from passively presenting 
the art, to actively promoting it, as well as engaging 
in its critique in an effort to define the modern art 
phenomenons in the city space – forced us to try 
and formulate a new language of talking about the 
city. “Absorption capacity of space” is a term used 
in urbanisation theory, and means a property of 
a specific area. It refers to the maximum number 
of activities an area may “absorb”. In this context 
“activity” means all aspects of social interaction 
in the city. Every city space has limited absorption 
capacity. As such it may provide for a specific num-
ber of activities of its residents. If that capacity is 
spent, the quality of life of the residents suffers. So 
absorption capacity of space means and indicator 
that tells us, if a specific area of the city is healthy.

How such an indicator will impact OUT OF 
STH exhibitions? Who and what will we 
have the opportunity to see at the main 
gallery of this year’s festival – BWA Wrocław 
Główny? 
JS: By addressing the absorption capacity of space, 
we’ve conducted a kind of simulation, a mathemat-
ical analysis, which helps identify particularly con-
flicted city areas. These “hot spots” are investigated 
by a group, whose members represent various sci-
ence and art disciplines. These researchers analyse 
each hot spot from many different perspectives. As 
a result of this study – a city inventory of sorts – 
together with the artists invited to the project we’ll 
interpret the results and attempt to make a gesture, 
a realisation – in the form of a post-residency exhi-
bition called Turf conflict.

HK: It is also worth mentioning, that the festival’s 
theme is also connected to the second festival exhi-
bition –Three’s a crowd, which tackles the subject of 
emancipation in the city space, physical materiali-
sation of resistance, and manifesting your presence 
in the city with your own body – which is usually 

associated with marches, parades, and focused pre-
sentation of an idea in a limited space. And that’s 
where the concept of absorption capacity comes 
into play.

The OUT OF STH tradition is to free the 
art from the confines of the gallery, but 
also – as was the case during the “Activity” 
themed 5th edition of the festival – to invite 
the city and its residents to make use of the 
exhibition spaces. From what you’ve told 
us, this is part of the plan for this year as 
well. What else can the festival audience 
expect in the coming months?
JS: Since the programme will include two exhibi-
tions tackling the matter of absorption capacity of 
space, we’re expecting not only numerous accom-
panying activities, but also complementary events 
in the city space – for example choreographic ac-
tivities in the railway station, where BWA Wrocław 
Główny gallery is located. We’ll use the exhibition 
spaces for example to do a premiere screening of 
the Strasbourg 1518 by Jonathan Glazer, the show-
case performance art by Paweł Sakowicz, and the 
works of Marta Ziółek and Alex Baczyński-Jenkins. 
Three’s a crowd will also be a part of the supporting 
programme of New Horizons IFF.

HK: This year the festival audience should also 
expect artistic interventions around the city – al-
though these may be more subtle and ephemeral 
compared to previous editions. Though we can’t be 
sure what those will exactly mean – we’ll just have 
to wait and see. This edition concentrates on the 
process. That is our focus: the process, means of ar-
chiving and documenting it, the presentation of ca-
pabilities and potential for understanding the city, 
and the analysis of strategies employed by artists 
showcasing their works in the city space. 

Interviewer: Klementyna Sęga

Bo
go

m
ir 

D
or

in
ge

r –
 „

I d
an

ce
 A

lo
ne

”, 
in

st
al

ac
ja

 d
w

uk
an

ał
ow

a

ka
dr

 z
 fi

lm
u 

„N
ot

 O
ne

 L
es

s”
, K

an
as

 L
iu

, S
am

 T
sa

ng
, H

K 
20

19

A
rc

hi
w

um
 P

ro
te

st
ów

 P
ub

lic
zn

yc
h 

– 
C

za
rn

y 
pr

ot
es

t 2
0

20
, f

ot
. K

ar
ol

in
a 

So
be

l





9

Które polskie filmy musi obej-
rzeć każdy obcokrajowiec? Na to 
pytanie już po raz 14. odpowiada 
projekt Polish Cinema for Begin-
ners, prezentując obcojęzycznym 
widzom ważne i kultowe polskie 
produkcje. Tegoroczna edycja 
to – prócz projekcji – dedykowa-
ne obcokrajowcom wideoeseje, 
tworzące kompendium wiedzy 
o rodzimej kinematografii. Projekt 
zwieńczy nocny maraton filmowy 
– 17 października w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym uczestnicy 
przeniosą się w kolorowy, niesamo-
wity świat dziwów pana Kleksa.

Which Polish movies every foreigner should 
watch? The 14th edition of Polish Cinema 
for Beginners is providing the answers to 
that question once more by presenting 
important and cult productions to the 
foreign audience. This year, apart from film 
screenings, the event includes video-essays 
created for the foreign audience as a kind 
of compendium of knowledge about Polish 
cinema. The finale of the season will be 
a night movie marathon. On 17th of October 
the audience of the Lower Silesian Film Cen-
tre (DCF) will be transported to the fantastic 
world of Pan Kleks [eng. Mister Blot]. 

Krótki kurs  
kinematografii
Short course  
of cinematography

Nic tak nie łączy jak wspólne goto-
wanie i spotkania przy jednym stole. 
W ramach poszerzania horyzontów 
kulinarnych i kulturowych Fundacja 
Go’n’Act przygotowuje wegetariań-
ską książkę kucharską z przepisami 
na narodowe potrawy cudzoziem-
ców mieszkających we Wrocławiu. 
Migranci, którzy postanowili osiedlić 
się w stolicy Dolnego Śląska, zdra-
dzą, jak przygotować m.in. syryjskie 
słodycze czy kugel jerozolimski. 
Publikacja będzie dostępna bez- 
płatnie w formie cyfrowej oraz  
drukowanej jesienią tego roku.

Zebrała / Collected by: Nina Paśniewska

O tym, że Polacy swój (trudny) język 
mają, wie każdy obcokrajowiec.  
Nauczyciele z kolektywu Spoko Polish 
postanowili ułatwić cudzoziemcom 
mieszkającym we Wrocławiu naukę 
polskiego, tworząc we współpracy  
z Mikrograntami cykl językowych  
spotkań „Polish jest spoko!”. Każdy 
warsztat dotyczy innego aspektu 
codzienności, tak by przełamać 
bariery cudzoziemców w posługi- 
waniu się polszczyzną. Październiko- 
we spotkania dotyczyć będą ekologii 
w mieście (2 października), spędzania 
wolnego czasu (9 października) oraz 
wizyty u lekarza (24 października).

Polish language is quite peculiar – as all 
foreigners find out quite quickly. Teach-
ers from the Spoko Polish collective 
decided to make it easier for foreigners 
living in Wrocław to learn the language. 
In collaboration with the Microgrants 
programme a series of linguistic meet-
ings Polish jest spoko! was born. Each 
workshop is focused on a different as-
pect of everyday life, so that individuals 
from other countries can overcome the 
barriers in learning Polish language. The 
October meetings will involve ecology 
in the city (2nd of October), spending 
free time (9th of October) and going to 
a doctor (24th of October).

Wrocław znany jest ze swojej wielo-
kulturowości i gościnności względem 
cudzoziemców. W stolicy Dolnego 
Śląska mieszka obecnie około stu 
tysięcy obcokrajowców. Kim są? 
Jakie są ich potrzeby? Jak patrzą na 
Wrocław? Do odpowiedzi na te pytania 
Fundacja na Rzecz Studiów Europej-
skich zaprasza zarówno migrantów, 
jak i wrocławian pod szyldem projektu 
„Poznajmy się we Wrocławiu!”, który 
tworzony jest wraz z organizacjami 
zajmującymi się dialogiem między-
kulturowym. Pierwsze spotkania już 
13, 15 i 20 października na Swojczy-
cach, Psim Polu i Karłowicach.

Wrocław is well known for its multi- 
cultural nature and hospitality towards 
foreigners. The capital of Lower Silesia 
now has over one hundred thousand 
foreign residents. Who are they?  
What do they need? How do they  
perceive other Wrocław residents?  
To answer these question the  
Foundation for European Studies 
invites both immigrants and Wrocław 
residents to take part in the Let’s meet 
in Wrocław! project created through 
the collaboration of organisations 
fostering intercultural dialogue.  
The first meetings will take place  
on 13th, 15th, and 20th of October in 
Swojczyce, Psie Pole and Karłowice.

Cooking together and sitting down 
at the same table is a great way to 
bond. To expand both culinary and 
cultural horizons, the Go’n’Act Foun-
dation is working on a vegetarian 
cookbook with recipes for national 
delicacies prepared by foreign res-
idents of Wrocław. Immigrants who 
decided to settle down in the capital 
of Lower Silesia will explain how to 
for example make Syrian sweets or 
Kugel Yerushalmi. The publication 
will be ready free of charge in digital 
and paper form in autumn this year.

Rozmówki polsko-polskie
Polish-polish conversations

Lokalna różnorodność
Local diversity 

Miejskie podróże  
kulinarne
Culinary travels  
across the city
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Po pierwsze Olga Tokarczuk
W październiku 2019 roku Wrocław wygrał na lite-
rackiej loterii, i to takiej z kumulacją. Wrocławian-
ka i honorowa obywatelka miasta Olga Tokarczuk 
została piątą w historii polską laureatką Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury. O szansach autor-
ki „Biegunów” na zdobycie tego najważniejsze-
go pisarskiego wyróżnienia mówiono od dawna, 
bukmacherzy od kilku lat stawiali ją w gronie fawo-
rytów, ale ilu wybitnych ludzi pióra w podobnych 
zestawieniach pojawia się od dekad i nic z tego 
nie wynika? Dlatego wieść o Noblu miała prawo 
zaskoczyć, zwłaszcza samą autorkę, która telefon 
z Akademii Szwedzkiej odebrała na niemieckiej 
autostradzie w drodze na spotkanie autorskie. I tu 
dodajmy, że godzina „tego” telefonu jest w świecie 
literatury powszechnie znana, wiele osób ma w ów 
październikowy czwartek tuż przed 13:00 nerwowo 
nasłuchiwać dzwonka, ba, ponoć pisarze lubujący 
się w czarnym humorze wydzwaniają wtedy do ko-
leżanek i kolegów po piórze tylko po to, by usłyszeć 
rozczarowanie w ich głosie. 

Ale odłóżmy na bok anegdoty, wiemy na pewno, 
że Olga Tokarczuk jakoś specjalnie noblowskimi 
przewidywaniami nie żyła. Co innego całe szaleń-
stwo, jakie rozpętało się po ogłoszeniu werdyktu, 
gigantyczne tłumy na spotkaniach we Wrocławiu, 
Krakowie i Warszawie, oblężenie medialne (militar-
na metafora użyta celowo) – przed tym uciec nie 
było jak. W tym samym czasie – w nieco skromniej-
szych okolicznościach – Wrocław zostawał przyjęty 
do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO jako Miasto 
Literatury. O tytuł ten staraliśmy się od kilku lat, 
przystankiem na drodze były między innymi Euro-
pejska Stolica Kultury czy Światowa Stolica Książki 
UNESCO, zwieńczeniem pracy okazała się aplikacja 
przygotowana przez zespół Wrocławskiego Domu 
Literatury.

Pandemia w Mieście Literatury
Po roku od tamtych wydarzeń przyszła pora, by 
ubiegłoroczne założenia zacząć realizować. W koń-
cu w międzyczasie powołano Fundację Olgi To-
karczuk, zainicjowano projekty, które właśnie tej 
jesieni wystartują. Zaplanowane są też debaty no-
blowskie z udziałem krytyków literackich (7 i 8 paź-
dziernika, do oglądania także online), czytanie pre-

JESIEŃ  
W MIEŚCIE  

LITERATURY
Jesień, a październik w szczególności, to czas 
literatury. Wtedy właśnie poznajemy laureatkę 

bądź laureata literackiej Nagrody Nobla, we 
Wrocławiu wręczany jest Angelus, mamy też 

dwa festiwale: Międzynarodowy Festiwal  
Opowiadania i Bruno Schulz. Festiwal. Jednak 

takiego nagromadzenia wydarzeń, jakiego 
będziemy świadkami tej jesieni, jeszcze 

w stolicy Dolnego Śląska nie było. 

mierowych tekstów Olgi Tokarczuk, koncert Marii 
Peszek czy konkurs na wytypowanie tegorocznego 
noblisty – to w ramach obchodów tygodnia noblow-
skiego. Wydarzył się też pewien wirus i wynikający 
z niego lockdown.

Pandemia wywróciła do góry nogami życie wielu 
z nas, nie inaczej było w świecie literackim. Wstrzy-
mano premiery, odwołano festiwale, spotkania au-
torskie przeniesiono do sieci. Podobny los spotkał 
Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius i towarzy-
szącą mu Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius. 
Wydarzenia te zostały przeniesione na jesień, tym 
samym stanowić będą kontynuację bardziej proza-
torskiego Bruno Schulz. Festiwalu, z kolei wręcze-
nie Nagrody Silesius odbędzie się wspólnie z przy-
znaniem Literackiej Nagrody Europy Środkowej 
Angelus. To ostatnie zejście będzie mieć wymiar 
wręcz symboliczny – w końcu obu wrocławskim 
wyróżnieniom patronuje ta sam postać, barokowy 
poeta Angelus Silesius, Anioł Ślązak. 

Panoszący się wirus zmusza do wprowadzania obo-
strzeń, które w pierwszej kolejności uderzają w pu-
bliczność. Zapomnieć możemy o słuchaniu w ści-
sku czytań czy wystawaniu w długich kolejkach po 
autografy ukochanych autorów. Ale nie ma tego 
złego. Od końca sierpnia w klubie Proza – stanowią-
cym jedną z głównych scen jesiennych wydarzeń – 
trwają próby, montowany jest sprzęt, a wszystko po 
to, by w spotkaniach i czytaniach można było wziąć 
udział także bez wychodzenia z domu. 

Koalicja na trudne czasy
Czym zatem jest jesień we Wrocławiu – Mieście Li-
teratury? Najprościej rzecz określić jako literacką 
koalicję, w skład której wchodzą: tydzień noblow-
ski, Bruno Schulz. Festiwal, Międzynarodowy Fe-
stiwal Poezji Silesius i Międzynarodowy Festiwal 
Opowia dania oraz Wrocławiu, marsz do księgarni!, 
a także wspo mniane już nagrody Angelus i Silesius. 
Wszystko składa się na ponad sto wydarzeń, poczy-
nając od czytań i performansów, przez spotkania 
autorskie, konkursy, na debatach i spektaklach 
kończąc. Już samo prześledzenie tak bogatego pro-
gramu powinno dostarczyć pewnych wrażeń.

Waldek Mazur
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First of all, Olga Tokarczuk
In October 2019, Wrocław won the literary lottery 
and hit the jackpot. A resident and honorary citizen 
of Wrocław, Olga Tokarczuk, became the fifth Polish 
laureate of the Nobel Prize in Literature. The odds 
of the author of Flights winning the most important 
literary prize were discussed for a long time, book-
ies has placed her among the favourites for sever-
al years now, but how many eminent writers have 
been appearing on such lists for decades and still 
nothing has come out of it? That’s why the news 
about the Nobel Prize could have been a surprise, 
especially for the author herself, who got the call 
from the Swedish Academy on a German highway, 
on the way to a meeting with readers. Let’s add that 
the time of that call is well-known in the literary 
world, and supposedly on that October Thursday 
many people nervously await the ringing of the 
phone. It is also said that writers fond of black hu-
mour call their colleagues then only to hear the dis-
appointment in their voices. 

But anecdotes aside, we know for sure that Olga To-
karczuk wasn’t especially moved by the Nobel rank-
ings. The craziness which happened afterwards 
was a completely different story: huge crowds dur-
ing meetings in Wrocław, Cracow and Warsaw, the 
media siege (the military metaphor is not a coinci-
dence here) – it was impossible to escape that. At 
the same time – in more modest circumstances – 
Wrocław joined UNESCO Creative Cities Network as 
a City of Literature. We’ve worked on that for sever-
al years, for example through the European Capital 
of Culture and UNESCO World Book Capital, and 
the culmination was the application prepared by 
the Wrocław Literature House team.

Pandemic in the City of Literature
A year passed since those events and it’s time to 
present the first results now. In the meantime, 
Olga Tokarczuk Foundation was established, and 
some projects were created for this autumn. Also, 
Nobel-related debates of literary critics are planned 
(7 and 8 October, also online), reading of premiere 
texts by Olga Tokarczuk, a concert of Maria Peszek 
and a poll to choose this year’s Nobel Prize winner 
– as part of the Nobel week. But this year, also a cer-
tain virus happened and the resulting lockdown. 

Autumn, and especially October, is the 
time of literature. Then, we learn the name 

of the winner of the literary Nobel Prize, 
in Wrocław, Angelus is awarded and two 

festivals take place here: International Short 
Story Festival and Bruno Schulz. Festival. 
But the culmination of events planned for 

this autumn is something the capital of 
Lower Silesia hasn’t witnessed before. 

AUTUMN IN 
THE CITY OF  
LITERATURE

The pandemic turned our lives upside down, and 
the literary world as well. Premieres were post-
poned, festivals cancelled, meeting with authors 
were moved to the internet. It affected also Silesius 
International Poetry Festival and the accompany-
ing Silesius Wrocław Poetry Award. All those events 
were postponed to autumn, and so they will join the 
more prose-oriented Bruno Schulz. Festival, and 
the gala of Silesius Award will take place together 
with the presentation of Angelus Central European 
Literature Award. This last meeting has an almost 
symbolic dimension – both the awards have the 
same patron, the Baroque poet Angelus Silesius. 

The virus forces us to introduce restrictions, first 
and foremost for the audience. We can forget about 
crowded public readings or long queues for auto-
graphs of our favourite authors. But there’s a silver 
lining. Since the end of August in Proza – one of 
the key stages of the autumn events – there are re-
hearsals, equipment is installed, everything is done 
to make the meetings and readings available also 
for those who’ll stay home. 

Coalition for difficult times
So what is Autumn in Wrocław – City of Literature? 
The simplest way to explain is to call it a literary co-
alition consisting of the Nobel week, Bruno Schulz. 
Festival, Silesius International Poetry Festival and 
International Short Story Festival, Wrocław, March 
to Bookshops!, and the already mentioned Angelus 
and Silesius awards. Altogether, there’ll be over 
one hundred events, including readings and per-
formances, meetings with authors, competitions, 
debates and theatre plays. Just reading the pro-
gramme could give a thrill.

Waldek Mazur 
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O odwadze młodych ludzi; 
o poziomie, który zaskakuje 
najwybitniejszych znaw
ców jazzu oraz o słynnych 
zamkniętych spotkaniach 
z uczestnikami rozmawia
my z Pawłem Brodowskim 
– wieloletnim jurorem kon
kursu na Indywidualność 
Jazzową.

Od wielu lat jesteś stałym członkiem kapitu-
ły wybierającej corocznie Indywidualność 
Jazzową. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
swoją przygodę z festiwalowym jury roz-
począłeś na początku lat 80. Jak wyglądał 
wrocławski konkurs, gdy grono laureatów 
zasilali muzycy, których nazwiska weszły  
do historii polskiego jazzu?
Marka Jazzu nad Odrą od zawsze kojarzy się z kon-
kursem, dlatego że wystartował on już podczas 
pierwszej edycji festiwalu, w 1964 roku. Minęło 
56 lat i wciąż żyją świadkowie, ale też bohaterowie 
tamtych czasów, którzy wówczas dopiero rozpoczy-
nali swoje kariery. Co ciekawe, podczas pierwszej 
edycji – i mówię to jako historyk jazzu; uczestni-
kiem festiwalu zostałem później – przyznawano 
nagrodę główną w dwóch kategoriach: jazzu nowo-

czesnego (zdobył ją wtedy Ryszard Kruza Quartet 
z Gdańska) i jazzu tradycyjnego (laureatem został 
Jazz Band Ball z Krakowa). I był to bardzo wyraźny 
podział. Rok później zwyciężył Włodek Nahorny ze 
swoim trio i to było coś w rodzaju objawienia. Ta-
kich objawień w historii konkursu było zresztą co 
najmniej kilka: puzonista Stanisław Cieślak, Zbi-
gniew Seifert – wówczas jeszcze na saksofonie, To-
mek Szukalski także na saksofonie, Jarosław Śmie-
tana na gitarze czy Adzik Sendecki na fortepianie. 

Sam zacząłem jeździć na festiwal na początku lat 
70. – już jako redaktor „Jazz Forum” – i było to dla 
mnie ogromne przeżycie. Dopiero we Wrocławiu 
dowiedziałem się, co to tak naprawdę jest festiwal: 
to święto, podczas którego chodzi się na wszystkie 
koncerty, po koncertach idzie się na jam Session, 
które trwa całą noc: poznaje się muzyków, ludzi 
z tzw. środowiska i nagle człowiek staje się częścią 
tego wydarzenia. Piękne czasy! W 1980 roku byłem 
już redaktorem naczelnym „Jazz Forum” i wtedy 
po raz pierwszy zostałem zaproszony do jury kon-
kursu. 

Możesz zdradzić, jak pracuje jury konkurso-
we? Macie wspólny system oceniania?
Przede wszystkim wszyscy pracujemy w milcze-
niu, po prostu słuchamy i notujemy nasze uwagi. 
Nie narzucamy żadnej punktacji, bo wychodzimy 
z założenia, że sztuka jest niewymierna. W jury za-
siadają wybitni muzycy, czyli ludzie, którzy na tej 
sztuce po prostu się znają i dziennikarze, którzy 
śledzą poczynania tych młodych ludzi z dystansu, 
więc często przy swojej ocenie stosują trochę szer-
szy kontekst. Świetnym momentem była obecność 
w składzie jurorskim Lee Konitza – postaci absolut-
nie legendarnej, wielkiego muzyka, który grywał 

jeszcze z Milesem Davisem pod koniec lat 40. na 
słynnych sesjach „Birth of the Cool”. Siedzieć obok 
niego, słuchać jego komentarzy lub zauważyć – nie 
mniej znaczący – brak reakcji z jego strony to na-
prawdę duże przeżycie. Sam przebieg konkursu jest 
prosty. Jury wysłuchuje około półgodzinnego setu 
każdego finalisty i po jego występie następuje prze-
rwa, podczas której dochodzi do spotkania jurorów 
z muzykiem lub muzykami.

No właśnie… Te słynne spotkania. 
W zeszłym roku nagraliśmy film o kulisach 
konkursu i wtedy po raz pierwszy kamera 
„weszła” na takie obrady. Sami muzycy 
mówili też, że jest to najlepszy moment 
konkursowych zmagań – skrócenie dystan-
su pomiędzy wami i możliwość wysłuchania 
wszystkich uwag. Podobno to okazja, która 
trafia się tylko tu, we Wrocławiu. 
Zwykle jest to bardzo luźna, partnerska rozmowa. 
Czasem nawet nie o tym, co przed chwilą usłyszeli-
śmy, tylko w ogóle o muzyce. Poznajemy się nawza-
jem: muzycy dowiadują się, kim są ludzie, którzy 
ich oceniają, a my-jurorzy mamy szansę zwrócić 
uwagę na dodatkowe aspekty. Tu wszystko jest 
ważne – sposób wysławiania się, spojrzenie na mu-
zykę, reakcje na nasze uwagi. Z kolei ustalanie koń-
cowego werdyktu jest bardzo spontaniczne, każdy 
podaje swoich faworytów (najczęściej trzech) i tak 
powstaje pula, nad którą musimy znowu podysku-
tować.

Zdarza wam się kłócić o werdykt?
Bywają bardzo burzliwe obrady, czasem nawet do-
chodzi do utarczek słownych – i mnie się kiedyś 

JURY PRAGNIE  
PODKREŚLIĆ 
WYSOKI POZIOM 
KONKURSU…
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THE JURY WOULD 
LIKE TO HIGHLIGHT 
THE HIGH LEVEL OF 
THE COMPETITION...
We talk about the courage 
and boldness of young peo
ple, the skill that surprises 
the most eminent jazz ex
perts, as well as the famous 
closed meetings with the 
participants with Paweł 
Brodowski, a longtime 
member of jury of the Jazz 
Personality Contest.

For many years, you have been a regular 
member of the jury that chooses the Jazz 
Personality. However, not everyone knows 
that you started your adventure with the 
festival jury in the early 1980s. What did  
the Wrocław competition look like when  
the ranks of winners were made up of musi-
cians, whose names became a permanent 
part of the history of Polish jazz?
The Jazz on the Odra brand has always been associ-
ated with the competition, since it was first organ-
ised during the first edition of the festival, in 1964. 
56 years have passed and there are still witnesses, 
as well as protagonists of these times, who were 
just starting out at the time. Interestingly, during 
the first edition – and I say this as a jazz historian, 

since I became a participant of the festival at a later 
time – the main prize was awarded in two catego-
ries: modern jazz, which was then won by Ryszard 
Kruza Quartet from Gdańsk, and traditional jazz, 
which was won by Jazz Band Ball from Cracow. 
And it was a very clear division. A year later Włodek 
Nahorny won with his trio and it was some kind of 
a revelation. There were at least a few such revela-
tions in the history of the competition – trombon-
ist Stanisław Cieślak, Zbigniew Seifert, who was 
still playing his saxophone back in the day, Tomek 
Szukalski – another saxophonist, Jarosław Śmiet-
ana with his guitar or Adzik Sendecki on the piano. 

I started going to the festival myself in the early 
1970s, as an editor of the “Jazz Forum” and it was 
an outstanding experience for me. I had to go to 
Wrocław to learn what a festival really is – a true 

oberwało (śmiech). Są edycje, gdy wszyscy jeste-
śmy jednomyślni od samego początku, ale są też 
takie, gdy zupełnie się nie zgadzamy. Jurorzy tacy 
jak Darek Oleszkiewicz, Piotr Wojtasik czy Kuba 
Stankiewicz mają łagodne spojrzenie, ale są bardzo 
wymagający – to otwiera drogę do dyskusji na wy-
sokim poziomie. 

Z racji twojego zawodu i zainteresowań 
śledzisz scenę jazzową nieustannie.  
Czy zdobycie Grand Prix jest swego  
rodzaju pieczątką, znakiem jakości?  
Czy „branża” automatycznie zwraca oczy 
ku takiemu zwycięzcy i zaczyna śledzić  
jego poczynania? 
Bez dwóch zdań to nobilitacja i paszport na więk-
szą scenę. Skoro w jury zasiadają czołowi muzycy, 
to od zawsze wyłapują tych młodych – tak było od 
samego początku. Kiedy Włodek Nahorny wygrał 
konkurs, od razu dostał zaproszenie do zespołu  
Andrzeja Trzaskowskiego, który był wówczas juro-
rem. I warto zaznaczyć, że od samego początku po 
dziś poziom konkursu jest bardzo wyśrubowany. 
Kiedyś w protokole dopisywało się taki zdanie: Jury 
pragnie podkreślić wysoki poziom konkursu. Teraz 
jest to tak oczywiste, że nie ma sensu tego proto-
kołować.

Ten wysoki poziom chyba może onieśmie-
lać kolejnych pretendentów do tytułu laure-
ata konkursu na Indywidualność Jazzową?
Ja w ogóle podziwiam tych wszystkich młodych 
muzyków. Być muzykiem jazzowym to już jest akt 
odwagi, dlatego że jazz to muzyka improwizowana, 
która za każdym razem inaczej spełnia się na sce-
nie. Zawsze coś może pójść nie tak; brakuje weny; 
nie wiadomo, jak zareaguje publiczność, którą 
w tym wypadku są „ci surowi jurorzy”, a trzeba pa-
nować nad emocjami, instrumentem i jeszcze za-
chować luz. To najwyższa szkoła jazdy. A dla mnie 
– jako jurora – każdy konkurs jest ogromnym prze-
życiem, dużym wyzwaniem i wielką lekcją.

Rozmawiała: Daria Kubasiewicz
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celebration, during which one goes to all the con-
certs, after the concerts you go to a jam session, 
which lasts all night long, you meet musicians and 
people from the so-called jazz circles and suddenly 
you become a part of this event. Beautiful times! In 
1980 I was already the editor-in-chief of the “Jazz 
Forum” and then for the first time I was invited to 
the competition jury. 

Can you tell us how the jury works?  
Do you have a common grading system?
First of all, we all work in silence, we just listen and 
note down our comments. Interestingly, we do not 
have any grading system or something, because we 
believe that art is not measurable. The jury is made 
up of eminent musicians – people who breathe art, 
as well as journalists who follow these young people 
from a distance, so they often take advantage of a 
slightly broader context in their assessment. One of 
the greatest moments was when the jury was joined 
by Lee Konitz – a legendary musician, played with 
Miles Davis in the late 40s at the famous Birth of 
the Cool sessions. Sitting next to him, listening to 
his comments or noticing the lack of reaction on 
his part, which was by no means less significant, 
was a really outstanding experience. The contest it-
self is simple. The jury listens to about half an hour 
long set of each finalist and their performance is 
followed by a break, during which the jury meets 
the musician or musicians. 

Well, exactly... the famous meetings. Last 
year we recorded a film about what goes on 
behind the scenes of the contest and then 
for the first time the camera saw such  
a meeting. The musicians themselves  
also said that this is the best moment of 
the competition – shortening the distance 
between them and the jury, as well as  

W tym roku do finału zakwalifikowało się  
osiem zespołów:
This year, eight bands qualified for the finals: 

● Marcin Pater Trio
● Gawroński / Lechki Consolidation Collective
● Damian Hyra Quartet
● Chojnacki / Miguła Contemplations
● Semiotic Quintet
● Unleashed Cooperation
● Boogie Skiedrzyński
● Ola Błachno Quartet

Przesłuchania finałowe odbędą się  
9 i 10 października w sali teatralnej Impartu.
The final auditions will take place on 9th  
and 10th of October in the Impart theatre hall.

the opportunity to listen to all the com-
ments. Apparently, it’s an opportunity that 
only comes here, in Wrocław. 
Usually it’s a very informal conversation between 
partners. Sometimes it’s not even about what we 
just heard, but about music in general. We get to 
know each other: the musicians find out who is 
judging them, and we have a chance to notice some 
additional aspects. Everything is important – their 
expression, views on music, reactions to our com-
ments. In turn, coming up with the final verdict is 
very spontaneous, everyone lists their favourites 
(usually three of them) and we create a pool of mu-
sicians – and the debate starts anew.

Do you ever argue about the final decision?
Some debates are very tumultuous indeed, some-
times there are fights, even I didn’t manage to avoid 
that (laughs). There are editions when we are all 
unanimous from the very beginning, but there are 
also editions when we completely disagree. Some 
jury members – Darek Oleszkiewicz, Piotr Wojtasik 
and Kuba Stankiewicz – have a very lenient ap-
proach, but they are very demanding at the same 
time, which opens the way to a discussion on the 
highest level. 

Due to your professional work and personal 
interests you follow the jazz scene all the 
time. Is winning the Grand Prix a kind of 
a seal of quality? Does it make the music 
world turn its eyes on the winner and start 
following them? 
Without a shadow of doubt, such a victory is both 
a distinction and a pass to bigger stages. Since the 
leading musicians are members of the jury, they 
always look for new and young ones, that’s how it 
was from the very beginning. When Włodek Na-
horny won the competition, he was immediately 
invited to join Andrzej Trzaskowski’s band – and 
Trzaskowski was a member of the jury back then. 
However, it’s worth pointing out that from the very 
beginning, to this day the level of the competition 
is very high. The minutes from our debates used to 
contain one phrase: The jury would like to highlight 
the high level of the competition... It’s so obvious 
now that there’s no point in even adding it. 

This high level may probably intimidate 
more and more contenders for the title 
of winner of the Jazz Personality Contest, 
don’t you think?
Honestly – I admire all these young musicians. 
Being a jazz musician is already an act of courage, 
because jazz is improvised music that plays differ-
ently on stage each and every time. Something can 
always go wrong, your inspiration may be gone, 
you never know how the audience – in this case, 
the jury – will react, and despite this you have to 
control your emotions, the instrument and keep 
your cool. This is the highest level. For me as a ju-
ror, every competition is also a great experience, 
a great challenge and a great lesson.

Interviewer: Daria Kubasiewicz

56. JAZZ NAD ODRĄ
56TH JAZZ ON THE ODRA FESTIVAL

9–10.10

Impart

www.jazznadodra.pl

JazzNadOdra                   → s. 42
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MIASTO NA 
PIERWSZYM 

PLANIE

Ekipa festiwalu filmów o mieście i archi-
tekturze MIASTOmovie – którego 8. edycja 
skupi się na planowaniu miejskiej urbani-
styki – zabiera nas w podróż przez pięć zbu-
dowanych według różnych założeń miast 
i miasteczek. Każde z nich będziemy mogli 
poznać bliżej między 7 a 11 października 
dzięki pokazywanym w Kinie Nowe Hory-
zonty filmom.
Anka Bieliz, Lech Moliński

Basildon – utopia nowego miasta w praktyce
Basildon – new city utopia in practice
Jeśli zapytamy przeciętnego Brytyjczyka 
o Basildon, średniej wielkości miasteczko 
w Essex, z dużym prawdopodobień-
stwem otrzymamy jedną z dwóch odpo-
wiedzi. Pierwsza: to stąd wywodzą się 
muzycy słynnej grupy Depeche Mode.  
Druga: miejscowość od lat 50. XX wieku 
służy za wyborczy barometr – tamtejsze 
wyniki odzwierciedlają rezultaty w całej 
Wielkiej Brytanii. Christopher Ian Smith 
w swoim dokumencie „Utopia nowego 
miasta” skupia się jednak na jego innej 
twarzy. Basildon powstało w 1949 roku 
z połączenia kilku miasteczek. Położona 
50 km od stolicy miejscowość miała od-
powiadać na problem odpływu ludności 
z przeludnionego Londynu na obszary 
peryferyjne. Czy powojenny ekspery-
ment okazał się sukcesem? Nienajlepsza 
sytuacja gospodarcza miasteczka zdaje 
się wskazywać, że nie wszystko poszło 
zgodnie z planem.

Berlin w dwóch odsłonach:  
dziki i wielkomiejski
Two faces of Berlin:  
the wilderness vs urbanisation
Miasto, którego topografię można poznawać 
na wiele sposobów i żadnym z nich się nie 
znudzić, tym razem zaskoczy nas swoją 
mniej metropolitalną odsłoną. W wędrówkę 
przez dzielnice ruszamy pod przewodnic-
twem botaników i ekologów odkrywających 
przed nami źródła bioróżnorodności nie-
mieckiej stolicy. „Natura urbana. Nieużytki 
Berlina” to przewodnik po mieście, które 
przez podział na strefy okupacyjne, dziś 
wypełnione jest nietypowymi gatunkami  
roślin, ekspansywnie zajmującymi powo-
jenne luki w zabudowie. Niekontrolowana 
zieleń utworzyła dzikie ogrody, których śla-
dami warto ruszyć podczas kolejnej wizyty 
w Berlinie – najlepiej świetnie rozbudowaną 
siecią rowerowych autostrad.

Poruszać się najlepiej Karl-Marx-Alle, 
w kierunku Alexanderplatz – kości niezgody 
między opowiadającymi się za wielką 
skalą planistami a zwolennikami wiecznego 
trwania „kiezu”. Ten północnoniemiecki 
twór przywołujący skojarzenia ze wszystkim, 
co w jednostkach sąsiedzkich najlepsze 
– kameralnością, przytulnością, wielokultu-
rowością i harmonią różnorodności – zanika 
w konfrontacji ze współczesnym myśleniem 
o wielkomiejskiej przestrzeni. „Last Exit 
Alexanderplatz” Hansa Christiana Posta 
to fascynujący obraz procesu, w którym 
co chwila szala racji i wizji dla tego miejsca 
przechyla się to w jedną, to w drugą stronę. 
Pozwala zrozumieć wielość kontekstów 
kształtowania miejskiej przestrzeni – uwa-
runkowań politycznych, historycznych i ide-
ologicznych, które muszą być uwzględniane 
przy tworzeniu urbanistycznych scenariuszy.

When asked about Basildon – a medium 
sized city in Essex – an average British 
citizen would likely answer in one of two 
ways. One: it’s where the musicians of 
Depeche Mode come from. Two: since 
the ‘50s of the 20th century the city is 
considered an election barometer – the 
results gathered there reflect voter 
sentiments across all of Great Britain. 
Christopher Ian Smith in his documentary 
New Town Utopia considers a different 
aspect of this place. Basildon was found-
ed in 1949 through assimilation of several 
smaller towns. The city located 50 km 
from the capital was supposed to solve 
the problem of overcrowding in London, 
by moving some of the population to 
more peripheral areas. Was this post-
war experiment a success? The rather 
precarious economic situation of the 
town suggests, that not everything went 
according to plan.

The topography of the city may be ap-
proached from a number of angles, and 
neither of them is boring. This time how-
ever we’ll consider the less metropolitan 
aspect of this urban centre. Our journey 
through the districts will be guided by 
botanists and ecologists discovering 
biodiversity of the German capital. Natura 
urbana. The Brachen of Berlin is sort of 
a guide around the city, which, by being 
divided into occupation zones, today 
features unusual plant species expanding 
into the post-war architectural blind spots. 
The untamed flora formed wild gardens, 
which are very much worth having a look 
the next time you visit Berlin – especially 
using the extensive cycling routes.

It’s best to follow the Karl-Marx-Alle 
towards the Alexanderplatz – the source 
of disagreement between the fans of large 
scale planning and the avid protectors of 
the “kiez” communities. This construct 
typical to northern Germany represents 
the very best aspects of neighbourhoods 
– intimacy, comfort, mixing of cultures, 
and the harmony of diversity – and is 
in direct conflict against contemporary 
concepts of big-city planning. Last Exit 
Alexanderplatz by Hans Christian Post 
is a fascinating depiction of a process, 
where the vision for this place and the ra-
tionale behind it often shifts from one side 
to the other. The film helps us understand 
the various aspects of shaping urban 
space – political, historical, and ideolog-
ical contexts that must be considered, 
when formulating urbanisation scenarios. ka
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8. MIASTOMOVIE: WIELKIE PLANY
8TH MIASTOMOVIE: BIG PLANS

7–11.10
Kino Nowe Horyzonty i inne lokalizacje  
New Horizons Cinema and other locations

www.miastomovie.pl

MIASTOmovie                  → s. 46

Anka Bieliz, Lech Moliński

CITY AT THE 
FOREFRONT
The crew of the city and architecture film 
festival MIASTOmovie – whose 8th edition  
is focused on city planning – takes us on  
a tour around five cities and towns based  
on different urbanisation concepts.  
We’ll have the opportunity to learn more 
about each of them between 7th and 11th  
of October at the film screenings hosted  
in New Horizons Cinema.Drezno – nowe Stare Miasto

Dresden – the new Old Town
Ten sam duński reżyser – Hans Christian Post 
– odpowiada również za „Drezno. Architek
tura a polityka”, dokumentalną analizę sto-
licy Saksonii i jej doszczętnie zniszczonego 
wskutek alianckiego bombardowania w cza-
sie II wojny światowej centrum. Dziś jednak 
łatwo ten fakt przeoczyć – w historycznym 
centrum znajdziemy wiele barokowej 
zabudowy. Powojenna polityka rekonstrukcji 
doprowadziła do powrotu na mapę miasta 
m.in. kompleksu Zwinger, w późniejszych 
latach Opery Semper (1985), a ledwie  
15 lat temu Frauenkirche, spektakularnej 
protestanckiej świątyni. Post w swoim doku-
mencie sprawnie wiąże proces odbudowy 
i sposób myślenia o przestrzeni oraz historii 
miasta z rozwojem ruchów nacjonalistycz-
nych w Dreźnie, jednocześnie konfrontując 
ze sobą dwie grupy mieszkańców posiadają-
cych odmienną wizję dla rozwoju miasta.

Mediolan – 3xM: miasto, moda, modernizm
Milan – the city, the fashion, and the modernism

Włochy kojarzone są przede wszystkim 
z zabytkową architekturą średniowiecza 
czy renesansu. Jednak urokliwe wąskie 
uliczki wraz z powojennym rozwojem 
przemysłu, zwłaszcza na północy kraju, 
ustąpiły szerokim arteriom zapełnianym 
punktowo nowoczesną architekturą. 
Kiedy w filmie „Noc” Michelangelo 
Antonioniego bohaterowie ruszają eks-
plorować Mediolan, widzimy mnóstwo 
przestrzeni i obiektów zrealizowanych 
tuż po II wojnie światowej, będących 
wówczas symbolem nowej rzeczywi-
stości. Także i dziś Mediolan wyróżnia 
się na tle innych miast we Włoszech 
nowoczesną zabudową i otwartością na 
architektoniczny eksperyment, czego 
przykład stanowi przyciągająca nowator-
skie projekty dzielnica Porta Nuova czy 
postindustrialna Vigentino z wysoko-
budżetowymi inwestycjami, takimi jak 
Fondazione Prada.

MXC – miasto przyszłości, która jest dzisiaj
MXC – city of the future, today
Zrozumieć dynamikę rozwoju amerykańskich 
miast nie jest łatwo, zwłaszcza gdy najbliższe 
są nam europejskie tradycje rozrastania się 
ośrodków miejskich. Dzięki „Experimental 
City” lądujemy w środku wielkiego projektu 
z lat 60. XX wieku – planu wybudowania 
niskoemisyjnego, samowystarczalnego 
miasta. MXC ze wsparciem inżynierów NASA, 
potentatów medialnych, słynnych architektów, 
liderów praw obywatelskich i wpływowych 
polityków oraz budżetem 10 miliardów dola-
rów przez wiele lat miało szansę na realizację. 
Miało też wizjonerskie rozwiązania: podziemną 
infrastrukturę transportu zbiorowego czy re-
cyklingu odpadów. I chciało stać się dla świata 
wzorem, jak uczynić go lepszym w obliczu „ro-
snącej populacji i malejących zasobów”. Tak, 
to lata 60. XX wieku. Już wtedy tam byliśmy.

The same Danish director – Hans Christian 
Post – gives us also Dresden. Architecture 
vs politics, a documentary analysing the 
capital of Saxony and the utter destruction 
of its centre as a result of Allied bombings 
during WWII. However it is easy to overlook 
this, as the historic centre now features many 
baroque buildings. The post-war policy of 
reconstructions led to the restoration of for 
example the Zwinger complex, and later also 
the Semperoper (1985). Only 15 years ago 
the Frauenkirche – a spectacular Protestant 
temple – was also rebuilt. In his documentary 
Post associates the reconstruction process 
and approach to urban planning as well as 
the city’s history with the development of 
nationalist movements in Dresden, while 
confronting the ideology of two groups of 
residents who have an entirely different vision 
for the city’s development.

Italy is usually associated with the historic 
architecture of the Middle Ages and the 
Renaissance. However its charming, 
narrow streets – due to the post-war 
industrial development, especially in 
the north portions of the country – have 
been replaced by wide streets filled with 
modern architecture. When the protago-
nists of the film The Night (La Notte) by 
Michelangelo Antonioni set out to explore 
Milan, we have the opportunity to see vari-
ous spaces and constructions built just 
after WWII – symbols of this new reality. 
Even today Milan stands out from other 
Italian cities with its modern buildings and 
the affinity for architectural experiments. 
Examples of such include the Porta Nuova 
district famous for its innovative projects, 
and post-industrial Vigentino district 
featuring high-budget investments – like 
for example the Fondazione Prada.

The dynamics of American urbanisation is not 
an easy thing to understand. Especially when 
we’re more familiar with the European traditions 
of urban expansion. Experimental City lands 
us in the middle of a major project in the ‘60s 
of 20th century – the plan for a low-emission, 
self-sufficient city. MXC, with the help from 
NASA engineers, media tycoons, famous 
architects, civil rights leaders, and influential 
politicians – and a budget of 10 billion dollars 
– for many years had a chance to become 
a reality. It included many visionary solutions: 
underground public transport and waste 
recycling. It was to be a shining example, of 
how to adapt the world to the problem of “ever 
growing population and diminishing resources”. 
That’s right – in the ‘60s of the 20th century. 
That’s how early we faced this issue.ka
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EKLEKTIK SESSION 2020: BOXED

16-18.10
Wrocław (różne lokalizacje / many locations)

www.eklektiksession.com

EklektikSession                               → s. 42

The 10th edition of the Eklek-
tik Session festival will take 
place on October 16–18. 
Every year on stages across 
Wrocław various types of 
musical expression organi-
cally join together into one 
entity. Apart from exciting 
music – Dele Sosimi, an afro-
beat legend, will be a special 
guest of the festival – the 
October edition of the event 
will feature a design exhi-
bition, and a historical tour.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Eklektik Ses-
sion – „Boxed” – odnosi się do częstego uczucia bra-
ku kontroli nad życiem czy też do zdarzeń, które są 
ponad nami i do których musimy się przystosować. 
To również nawiązanie do pandemicznej rzeczywi-
stości świata w 2020 roku. – Często bywa tak, że czu-
jemy się spychani do boksu. Dziś to odczucie nasila się. 
Życie nie podlega w 100% naszej kontroli, a kluczowe 
dla nas decyzje są rzecz jasna wypadkową nie tylko 
tego co chcemy, ale i co możemy – tłumaczy hasło dy-
rektor artystyczny festiwalu, Radek „Bond” Bednarz. 
– Eklektik Session jest dla mnie czasem, kiedy mogę 
w zgodzie ze sobą, artystycznie i z większym impetem 
zwrócić uwagę na dane zagadnienie, temat, problem.

Wszystko rozpocznie się w nowej siedzibie festiwa-
lu – przestrzeni wystawienniczo-koncertowej w Ga-
lerii na Czystej. Od niedawna stacjonuje tu Fundacja 
Eklektik Art Charity, która realizuje m.in. cykl Eklek-
tik Room, czyli improwizowane spotkania muzycz-
ne. Tym razem rozpoczniemy od niecodziennej 
prezentacji pod nazwą „Empathic Design”. To gratka 
dla wszystkich zainteresowanych designem i sztu-
ką nowych mediów – za pokaz odpowiadają artyści 
związani z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych: 
Dominika Sobolewska, Patrycja Mastej i Sebastian 
Sobótka. Drugiego dnia weźmiemy udział nie tylko 
w spacerze po okolicach placu Kościuszki z przewod-
niczką Iwoną Stec, ale i dwóch muzycznych spek-
taklach. W ramach cyklu Eklektik Room spotkamy 
się w sekretnej części galerii wnętrz Domar. Gośćmi 
improwizowanej sesji będą Ekow Alabi z Ghany 
i José Manuel Albán Juárez o polsko-peruwiańskich 
korzeniach. Alabi występował z międzynarodowymi 
muzykami, takimi jak Ziggy Marley, Manu Dibango 
czy Fela Kuti; Juárez, znany jako Manolo, jest zaś 
cenionym perkusistą i perkusjonistą wielu popu-
larnych zespołów – choćby Łona & The Pimps. Tego 
samego dnia w Galerii na Czystej wystąpi też włoska 
formacja jazzowa XYQuartet.

Międzynarodową grupę muzyków, która zagra 18 
października podczas koncertu finałowego pod 
szyldem Eklektik Afrobeat Orchestra poprowadzi 
Dele Sosimi. Kariera tego prekursora afrobeatu 
rozpoczęła się w latach 70-tych, gdy dołączył do 
zespołu Feli Kutiego, najwybitniejszego nigeryjskie-
go multiinstrumentalisty. Sosimi do dziś pozostaje 
jednym z najaktywniejszych twórców afrobeato-
wych na świecie.

The theme of this year’s Eklektik Session – “Boxed” 
– refers to having no power over your own life, or 
events, that we have no control over, and yet must 
adapt to. It is also a reference to the global pandem-
ic situation in 2020. – Sometimes we feel, as if we’re 
being boxed in. Nowadays this feeling is particularly 
strong. Life is not 100% under our control, and our 
key decisions are obviously determined not just by 
what we want, but also by what is possible to us – 
explains Radek “Bond” Bednarz, artistic director 
of the festival. – For me, Eklektik Session is a time, 
when I can, while being true to myself, artistically 
and with more energy, present an issue, topic, or 
problem.

This time the festival will be held at its new main 
location, that is the exhibition/concert space at 
Galeria na Czystej art gallery. The Eklektik Art 
Charity Foundation moved here recently, and with 
it its Eklektik Room series of improvised musical 
meetings. The event will be inaugurated by an 
unusual presentation called Empathic Design. It 
is a real treat for anyone interested in design and 
new media art. Artists associated with the Wrocław 
Academy of Fine Arts will create this exhibition: 
Dominika Sobolewska, Patrycja Mastej, and Sebas-
tian Sobótka. The second day of the festival will 
involve not only a walk around Kościuszko Square, 
with Iwona Stec as a guide, but also two musical 
performances. As part of the Eklektik Room series 
we’ll be visiting secret areas of the Domar interior 
design gallery. Improvised sessions will feature 
special guests: Ekow Alabi from Ghana and José 
Manuel Albán Juárez (Polish of Peruvian descent). 
Alabi performed with international musicians such 
as Ziggy Marley, Manu Dibango, and Fela Kuti. 
Juárez, known as Manolo, is a renowned drummer 
and percussionist for many popular bands – includ-
ing Łona & The Pimps. On that same day Galeria na 
Czystej will hold the performance by an Italian jazz 
formation XYQuartet.

The final concert will be performed by the interna-
tional group of musicians on 18 October during the 
final concert called the Eklektik Afrobeat Orchestra 
– under the direction of Dele Sosimi. This afrobeat 
pioneer began his musical career in the ‘70s, when 
he joined the band of Fela Kuti – the finest Nige-
rian multi-instrumentalist. Sosimi remains one of 
the most active afrobeat artists in the world today.

Łukasz Lorenc

OUTSIDE  
THE BOX

Między 16 a 18 października 
odbędzie się jubileuszowa, 
10. edycja festiwalu Eklektik 
Session, który co roku łączy 
na wrocławskich scenach 
odległe dźwiękowe światy 
w organiczną całość. Poza 
emocjonującymi wydarze-
niami muzycznymi – gościem 
specjalnym imprezy będzie 
gigant afrobeatu, Dele Sosi-
mi – w programie październi-
kowej edycji znajdziemy też 
m.in. wystawę designu czy 
spacer historyczny.
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Zamówiłem kieliszek francuskiego koniaku, zapali-
łem cygaro i wyszedłem na zewnątrz, pozostawiając 
kolegów pogrążonych w dyskusji równie intensyw-
nej, co bezcelowej. Było ciepło, a świat układał się 
w kolorowe puzzle, kleił się jak wielowarstwowa ga-
laretka, uderzając pikselami barw. Wielkie kwiaty, 
grupy żołnierzy w mundurach khaki, eleganckie 
czerwone suknie, czarne żakiety, błękitne spódnicz-
ki i znów czerń – sutanny przechodzących księży 
– i znów żołnierze, tulipany na pasie zieleni, srebro 
karoserii samochodu, płynne złoto słońca.

Nie byłoby w nim nic stałego, cały byłby wirem roz-
żarzonych partykuł, gdyby nie jedna postać krążą-
ca nerwowo wokół Ziemiańskiej; mężczyzna krępy, 
barczysty, o włosach jakby ostrzelanych pioruna-
mi, w czarnym płaszczu. Próbowałem spojrzeć mu
w oczy, ale rozbiegany wzrok padał to na trotuar, to 
na przejeżdżające auta, to wskroś przeze mnie, na 
witryny lokalu. Wyobrażałem sobie, że podchodzę 
do niego, częstuję papierosem i pytam, czy potrze-
buje pomocy. On bierze ode mnie kieliszek, upija, 
zaciąga się dymem i opowiada o swoich kłopotach, 
niewątpliwie poważnych, bo wyglądał tak, jak wy-
glądają ludzie cierpiący. Czuję satysfakcję z dobrego 
uczynku, a on, uspokojony, odchodzi w swoją stro-
nę, silniejszy i pełen wiary w dobrą przyszłość.

Mogłoby tak być, moja babcia powiedziałaby za-
pewne, że tak być powinno, gdzieś w brzuchu 
czułem dziwne łaskotanie, niespotykaną słabość, 
ochotę, by podejść do tego biedaka z pomocną 
dłonią, powstrzymały mnie jednak: przetarty, po 
wielokroć łatany płaszcz, niechlujny kilkudniowy 
zarost, strąki tłustych, potarganych włosów… Ten 
człowiek nie był z mojego świata. (...)

Wróciłem do naszego stolika i przyłączyłem się 
do kolejnej powierzchownej rozmowy, tym razem 
niespiętej nawet wspólnym tematem; co kilka zdań 
zmienialiśmy wątek, zaśmiewając się i połykając 
kolejne hausty alkoholu, uwalniając się od myśli
o gospodarce narodowej, Kościele i małżonkach, 
skupieni na niezdefniowanej przyjemności. Chy-
ba nie usłyszeliśmy pierwszego strzału, nawet nie 
pamiętam. Nie zarejestrowaliśmy też krzyku. Drugi 
strzał już nas zainteresował. Kuratow spytał chy-
ba, czy komuś strzeliło w silniku na ulicy. Komuś 
innemu – może Klausowi – strzały skojarzyły się
z manifestacją. Tak, to pewnie Klaus, w Berlinie 
stale odbywały się wtedy jakieś manifestacje, a na 
nich co i rusz ktoś strzelał, wrzeszczał i ginął. Od-
wróciłem się, podszedłem do okna i zobaczyłem 
człowieka leżącego na ulicy twarzą do trotuaru, 
rosnącą wokół niego kałużę krwi i policjanta celu-
jącego do mężczyzny w tanim czarnym płaszczu, 

tego samego, którego obserwowałem kilka chwil 
wcześniej. Mężczyzna rzucił rewolwer na ziemię 
i podniósł ręce do góry.

– Zabiłem drania… Musiałem to zrobić. Nazywam 
się Badowski. Uciekał nie będę.

Nie pamiętam, żebym ruszał się z miejsca, ale ja-
kimś sposobem znalazłem się przy ciele, nie za-
stanawiając się nad niebezpieczeństwem trafi enia 
przez kolejną kulę, chwyciłem leżącego za barki
i odwróciłem na plecy, nie myśląc o groźbie zakaże-
nia chorobą przenoszoną przez krew. Było jej mnó-
stwo, klęczałem w lepkiej, szybko stygnącej kałuży, 
czułem pieszczotę wilgoci sklejającej mi włosy na 
nogach. (…) Z dwóch dziurek w eleganckim garni-
turze buchało życie, rozwiewając się w powietrzu 
i uchodząc w stronę brudnych, posępnych chmur.

– Szanowny pan zechce mi pomóc? – Z zadumy wy-
rwało mnie grzeczne pytanie policjanta, zaskaku-
jąco spokojne jak na kogoś, kto trzymał na muszce 
mordercę. Dużego pecha miał ten łach z rewolwe-
rem: zabić na oczach mundurowego. – Proszę przy-
trzymać tego człowieka. Sam nie dam rady, trzeba 
go pilnować, póki nie dotrze tu patrol.

– Powiedziałem, że uciekał nie będę – wyszeptał 
Badowski, zachwiał się i osunął na witrynę Zie-
miańskiej.

Przytrzymałem go tak, by usiadł na gzymsie i oparł 
się o szybę. Pachniał ostro, świdrująco, jak napalo-
ny smarkacz po solówce z kolegą. (…)

– Dlaczego pan to zrobił? Po co zabijać człowieka? 
– spytałem.

Badowski pokręcił głową.

– Moja żona… Zwolnił mnie z pracy przed rokiem. 
Przyjechałem z dziećmi pracować tu, do Warszawy. 
Żona została jako robotnica… ale mieszkanie służ-
bowe rodzinne już jej nie przysługiwało. (…) Dyrek-
tor wydał nakaz eksmisyjny. Błagaliśmy, żona cho-
dziła do niego, ja dawnych kolegów z Rady Miasta 
prosiłem o interwencję, wszystko na nic. Pomyśla-
łem, że tu się z nim spotkam, wiedziałem, że odwie-
dza Warszawę (…). Nie chciałem zabić… Myślałem, 
że się zgodzi że wysłucha, co mam do powiedze-
nia. A on: „Weg!”. Rozumie pan? Weg! Do człowieka, 
który tyle lat w fabryce przepracował, zdrowie jej 
oddał… Weg! Zabiłem drania. Musiałem.
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I ordered a glass of French cognac, lit up my cigar 
and went outside, leaving my friends and their 
dispute, which was as intense as it was pointless. 
It was warm, and the world was arranged like
a colourful jigsaw puzzle, stuck together like a mul-
ti-layer jelly, with pixels of colours striking the eyes. 
Big fl owers, groups of soldiers in khaki uniforms, 
elegant red dresses, black jackets, blue skirts then 
the black of the cassocks of priests passing by, then 
soldiers again, tulips on the green belt, silver of the 
car body, liquid gold of the sun.

There would be nothing regular in that sight, the 
whole thing would be a whirlwind of glowing par-
ticles, if it were not for one fi gure walking around 
Ziemiańska – a stocky and bulky man with hair 
looking as he was struck by a lightning bolt, wear-
ing a black coat. I tried to look him in the eyes, but 
his eyes kept jumping from the pavement, to the 
cars passing by, then to me and the store windows. 
I imagined that I would approach him, offer him
a cigarette and ask if he needed help. He would take 
a glass from me, drink, then start talking about his 
problems – without a shade of doubt they were se-
rious, because he looked like people who suffer.
I would feel the satisfaction of doing a good deed, 
and he would calm down and then go along his way, 
stronger and full of faith in the good future.

It could be like this – my grandmother would prob-
ably say that it should be like this, somewhere in 
my stomach I felt a strange tingling sensation, an 
unusual weakness, a desire to approach this poor 
man with a helping hand, but I was stopped by:
a worn coat with many patches, scruff y look of an 
unshaved man, as well as strands of greasy, tattered 
hair... This man was not from my world. (...)

I went back to our table and joined another super-
ficial conversation, this time without as much as
a common topic. Every few sentences we changed 
the subject, laughing and swallowing more and 
more alcohol, in the process of freeing ourselves 
from the thoughts about the national economy, the 
Church and our wives, instead focusing on unde-
fi ned pleasure. I don’t think we heard the fi rst shot 
– at least I don’t remember it. We didn’t register the 
screaming either. Only the second shot managed 
to pique our interest. I believe it was Kuratov who 
asked, if somebody’s engine blew on the street. 
Someone else – maybe Klaus – thought it was
a protest. I think it was Klaus – at that time, there 
were constant protests and demonstrations in Ber-
lin, and every time somebody shot, screamed and 
died. I turned around, walked up to the window 
and saw a man lying face-first on the pavement,
a puddle of blood growing around him and a police-
man aiming his gun at a man in a cheap black coat 
– the same one I watched a few moments earlier. 

The man threw his gun on the ground and raised 
his hands up.

“I killed the bastard... I had to do it! My name is 
Badowski. I’m not going to run away!”

I don’t remember moving, but somehow, I found 
myself by the body, not thinking about the danger 
of being hit by another bullet I grabbed the man by 
his shoulders and turned him on his back, without 
as much as thinking about the danger of being in-
fected with a blood-borne disease. And there was
a lot of blood. I was kneeling in a sticky, quickly 
cooling puddle, I felt the caress of moisture that 
stuck the hair on my legs together. (...) Life was 
pouring out of two small holes an elegant suit, dis-
persing in the air and going towards dirty, gloomy 
clouds.

“Sir, could you help me?” A question asked by 
the policeman snapped me out of my thoughts.
I thought it was surprisingly calm for someone who 
was aiming his gun at a murderer. The guy with the 
revolver had such a bad luck... To kill somebody in 
front of a cop. “Can you hold this man down? I can’t 
do it alone. We have to keep an eye on him until the 
patrol gets here.”

“I said I wouldn’t run away” Badowski whispered, 
then lost his balance and rested his back against
a shop window on Ziemiańska.

I held him down so he could sit on the ledge and 
lean against the glass. He had a characteristic 
smell, like a gung go kid after a brawl with a friend. 
(…)

“Why did you do that? Why kill a man?” I asked.

Badowski shook his head.

“My wife... He fi red me a year ago. I came with the 
children to Warsaw to work. My wife was a work-
er, but she was no longer entitled to a work apart-
ment. (...) The director issued an eviction order. We 
begged, my wife went to him, I asked my former 
colleagues from the City Council to intervene, but 
it was all in vain. I thought I would meet him here; 
I knew he was visiting Warsaw (...). I didn’t want to 
kill... I thought he’d agree to listen to what I had 
to say. and what did he say? Weg! Do you under-
stand? Weg! He said that to the main who worked 
in the factory for so many years, who sacrifi ced his 
health... Weg! I killed the bastard. I had to.
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Michał Zygmunt

pisarz i dziennikarz. Autor powieści „New Romantic” 
(2007), „Lata walk ulicznych” (2010), „Nienawiść” (2014), 
współautor dwóch antologii opowiadań i dwóch 
zbiorów tekstów filmoznawczych oraz nagradzanych 
scenariuszy filmowych. Jako nastolatek pracował 
przy młodzieżowych programach TVP Wrocław
i Polsatu, później jako dziennikarz związany był 
m.in. z magazynami „Laif” i „Film”, tygodnikiem 
„Wprost”, serwisem Onet Kultura. Jego najnowsza 
książka to alternatywna historia tętniącej życiem, 
przedwojennej Warszawy i jednego z jej mieszkańców 
– Jakuba Berga, którego życie całkowicie odmieni 
przypadkowe spotkanie pewnej feralnej nocy.

writer and journalist. Author of New Romantic (2007), 
Lata walk ulicznych (2010), Nienawiść (2014), 
co-author of two anthologies of short stories, as well 
as two collections of film analyses and award-winning 
film scripts. As a teenager he worked on the youth 
programmes of TVP Wrocław and Polsat. Later, as 
a journalist, he was associated with Laif and Film, 
the Wprost weekly and the Onet Kultura website. His 
latest book is an alternative story of a vibrant, pre-war 
Warsaw and one of its residents – Jakub Berg, whose life 
will be completely changed by an accidental meeting 
one fateful night.



22 Rozmawiamy z Feminatywą, czyli z kim?
Z kobietami, dziewczynami, dziewuchami, Polkami, Ukrainkami, 
organizatorkami, graficzkami, menedżerkami, producentkami, 
tłumaczkami, specjalistkami ds. PR, kuratorkami – od wolonta-
riuszki po dyrektorkę. Przy każdej międzynarodowej inicjatywie 
zza kulis wspiera liderkę/lidera cały szereg osób. Pomyślałyśmy, 
że jednoosobowa reprezentacja instytucji czy wydarzenia, to też 
w jakimś sensie męski sposób narracji. Ten festiwal to, jak sama 
nazwa wskazuje, „femina-” i „-tywa”, czyli komitywa kobiet, dla-
czego zatem nie przeprowadzić rozmowy z bohaterką zbiorową? 

Jak i kiedy narodziła się Feminatywa? 
To pierwsza edycja Feminatywy Polsko-Ukraińskiej. Poja-
wienie się na świecie nowego festiwalu w trakcie wybuchu 
epidemii może wydać się zaskakujące, ale po części to dzięki 
niej wszystkie puzzle tej układanki – od idei, poprzez formułę 
przedsięwzięcia realizowanego w sieci, po finanse – trafiły na 
swoje miejsce. W 2020 roku obchodzimy stulecie polityczno-woj-
skowego sojuszu znanego jako pakt Piłsudski-Petlura – ten rok 
ma więc znaczenie szczególne w relacjach polsko-ukraińskich. 
Nie jest tajemnicą, jak ogromną grupę wrocławian stanowią 
obywatele z ukraińskim paszportem – podejmowanie działań 
budujących dialog polsko-ukraiński jest więc naturalną konse-
kwencją zmieniającej się tkanki miasta. Koronawirus wymusił 
zamknięcie granic, co jeszcze mocniej przypomniało o podziale 
na kraje strefy Schengen i te, które do niej nie należą. Jak sym-
bolicznie przekroczyć ową granicę? Oczywiście podczas dyskusji 
online. W sieci nie ma granic, a literatura i kultura to najlepsza 
przestrzeń do budowania relacji i dyplomacji publicznej. 

Feminatywa to przestrzeń dialogu kobiet. Dlaczego stawia-
cie właśnie na nie?
To właśnie kobiety najaktywniej uczestniczą w życiu kultural-
nym i społecznym, budując relacje na międzyludzkim poziomie, 
a jednocześnie są właściwie wykluczone z międzynarodowej 
debaty publicznej. Dlaczego podczas światowych forów czy nawet 
lokalnych paneli o polsko-ukraińskich relacjach, dyplomatycz-
nych inicjatywach i budowaniu porozumienia rozmawiają głów-
nie mężczyźni? Czy te tematy nie dotyczą kobiet? I tu pojawia się 
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Przez całą jesień, unikając deszczu 
i słoty, możemy z zacisza domów 

śledzić międzynarodowe dyskusje 
i rozmowy wokół literatury w ramach 

feministycznego festiwalu online 
Feminatywa PolskoUkraińska. 

O idei tego nowego kulturalnego 
wydarzenia, programie i gościniach 

rozmawiamy z Feminatywą.

miejsce na narodziny Feminatywy – dość historii, czas herstorii. 
Chcemy wykorzystać ważny dla wzajemnych relacji moment 
i odejść od optyki patrzenia na wspólną historię przez pry-
zmat narzuconej przez mężczyzn wojennej narracji i postawić 
na relacje międzyludzkie, siostrzeństwo, wzajemne wsparcie 
i rozmowę. Okazuje się, że taka przestrzeń dialogu i swobodnej 
wypowiedzi była nam kobietom niezwykle potrzebna. Opowia-
dając o Feminatywie i idei festiwalu, także gdy zapraszaliśmy 
tzw. „duże nazwiska” – dyplomatki, pisarki, artystki z pierw-
szych stron gazet – od razu słyszałyśmy: Oczywiście, to będzie dla 
mnie zaszczyt. Ze wzruszeniem chcemy podziękować wszystkim 
naszym gościniom!

Kogo możemy się spodziewać? Czego dotyczyły będą 
rozmowy?
Nasze gościnie będą rozmawiać, o czym chcą i o tym, co uznają 
za ważne. Będą dyskutować o tych zagadnieniach, o których 
zwykle w debacie publicznej nie mają szansy porozmawiać, jak 
gdyby nie miały własnego zdania na temat wojny czy globalnych 
kryzysów. Pisarki, artystki, intelektualistki i aktywistki z Polski 
i Ukrainy będą dyskutować nie tylko o literaturze i o tym, czy 
może ona pomóc nam w oswajaniu nowego kształtu świata 
po/w trakcie pandemii, lecz także o tym, czy w Polsce i w Ukra-
inie tak samo rozumiemy wyzwania współczesności. Gościniami 
Feminatywy będą m. in. Haska Shyyan, Małgorzata Rejmer, 
Oleksandra Iwaniuk, Dana Vynnytska, Marta Frej, Natalia Śnia-
danko, Maria Peszek, Tamila Taszewa, Janina Ochojska-Okoń-
ska, Maryna Hrymych, Agnieszka Lichnerowicz, Olena Babako-
va czy Irena Karpa. 

Gdzie spotkamy Feminatywę?
Znajdziecie nas online. Zapraszamy na stronę Feminatywy na 
Facebooku, gdzie będzie można wysłuchać wszystkich transmi-
sji. Zaglądajcie także na naszego Instagrama, gdzie regularnie 
odsłaniamy kulisy produkcji festiwalu.

Na pytania „Niezbędnika” odpowiedziały organizatorki  
Feminatywy Polsko-Ukraińskiej: Olga Chrebor,  

Karolina Leontowicz, Daria Ławniczak i Sabina Sokół.
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F E M I N A T I V E

During autumn, while avoiding rain 
and sleet in the comfort of our homes, 
we can follow international discourse 

concerning literature as part of the 
PolishUkrainian Feminative feminist 
festival. We discuss the very concept 
of this cultural event, its programme, 
and guests with the Feminative itself. 

So who is Feminative exactly?
Women, girls, and gals from Poland and Ukraine – organisers, 
graphic designers, managers, producers, translators, PR special-
ists, curators – anyone really, from a volunteer to a director.  
The leader of any international initiative is supported behind  
the scenes by a whole team of people. So we figured, that repre-
senting the institution or the event by a single individual would  
be somewhat of a male-oriented narrative. The festival, as the 
name suggests, is a joint feminine effort. As such voicing our  
opinions as a group is very apt, is it not? 

When and how did the Feminative began? 
This will be the first edition of Polish-Ukrainian Feminative. 
Creating a new festival from scratch in the midst of an epidemic 
may sound peculiar. However, the outbreak itself kind of helped to 
put all the pieces of this puzzle – the idea, the means of making it 
happen, and the financing – together. In 2020 we are celebrating 
the centenary of the political and military alliance known as the 
Piłsudski-Petlura pact. As such this year is particularly important 
to Polish-Ukrainian relations. It’s no secret, that many Wrocław 
residents have Ukrainian passports. Efforts in building Pol-
ish-Ukrainian dialogue is a natural consequence of the changing 
fabric of the city. Due to the coronavirus the borders were closed. 
This was a strong reminder of the division between the countries, 
that are included in the Schengen Area, and those, that are not. 
How can you symbolically cross such borders? Through online dis-
cussion of course. Borders are much less of a concept online, while 
literature and culture create ideal space for building relationships 
and public diplomacy. 

Feminative is a dialogue space for women. Why is that the case?
Because women are the most active group in cultural and so-
cial life in an effort to build interpersonal relations. At the same 
time they’re for the most part excluded from the international 
political discourse. Why do the international forums and even 
local panels discussing Polish-Ukrainian relations, diplomatic 

initiatives, and understanding between the countries involve 
mostly men? Don’t women have a say in the matter? And that’s 
why Feminative was born – enough history, time for some 
herstory. Our aim is to use this moment, that is important to 
our relations, and move away from the optics of looking at our 
joint history through the prism of male-imposed war narrative. 
Instead we wish to elevate interpersonal relations, sisterhood, 
supporting each other, and dialogue. As it turns out, women 
really needed such a space for dialogue and free expression. 
When discussing Feminative and the idea behind the festival, 
as well as in the process of inviting “important figures” – diplo-
mats, writers, artists from the front pages of newspapers – we 
often heard: Of course, I would be honoured. We’d like to thank 
our guests from the bottom of our hearts for their support!

Who can we expect as featured guests? What matters will 
be discussed?
Our guests will have the freedom to discuss anything and 
everything they find important. Most likely they will tackle sub-
jects, that they would not otherwise have the opportunity to dis-
cuss in a public debate – as if they do not have an opinion of their 
own concerning war or global crises. Writers, artists, intellectuals, 
and activists from Poland and Ukraine will likely discuss not 
only literature – whether it may help us better adapt to the world 
during/after the pandemic – but also whether we understand the 
challenges of the modern era in the same manner in Poland and 
Ukraine. The guests of Feminative will include for example Haska 
Shyyan, Małgorzata Rejmer, Oleksandra Iwaniuk, Dana Vynnyts-
ka, Marta Frej, Natalia Śniadanko, Maria Peszek, Tamila Taszewa, 
Janina Ochojska-Okońska, Maryna Hrymych, Agnieszka Lichne-
rowicz, Olena Babakova, and Irena Karpa. 

Where can we meet the Feminative?
You’ll find us online. Go to our Feminative Facebook page to 
listen to all the broadcasts. We also encourage you to visit our 
Instagram page, where we regularly present the behind the 
scenes details of festival preparations.

The “Cultural Guide” interview participants were the Polish-Ukrainian 
Feminative organisers: Olga Chrebor, Karolina Leontowicz,  

Daria Ławniczak, and Sabina Sokół.
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11. LGBT FILM FESTIVAL
11TH LGBT FILM FESTIVAL

2–8.10
Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema

www.kinonh.pl
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Stanisław Abramik

Film jako punkt wyjścia:  
do rozmowy, lepszego zrozu-
mienia drugiego człowieka, 
różnych perspektyw i świata 
wokół – tak Kino Nowe Hory-
zonty tłumaczy swoje postrze-
ganie sztuki filmowej. Jednym 
z najpełniejszych rozwinięć 
tego spojrzenia jest organi- 
zowany po raz ósmy w KNH  
(a po raz jedenasty w całej 
Polsce) LGBT Film Festival, 
który w tym roku odbędzie  
się między 2 a 8 października.

Film as a starting point: for  
conversation, better under-
standing of other people,  
different perspectives and  
the world around – this is  
how New Horizons Cinema 
explains its perception of film 
art. One of the most complete 
examples of this perspective  
is the LGBT Film Festival,  
organized for the eighth time 
at New Horizons (and for  
the eleventh time in Poland), 
which this year will take place 
from 2nd to 8th of October.

W programie LGBT Film Festival rokrocznie po-
jawiają się najnowsze filmy z całego świata, przy-
bliżające kwestie związane z kształtowaniem czy 
odkrywaniem swojej tożsamości, walką o prawa 
człowieka i przede wszystkim ukazujące, jak silna 
jest miłość, która nie pyta o płeć. W tym roku pod-
czas przeglądu obejrzymy 9 filmów – wśród nich 
europejskie produkcje docenione na prestiżowych, 
międzynarodowych festiwalach (m.in. prezentowa-
ny w Cannes szwedzki kandydat do Oscara „A po-
tem tańczyliśmy”, nagrodzone na Berlinale „Mon-
sters.” oraz pokazywane w Toronto słodko-gorzkie 
„My dwie”), ale i historie z Argentyny („Łowca”) 
i Izraela („M”). Warto zwrócić uwagę na trzy propo-
zycje z Polski: „Kontrolę” Filipa Pasternaka – film 
na podstawie kultowego miniserialu internetowe-
go, „Polish Drag Project” – dokument przybliżający 
świat polskiej sceny drag, a także „Punkt zapalny” 
– dokumentalną opowieść o słynnej tęczy, warszaw-
skiej instalacji autorstwa Julity Wójcik.

Filmy z nurtu LGBT to zjawisko obecne w historii 
kinematografii od wielu lat, o czym świadczy m.in. 
stałe miejsce dla tego typu produkcji na najważniej-
szych imprezach filmowych na świecie (np. Berlina-
le i Cannes). Kino z osobami nieheteronormatyw-
nymi na pierwszym planie coraz mocniej przebija 
się też do głównego nurtu, czego przykładem jest 
choćby ogromny sukces „Tamtych dni, tamtych 
nocy” w reżyserii Luki Guadagnina (ze zjawiskową 
rolą Timothéego Chalameta) albo niesłabnąca po-
pularność filmów Xaviera Dolana. Jedenasta edycja 
LGBT Film Festivalu to świetna okazja, żeby zoba-
czyć najnowsze i najciekawsze kierunki rozwoju 
tego nurtu.

Every year, the LGBT Film Festival programme fea-
tures the latest films from around the world, pre-
senting issues related to shaping or discovering one’s 
identity, fighting for human rights and, above all, 
showing how strong is love that does not ask about 
gender. This year the review features 9 films, includ-
ing top European productions, winning prestigious 
awards at international festivals – including the 
Swedish Academy Award candidate And Then We 
Danced, which was presented at the Cannes Film Fes-
tival, Monsters., which won a prize at the Berlinale, as 
well as the bittersweet Two of Us presented in Toronto, 
along with LGBT+ stories from Argentina (El Cazador) 
and Israel (M). We will also have a chance to watch 
three films from Poland, which are particularly wor-
thy of note: Control by Filip Pasternak – a film based 
on a legendary online miniseries, Polish Drag Project, 
a documentary presenting the world of the Polish 
drag scene, as well as Punkt zapalny [Flash Point] – 
another documentary about the famous Warsaw rain-
bow installation by Julita Wójcik.

LGBT films are hardly a new phenomenon in the 
history of cinematography, which is evidenced by 
the dedicated spot for these productions at the most 
important film events in the world, including the 
Berlinale and Cannes Festival. Films focusing on 
non-heteronormative protagonists are slowly becom-
ing a mainstay in the mainstream, which is shown by 
the enormous success of Call Me by Your Name by 
Luca Guadagnino, starring Timothée Chalamet, as 
well as the unwavering popularity of Xavier Dolan’s 
productions. The 11th LGBT Film Festival is a great 
opportunity to see the latest and the most interesting 
directions of development of this trend.

MIŁOŚĆ,  
RÓWNOŚĆ  
I KINO
LOVE, EQUALITY  
AND CINEMA kadr z filmu „Polish Drag Project”,  

reż. Nina Krawczyk, Ola Krosnowska (mat. organizatora) 

kadr z filmu „A potem tańczyliśmy”,  
Levan Akin (mat. organizatora)
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The pandemic is both a major challenge and 
a test of adaptability of virtually all sectors 
of the economy – as well as a trial for each 

of us. COVID-19 not only changed our way of life, 
our clothes, but also our means of working, shop-
ping, and cooking. Changes to our habits, manda-
tory precautions, as well as fear obviously affected 
consumerism, which had an impact on the market. 
Enterprises in different sectors compete for the ti-
tle “who lost the most” – and which industry was 
most affected by the pandemic. Cultural industry 
is definitely one of the areas, which suffered greatly 
because of the outbreak.

Culture, unlike bread and disinfectants, is not 
“a basic need”. In unusual circumstances it is easy 
to completely disregard it, or limit yourself to books 
and TV shows. The cultural sector thus faces new 
challenges. Adaptation is most difficult for institu-
tions, that operate based on traditional methods. 
Coronavirus showed us, how important it is to em-
brace the virtual, and provide an interesting online 
portfolio that is more than just a copy, of what is 
available “on site”. 

Creation of non-standard, engaging, and interest-
ing online solutions is spearheaded by the smaller 
entities. Not the large, renowned, and well financed 
institutions – but rather tiny organisations and in-
dividuals, usually not part of the mainstream en-
tertainment. Why is that? Such entities function in 
a state of constant financial (and operational) un-
certainty – living from one project to the next, and 
often “starting from scratch”. Thus they’re well ex-
perienced in managing crisis situations. For them 
pandemic is just another problem to solve. Many 
institutions that pride themselves in long-stand-
ing history, for years operating based on repetition 
and established patterns, struggle in the reality of  
COVID-19. In this environment a more extensive  
e-mail list and a few extra Facebook posts is not enough.

What happens next? When the virus threat sub-
sides, will the throngs of culture enthusiasts storm 
galleries, theatres, operas, and other cultural ven-
ues? Or will the fear of crowds induced by the pan-
demic put an end to social gatherings, while virtual 
tours and the streaming of concerts and spectacles 
becomes the new norm? There’s no way of know-
ing. 2020 did teach us a lesson – that everything 
can change all of a sudden. Here’s hoping, that the 
next change will be for the better.

C zas pandemii jest poważnym wyzwaniem 
i sprawdzianem z umiejętności adaptacji wła-
ściwie dla wszystkich sektorów gospodarki 

i dla każdego z nas. Czasy COVID-19 zmieniły nie tyl-
ko styl życia i ubierania się, ale też styl pracy, robie-
nia zakupów, gotowania. Za zmianami w zachowa-
niu, wymuszoną ostrożnością lub strachem poszły 
oczywiście decyzje konsumenckie uderzające w ry-
nek. Sektory licytują się, kto najwięcej stracił i kogo 
pandemia dotknęła w największym stopniu. Bez 
wątpienia wśród tych, którym w czasach zarazy jest 
szczególnie ciężko, znalazła się branża kulturalna.

Kultura, w przeciwieństwie do chleba i płynu do 
dezynfekcji, nie jest towarem pierwszej potrzeby. 
W wyjątkowej sytuacji łatwiej jest z niej całkiem 
zrezygnować lub ograniczyć uczestnictwo w kultu-
rze do czytania książek czy oglądania seriali. Sektor 
kultury staje przed nowymi wyzwaniami. Egzamin 
z umiejętności dostosowywania się najtrudniej 
jest zdać instytucjom z tradycyjnymi działania-
mi. Czasy koronawirusa pokazały, jak ważne jest 
dopieszczenie przestrzeni wirtualnej i stworzenie 
w niej ciekawej oferty niebędącej jedynie kopią wer-
sji standardowej, „stacjonarnej”. 

W budowaniu tych niestandardowych, angażujących 
i interesujących rozwiązań online przodują mali. Nie 
wielkie, uznane i dobrze finansowane instytucje, 
a mniejsze organizacje czy osoby, często pozostające 
poza głównym nurtem. Czemu tak się dzieje? Przy-
zwyczajeni do finansowej (i życiowej) niepewności, 
żyjący od projektu do projektu i co rusz „zaczynający 
od nowa” mają wprawę w sytuacjach kryzysowych. 
Dla nich pandemia to po prostu kolejne wyzwanie. 
Instytucje często chlubiące się swoją długą histo-
rią, przez lata bazujące na powtarzalności i spraw-
dzonych schematach nie zawsze wychodzą z próby 
COVID-19 zwycięsko. W nowej rzeczywistości nie 
wystarczy przecież poszerzenie bazy mailingowej 
czy zwiększenie częstotliwości postów na Facebooku. 

Co będzie dalej? Czy, gdy zagrożenie wirusem zosta-
nie opanowane, wygłodniałe tłumy entuzjastów kul-
tury ruszą szturmować galerie, teatry, opery i inne 
kulturalne przybytki? Czy zasiany przez pandemię 
strach spowoduje, że wydarzenia gromadzące tłumy 
odejdą do lamusa, a standardem będzie wirtualne 
zwiedzanie wystaw i streamingi koncertów czy spek-
takli? Nie wiadomo. Rok 2020 nauczył nas chyba, że 
wszystko może się zmienić. Pozostaje mieć nadzieję, 
że tym razem zmieni się na lepsze.

MIASTO I KULTURA: HACKATHON
CITY AND CULTURE: HACKATHON

28.10

Barbara

www.strefakultury.pl/PraktycyKultury

PraktycyKultury                          → s. 75

Hanna Kostrzewska
absolwentka kulturoznawstwa i socjologii na Uniwersytecie 
Śląskim. Prowadzi zajęcia związane z organizacją i promocją 
działań kulturalnych. Współautorka aplikacji Katowic o tytuł ESK 
2016, pracowała m.in. z Medialabem Katowice czy Regionalnym 
Instytutem Kultury. Podczas odbywającego się 28 października 
hackathonu Miasto i Kultura poprowadzi jedną z dyskusji analizu-
jących działalność sektora kultury w miesiącach pandemii. 

a graduate of cultural studies and sociology at the University  
of Silesia. She conducts classes related to the organization  
and promotion of cultural activities. Co-author of Katowice’s  
application for the ECoC 2016 title. She worked, among others,  
with Medialab Katowice and Regional Institute of Culture.  
During the hackathon City and Culture on 28th of October,  
she will lead one of the discussions analyzing the activities  
of the cultural sector in the months of the pandemic.

Chleba i igrzysk
Bread and games
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Krzysiek Stęplowski

Here’s a real hit. Have you ever seen parents use this as 
means of communicating with their child? This is the true 
game of “hide and seek”! As a matter of fact, does anyone 
even remember, what that means? Photo submitted by 
Matylda Tankiewicz.

Na ulicach i kamienicach Wrocławia znaleźć można stare 
poniemieckie napisy, fragmenty dawnych cmentarzy, „pa-
miątki” z okresu PRL. Czasem jednak trafiamy na zupełnie 
specyficzny „nurt” z przeszłości – taki jak na zdjęciu. Choć 
Pet Shop Boys grają przecież do dziś.

Streets and tenements around Wrocław still bear old 
post-German inscriptions. You can still find sections of old 
cemeteries, “souvenirs” from the PRL era. Sometimes how-
ever we get to see a rather unusual “blast from the past” 
– as shown on the photo. To be fair, Pet Shop Boys perform 
to this day.

This year is difficult not only for the  
owners of closed down shops. Some 
people choose to spread positive energy 
in general. “It’s going to be fine!”  
– we found such signs on several homes 
around Wrocław. One of the photos was 
submitted by Emilia Gieroń – thank you!

This is a truly heart-warming exam-
ple of solidarity and positive energy. 
“Dear customer, we’re closed 
temporarily” – says the sign on the 
entrance. “We miss you very much – 
dear customers” – says the sign next 
to it. How adorable is that? Photo 
submitted by Matylda Tankiewicz.

BrzydkiWrocław

Zapraszam na kolejną wycieczkę po Brzyd
kim Wrocławiu – nieoczywistym, zaskaku
jącym, również zabawnym. Dziś zobaczycie 
kilka „oddolnych” przekazów i wyrazów, 
jakie można spotkać, rozglądając się uważ
nie podczas spacerów. Uwielbiam to robić 
i zachęcam do tego również fanów profilu 
Brzydki Wrocław na Facebooku – trzy z pu
blikowanych dziś zdjęć są ich autorstwa!

Please join us on another tour around the 
Ugly Wrocław – see the not so obvious, 
surprising, and often amusing side of the 
city. Here’s a few “bottom-up” submissions 
and examples of what you can encounter 
by carefully looking around while you’re 
out on a stroll. It is something I very much 
enjoy, and I encourage all visitors of the 
Ugly Wrocław Facebook profile (Brzydki 
Wrocław) to do the same – three of the pho-
tos published today are fan submissions!
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W tym trudnym roku warto dodać  
otuchy nie tylko właścicielom zamknię-
tych sklepów. Niektórzy adresują dobrą 
energię po prostu do wszystkich.  
„Będzie dobrze!” – takie słowa znaleź-
liśmy na dwóch wrocławskich kamie-
nicach. Jedno ze zdjęć przesłała Emilia 
Gieroń – dziękujemy!

Jeden z cudownych przejawów  
solidarności i dobrej energii. „Miły 
kliencie, chwilowo nieczynne”  
– napisał właściciel zamkniętego  
już sklepu. „Tęsknimy ogromnie  
– mili klienci” – odpisał ktoś.  
Przemiłe! Zdjęcie przesłała Matylda 
Tankiewicz.

Zaczynamy od prawdziwego hitu. Czy widzieliście, aby 
którykolwiek rodzic komunikował się w ten sposób ze  
swoją pociechą? To prawdziwe „podchody”! Swoją drogą  
– kto jeszcze pamięta tę zabawę? Zdjęcie przesłała Matylda 
Tankiewicz.
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Rozwiąż jesienne słowne sudoku wykorzystując do tego litery z wyrazu ŻOŁĄDŹ. 
Dwie takie same litery nie mogą się powtórzyć w danym rzędzie, kolumnie ani prostokącie.

PIONOWO

1. Największy wrocławski mebel (proj. T. Kantor)

3. Pod ulicą Świdnicką; w nim znikają Anonimowi Przechodnie (proj. J. Kalina)

4. Mityczny poeta z ptakami we włosach (proj. T. von Gosen,  
wyk. S. i M. Wysoccy)

7. Złośliwi twierdzą, że cwałuje na kucu (proj. D. Korzeniewska,  
M. Albrzykowski, G. Jaskierska-Albrzykowska)

9. Plączą się pod stopami

11. Srebrna na najmniejszej wrocławskiej wyspie (proj. O. Zięta)

POZIOMO:

2. Ruszył słońce, a potem stanął pod Wzgórzem Partyzantów (aut. L. Podsiadły)

5. Żywy pomnik, który co wiosnę się zazielenia (proj. J. Bereś)

6. Świta zza okrągłego stołu (aut. M. Abakanowicz)

8. Filozof z wyspy Bielarskiej (aut. S. Netswoldow)

10. Bogini na łowach w Parku Szczytnickim (proj. E. Seger)

12. Kolorowy błazen rodem z Włoch (proj. A Mendini)

1.

2.

4.

6. 7.

3.

5.

8. 9.

10.

11.

12.

Z okazji miejskich festiwali artystycznych – OUT OF STH i MIASTOmovie  
– zapraszamy na spacer szlakiem dwunastu powojennych rzeźb  
w przestrzeni Wrocławia. Hasłem krzyżówki będzie tytuł trzynastego  
pomnika, który zobaczyć można na jednym z nadodrzańskich mostów.

Z poprawnie rozwiązaną krzyżówką zapraszamy  
do Infopunktu w Barbarze (ul. Świdnicka 8b). 
Na 9 osób czekać będą nagrody:

• 3 książki Michała Zygmunta „Krew i honor”  
Wydawnictwa Krytyki Politycznej

• 2 podwójne zaproszenia na pokazy filmów w ramach  
8. festiwalu filmów o mieście i architekturze MIASTOmovie: 
po 1 na seanse filmów „Experimental City” (7.10)  
i „Drezno. Architektura i polityka” (11.10) 

• 4 podwójne zaproszenia na seanse Dyskusyjnego  
Klubu Filmowego „Centrum” w Dolnośląskim Centrum 
 Filmowym: po 1 na pokazy  filmów „Mathias i Maxime” 
(5.10), „Berlin, Barcelona” (12.10), „Komuna” (19.10),  
„American Honey” (26.10)

Regulamin konkursu znajduje się na stronie:  
www.strefakultury.pl/niezbednik-pazdziernik2020-konkurs.
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1.09–3.01.21

„Totemiczny znak figury ludzkiej”  
– wystawa
The totemic symbol of the human 
figure – an exhibition

Muzeum Narodowe we Wrocławiu / The National 
Museum in Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 5
wt.–czw. / Tue.–Thu. 12:00–16:00 
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–16:00

Człekopodobne istoty, mutanty, hybrydy, sylwetki 
z głowami modliszek – to postaci zapełniające 
dzieła Marka Oberländera i Jana Lebensteina. 
Obaj artyści, dotkliwie doświadczeni w czasie II 
wojny światowej, w zbliżonym do siebie czasie 
podjęli próbę konfrontacji z rozpaczą, samotno-
ścią i degradacją pojęcia człowieczeństwa. Na 
wystawie pokazanych zostanie ponad 100 dzieł 
pochodzących z bogatej kolekcji Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. Zdecydowaną większość 
z nich stanowią niepokazywane od ponad 40 lat 
prace Marka Oberländera.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

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

Human-like creatures, mutants, hybrids, sil-
houettes with praying mantis’ heads – these are 
the characters that live within the framework of 
works by Marek Oberländer and Jan Lebenstein. 
Both artists, who endured tragedies during World 
War II, made an attempt to confront despair, lone-
liness and degradation of the notion of humanity 

in a similar timeframe. The exhibition will be 
a showcase of more than 100 works from the rich 
collection of the National Museum in Wrocław, 
with the vast majority of them being works by 
Mark Oberländer, which have not been shown for 
more than 40 years.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced),  
5 PLN (group, family)

11.09–10.10

„Przestrzeń – interpretacje”  
– wystawa fotografii
Space – interpretations  
– photography exhibition

Galeria FOTO-GEN, pl. Nankiera 8
wt.–sob. / Tue.–Sat. 10:00–18:00

Kwarantanna w wyjątkowy sposób dotknęła arty-
stów, co widoczne jest, wśród powstałych w tym 
czasie realizacji fotograficznych, prezentowanych 
podczas dorocznej wystawy Okręgu Dolnoślą-
skiego Związku Polskich Artystów Fotografików. 
Każdy z fotografów biorących udział w wystawie, 
proponuje swoją interpretację idei przestrzeni. 
Wśród zebranych prac, pojawia się zarówno prze-
niesienie tradycyjnego pojmowania przestrzeni 
jako otoczenia materii, jak i próba zmierzenia 
się z najbardziej indywidualnym postrzeganiem 
przestrzeni jako miejsca rozwoju własnych wizji, 
próby analizy istoty swojej osobowości. Mimo 
różnorodności zebranych prac jasne jest jedno: 
każdy artysta porusza inną kwestię problematy-
ki przestrzeni i jej pojmowania i choć możemy 
poszukiwać, pojęcie przestrzeni pozostanie do 
końca niepojęte.

Organizator: OKiS Wrocław

www.okis.pl

Bilety: 4 PLN (normalny), 2 PLN (ulgowy), 
wtorki – wstęp wolny 

The quarantine affected artists in a unique way. 
This is evidenced by photographic projects cre-
ated during that period, presented at the annual 
exhibition of the Lower Silesian branch of the 
Polish Photographic Artists Association. Every 
photographer participating in the exhibition 
presents his own concept of space. These works 
feature both traditional understanding of space as 
the surroundings of matter, as well as an attempt 
to consider the most individual perception of 
space as a place used to develop one’s own vision, 
or to analyse the essence of one’s personality. 
While the works are extremely diverse, one thing 
is clear: each artist considers space and its under-
standing in a different way. While we can strive to 
comprehend it, the concept of space will remain 
an unsolvable puzzle.

Organiser: OKiS Wrocław / Tickets:  
4 PLN (regular), 2 PLN (reduced),  
Tuesdays – free entrance

19.09–18.10

„Chromaty / Achromaty”  
– wystawa prac Andrzeja Gieragi 
Chromatics / Achromatics  
– an exhibition of works  
by Andrzej Gieraga 

mia ART GALLERY, pl. Solny 11
wt.–pt. / Tue.–Fri. 12:00–18:00 
sob. / Sat. 12:00–16:00 
niedz. / Sun. 12:00–15:00

Andrzej Gieraga (ur. 1934) to malarz, grafik, profe-
sor ASP w Łodzi i Politechniki Radomskiej. Należy 
do najwybitniejszych, żyjących, polskich przed-
stawicieli nurtu abstrakcji geometrycznej. W swej 
twórczości odwołuje się do spuścizny Henryka 
Stażewskiego, jednocześnie poszukując własnej 
drogi artystycznej, będącej inklinacją światła 
i koloru. Wystawa prezentować będzie najnowszy 
cykl prac artysty.

4.09–6.11

„Point Nemo” – wystawa prac  
Pawła Janickiego 
Point Nemo – an exhibition of works 
by Paweł Janicki 

Centrum Sztuki WRO / WRO Art Center, ul. Widok 7
wt.–pt. / Tue.–Fri. 11:00–18:00 
niedz. / Sun. 12:00–15:00

Wystawa Pawła Janickiego jest wyprawą w pobliże 
Punktu Nemo – geograficznego konstruktu; wyzna-
czonego na Oceanie Spokojnym miejsca najodleglej-
szego od lądów; bieguna niedostępności. Nawigacja 
odbywa się poprzez, w większości nowe, prace 
artysty: protokoły postępowania z autonomicznymi 
ewoluującymi systemami, eksperymenty z AI, siecią, 
patternami obecnymi w wielkich zbiorach danych, 
kodem, nową materialnością. Obiekty, instalacje, 
działania i nie-działania orbitują wokół wspólne-
go środka ciężkości: osobliwości, z której wyłania 
się nowy porządek praw i intencjonalności, lub 
w którą wszystko się zapada.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów 

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny 

Paweł Janicki’s exhibition is a journey toward 
Point Nemo, a geographical construct denoting 
the spot in the Pacific Ocean which is farthest 
from land: the pole of inaccessibility. Navigation 
is based on protocols of dealing with autonomous 
evolving systems and experiments with AI, the 
Internet, patterns in huge data sets, code, and 
new materiality. Objects, installations, actions, 
and non-actions revolve around one center of 
gravity – a singularity from which a new order 
of laws and intentionality emerges or into which 
everything collapses.

Additional language: English / Organiser: WRO 
Center for Media Art Foundation / Free entrance
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Dodatkowy język: angielski

Organizator: mia ART GALLERY

www.miaartgallery.com

Wstęp wolny 

Andrzej Gieraga (born 1934) is a painter, graphic 
artist, professor at the Academy of Fine Arts in 
Łódź and the Technical University of Radom. 
He is one of the most outstanding, living Polish 
representatives of the geometric abstraction 
trend. In his work, he refers to the legacy of Hen-
ryk Stażewski, while at the same time is seeking 
his own artistic path, which is an inclination for 
such means of expression as light and colour. The 
exhibition will present the most recent series of 
his works.

Additional language: English / Organiser:  
mia ART GALLERY / Free entrance

25.09–8.11 

„Epoka Majatów” – wystawa prac 
Leny Czerniawskiej 
The Time of Mayates – an exhibition 
of works by Lena Czerniawska

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

Prace opowiadają o zamknięciu, tęsknocie i świe-
cie nocnych stanów miasta Cuernavaca i górskich 
okolic pogrążonych w suszy i upałach, gdzie 
artystka spędziła lockdown. Opowiadane historie 
poruszają się pomiędzy motywami śmierci, zjaw, 
roślinności, ptactwa, meksykańskiej religijności, 
ulicznych psów i stanie oczekiwania. Każdemu 
rysunkowi towarzyszą słowa, krótkie fragmen-
ty, które czytane w odpowiedniej kolejności 
zamykają się w opowieść o „Epoce Majatów”, czyli 
czasie kiedy pojawiają się „mayates” – chrząszcze 
podobne do polskich bąków majowych, które 
z powodu swoich nerwowych lotów, wprowadzają 
dodatkowy stan niepokoju i chaosu.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

These art pieces tell the story of being trapped, 
the longing, and the night-life of Cuernavaca 
city and the nearby mountain regions suffering 
from heat and drought, where the artist spent 
the lockdown. Stories presented by the artist 
involve themes of death, apparitions, vegetation, 
birds, Mexican religion, homeless dogs, and the 
waiting. Each drawing is accompanied by words, 
short texts, which, when read in the right order, 
formulate a story about The Time of Mayates, i.e. 
the time when Mayates appear. Those are beetles 
similar to Polish Maybugs, which, due to their 
uneven flight patterns, tend to cause additional 
anxiety and chaos.

Organiser: Centrum Kultury Zamek  
/ Free entrance

25.09–21.11
1.10 | 17:00 oprowadzanie kuratorskie  
/ curatorial guided tour

„I am you but stronger” – wystawa
I am you but stronger – an exhibition 

galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9-10
śr.–pt. / Wed.–Fri. 14:00–18:00  
sob. / Sat. 11:00–15:00

Na wystawie „I am you but stronger” zaprezento-
wane zostały prace będące tematyczną konty-
nuacją twórczości Mariusza Maślanki i Barbary 
Żłobińskiej – artystów, którzy w swoich obiektach 
i instalacjach badają koncepcję kapitalizmu jako 
sposobu organizacji szeroko rozumianej natury, 
w tym natury ludzkiej. Interesują ich systemy 
socjoekonomiczne oraz funkcja, jaką pełnią 
w mechanizmie globalnej ekologii. Ich projekty 
odzwierciedlają żywe związki między akumulacją 
kapitału, dziedzictwem cywilizacyjnym i tętnem 
życia. Spotkanie 1.10 poprowadzą artyści oraz 
kurator wystawy Hubert Kielan.

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

The I am you but stronger exhibition presents the 
works that continue the efforts of Mariusz Maślanka 
and Barbara Żłobińska – artists who, through their 
objects and installations, explore the concept of cap-
italism as means of organising broadly understood 
nature, including human nature. The artists focus 
on socio-economic systems and the role they play 
in the mechanism of global ecology. Their projects 
reflect the living relationship between the accumu-
lation of capital, the heritage of civilisation, and the 
pulse of life. The 1.10 meeting will be held by artists 
and the exhibition’s curator – Hubert Kielan.

Organiser: BWA Wrocław / Free entrance

2.10–2.11 
11, 25.10 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie  
/ curatorial guided tour

„Zasoby naturalne” – wystawa
Natural resources – exhibition

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

Wystawa prezentuje wybrane dzieła z kolekcji 
Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Pokaz koncentruje się na analizie 
pojęcia zasobu w kategorii dobra wspólnego. Jako 
zasób naturalny rozumiane są tu nie tylko dobra 
płynące z natury, ale również ludzki potencjał 
potrafiący, w szczególności w zetknięciu ze sztu-
ką, stać się inicjatorem zmian. Narracja prezen-
tacji odwołuje się do strategii przetrwania, która 
w miejsce zwątpienia proponuje skupienie się na 
choćby najwątlejszej motywacji.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Muzeum Współczesne Wrocław 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

The exhibition features selected works from the 
collection of Zachęta – Lower Silesian Society for 
the Encouragement of Fine Arts. The presentation 
focuses on the analysis, of the concept of a resource 
as a common good. In the context of the exhibition, 
natural resources denote not only goods derived 
from nature, but also human potential, which can 
initiate change, especially through contact with art. 
The narrative of the presentation refers to a survival 
strategy, which compels us to cling to even the faint-
est hope instead of succumbing to des pair.

Additional language: English / Organisers:  
Zachęta Lower Silesian Society for the Encourage-
ment of Fine Arts, Wrocław Contemporary Muse-
um / Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN (reduced), 
Thursdays – free entrance
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6.10–6.11
6.10 | 19:00 wernisaż / opening

„Maskulina” – wystawa prac  
Ra Solaris
Maskulina – exhibition of art  
by Ra Solaris

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Masculina – z hiszp. rodzaj męski. Dzielić jest 
łatwo. Po części to odruch biologiczny, bo coś 
zazwyczaj jest po prostu dobre lub nie. Dzielić 
można mapę po linii rzek, ziarna od plew i liczbę 
przez siebie samą. To bardzo proste. Między 
skrajnościami jest jednak obszar za mało badany, 
niesztampowy, bez ramki. Dzieją się w nim rzeczy 
niezwykłe. Zdawałoby się, że zdjęcia, fotomonta-
że i animacje Radka Kaszuby są odpowiedzią na 
aktualne wydarzenia, że angażują się w debatę 
publiczną. Jednak niewymuszony charakter 
i szczerość prac, wnoszą do tej dyskusji dużo 
więcej – piękno. Prace „Ra Solaris” emanują 
wolnością, odwagą i autoironią, tyle samo w nich 
Alicji co Damy Kier, drag queen i Dürera.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl

Wstęp wolny 

Masculina – in Spanish it means masculine. It is 
easy to separate things. Partially that’s just biolo-
gy – something is usually either good or not. You 
can separate parts of map, using the river as the 
dividing line. Or separate wheat from the chaff. Or 
divide a number by itself. It’s very easy. However 
between the extremes there’s an unexplored area, 
that is not easily defined. And strange things hap-
pen there. You’d think, that the pictures, photo-
montages, and animations by Radek Kaszuba are 
simply an answer to current events, engaging in 
public debate. However the unobtrusive nature, 
and the sincerity of his art bring something else to 
the discussion – beauty. “Ra Solaris” art emanates 
freedom, courage, and self-irony – it involves just 
as much Alice, as it does Queen of Hearts – or drag 
queen and Dürer.

Organiser: ODA Firlej / Free entrance

The exhibition of Izabela Chamczyk, a well-
known painter and performer, showcases her 
latest works involving matter itself and its activity 
– presenting the processes associated with it in 
a phenomenal way. The author, by going beyond 
the polarity of concepts of destruction and crea-
tion, presents their simultaneous existence in the 
beauty of abstract forms and very real gadgets, or 
the artefacts consumed and reabsorbed by nature.

Organiser: Entropia Gallery / Free entrance

9–30.10 

„Podróże i nie tylko” – wystawa  
prac Sabiny Paździor (Mazur)
Travels and more – an exhibition  
of worksby Sabina Paździor (Mazur)

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

Zaczynała od szkicu ołówkiem i martwej natury, 
dziś eksperymentuje z farbą i kolorem. Na płótnie 
zapisuje swoje wspomnienia z podróży – a w życiu 
miała okazję zwiedzić połowę świata. Jej obrazy 
umożliwiają innym odkrywanie niedostępnych 
zakątków. Artystka pozwala je oglądać tak, jak ona je 
widziała – często melancholijnie, za mgłą. To pierw-
sza indywidualna wystawa prac Sabiny Paździor 
(Mazur). Obrazy, które namalowała, w większości 
znajdują się obecnie w prywatnych kolekcjach.

Organizator: ODT Światowid

www.światowid.net.pl

Wstęp wolny 

She began her work with pencil sketches of still 
life. Today she experiments with coloured paint. 
For her the canvas is the means of recording 
memories from travels – and she has already 
visited half the planet. Her creations allow the au-
dience to discover distant lands. The artist gives 
us the opportunity to see these various places the 
same way she did – in a spirit of melancholy, cov-
ered by fog. This is the first individual exhibition 
of art by Sabina Paździor (Mazur). Her paintings 
usually find their way into private collections.

Organiser: ODT Światowid / Free entrance

15.10–4.11
15.10 | 18:00 wernisaż / opening

„Biblioarty” – wystawa prac Anny 
Juchnowicz
Bookarts – an exhibition of works  
by Anna Juchnowicz

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a
pon.–czw. / Mon.–Thu. 9:00–20:00 
pt. / Fri. 14:00–19:00

Dr Anna Juchnowicz korzysta z książki artystycz-
nej jako sposobu na połączenie sztuki opowiada-
nia i sztuk wizualnych. Jej obszar zainteresowań 
to zarówno tradycyjne, ręcznie wykonane obiekty 
książkowe, jak i konceptualne: tj. performance 
czy instalacja. Jest absolwentką Uniwersytetu 
Wrocławskiego z tytułem magistra etnologii i an-
tropologii kultury oraz Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Uczy studentów grafiki i projek-
towania graficznego, współpracuje z pisarzami 
i rzemieślnikami oraz ilustruje książki.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny 

Dr. Anna Juchnowicz uses art books as a way to 
combine the art of storytelling and visual arts. 
Her fields of interests encompass both traditional 
and hand-made book objects, as well as concep-
tual ones, such as performances and installations. 
She graduated from the University of Wrocław 
with a master’s degree in ethnology and cultural 
anthropology, as well as the Academy of Art and 
Design in Wrocław. She teaches graphics and 
graphic design, she also works with writers and 
craftsmen and illustrates books.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

8.10—5.11
8.10 | 18:00 wernisaż / opening 

„Seriously salty / nowe materializacje” 
– wystawa prac Izabeli Chamczyk
Seriously salty / new materialisations 
– an exhibition of works  
by Izabela Chamczyk

Galeria Entropia / Entropia Gallery ul. Rzeźnicza 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 12:00–18:00

Wystawa Izabeli Chamczyk, znanej malarki i per-
formerki, prezentuje najnowsze prace powstałe 
w ścisłym związku i współdziałaniu z aktyw-
nością samej materii, w zjawiskowy sposób 
objawiającej zachodzące w niej procesy. Autorka, 
programowo przekraczając dwubiegunowość 
pojęć destrukcji i kreacji, ukazuje ich jednoczesną 
tożsamość obecną zarówno w pięknie abstrak-
cyjnych form, jak i konkretnych gadżetów, czy 
artefaktów naszej cywilizacji pochłanianych 
i ponownie przyswajanych przez żywioł natury.

Organizator: Galeria Entropia 

www.entropia.art.pl

Wstęp wolny 
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16.10–25.01 

„Red Giant” – wystawa prac  
Zuzy Golińskiej
Red Giant – an exhibition of works  
by Zuza Golińska

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

Czerwony olbrzym to gwiazda będąca na schyłko-
wym etapie swojej ewolucji. Za około 5 miliardów 
lat w fazę końcową wejdzie Słońce, które prawdo-
podobnie na skutek wybuchu pochłonie Ziemię. 
Apokalipsa wieszczona przez teksty kultury jest 
więc tylko i aż kwestią czasu. Nowa wystawa Zuzy 
Golińskiej to kontynuacja wątków podjętych 
w jej poprzednim projekcie „Słońca”. Totemiczne 
formy stalowych prac Golińskiej przywodzą na 
myśl pradziejowe bóstwa solarne. Podobnym 
biły pokłony plemiona sprzed rewolucji neoli-
tycznej, która przyspieszyła cywilizacyjny rozwój 
człowieka.

Organizator: Muzeum Współczesne Wrocław, 
Fundacja Arton 

www.muzeumwspolczesne.pl

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

A red giant is a star in a late phase of stellar evolu-
tion. In about 5 billion years, the Sun will enter its 
final phase, and it is likely to grow so large that it 
will engulf the Earth. The apocalypse heralded by 
texts of culture is therefore only a matter of time. 
Zuza Golińska’s new exhibition continues the 
themes undertaken in her previous project, The 
Sun. The totemic forms of Golińska’s steel works, 
trigger associations with the prehistoric solar 
deities. Before the Neolithic revolution, which ac-
celerated the development of human civilisation, 
tribesmen used to bow to the likes of these.

Organiser: Wrocław Contemporary Museum, Arton 
Foundation / Tickets: 10 PLN (regular), 5 PLN 
(reduced), Thursdays – free entrance

16.10–4.11
16.10 | 18:00 wernisaż / opening

„Spięcie” – wystawa 
Tension – exhibition

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a
pon.–pt. / Mon.–Fri. 9:00–17:00

Kulturalne „spięcie” zagwarantują Alicja Pruch-
niewicz i Roland Grabkowski. Na wystawie za-
prezentowana zostanie ekspozycja o charakterze 
przekrojowym, w której obecne będą plastyczne 
eksperymenty polegające na tworzeniu „spięć”, 
jakie dostrzegamy w próbach zestawiania ze sobą 
prac rzeźbiarskich i malarskich. Dodatkowo, 
zostaną zaprezentowane nowe realizacje, które 
powstały w niecodziennych warunkach, jakie 
dyktowała autorom pandemia.

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Wstęp wolny 

The cultural “tension” will be guaranteed by 
Alicja Pruchniewicz and Roland Grabkowski. At 
the exhibition, you will see a cross-sectional pres-
entation, which will include artistic experiments 
consisting in creating “tensions”, that we see in 
attempts to juxtapose sculptural and painting 
works. In addition, new projects will be presented, 
that were created in unusual conditions, dictated 
by the authors of the coronavirus pandemic.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance

17.10–16.12 
16.10 | 18:00 wernisaż / opening

„Air Wants To Go” – wystawa  
prac Dominika Lejmana 
Air Wants To Go – an exhibition  
of works by Dominik Lejman 

OP ENHEIM, pl. Solny 4
pon.–pt. / Mon.–Fri. 11:00–16:00

Podczas wystawy Dominika Lejmana w OP EN-
HEIM, zaprezentowana zostanie m.in. nagrodzo-
na podczas Berlin Art Prize 2018 wideo instalacja 
„Płot”, której formuła poddana zostanie redefini-
cji. Prezentacja dotyczy problemu selekcji, ograni-
czenia dostępu i zabezpieczenia przed niepożą-
danym gościem. To projekt, który łączy w sobie 
intrygującą, minimalistyczną formę estetyczną 
z niezwykle aktualną refleksją, dotyczącą kondycji 
współczesnej geo- i biopolityki. Dominik Lejman 
w subtelny i precyzyjny sposób identyfikuje 
podświadome lęki mieszkańców Europy, a przede 
wszystkim Polski. W ramach wystawy zaplanowa-
no spotkanie z artystą (17.10) oraz oprowadzanie 
kuratorskie (28.10). 

Dodatkowy język: niemiecki, angielski

Organizator: OP ENHEIM

www.openheim.org

Bilety: 8 PLN (normalny), 4 PLN (ulgowy) 
Zapisy: visit@openheim.org

Dominik Lejman’s exhibition at OP ENHEIM, 
will include, among others, the video installation 
Fence awarded at the Berlin Art Prize 2018, the 
formula of which will be redefined. The exhibi-
tion deals with the problem of selection, access 
limitation and protection against unwanted 

visitors. It is a project that combines an intriguing 
minimalist aesthetic form with an extremely up-
to-date reflection on the condition of contempo-
rary geo- and biopolitics. Dominik Lejman subtly 
and precisely identifies the subconscious fears of 
the inhabitants of Europe, and perhaps above all 
of Poland.

Additional language: English, German / Organiser: 
OP ENHEIM / Tickets: 8 PLN (regular), 4 PLN 
(reduced) / Registration: visit@openheim.org

18.07–30.10
17.10 | 15:00 oprowadzanie kuratorskie  
/ curatorial guided tour

„Kolekcja osobista. Sztuka  
nieprofesjonalna z prywatnych 
zbiorów Anny i Pawła Banasiów”  
– wystawa czasowa
Personal collection. Non-professional 
art from the private collections of 
Anna and Paweł Banaś – a temporary 
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 

Wrocławski historyk sztuki Paweł Banaś oraz 
jego żona Anna określają swoje prywatne zbiory 
sztuki nieprofesjonalnej mianem „kolekcji drogi”, 
bo o jej kształcie decydowało otwarcie się na 
niespodziewane i często przypadkowe spotka-
nia w trakcie odbywanych wspólnie podróży. 
Odwiedzając (przede wszystkim na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku) twórców z różnych regionów 
Polski, kolekcjonerzy stworzyli autorski zbiór 
rzeźby ludowej, w większości o tematyce sakral-
nej. Narracja ekspozycji prowadzi wokół kilku 
bohaterów – samych artystów i kolekcjonerów, 
ale również kolekcji, jako autonomicznego dzieła, 
którego tożsamość tworzy się w wyniku zwielo-
krotnionego spotkania, porozumienia i towarzy-
szących im emocji.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Bilety: 10 PLN (normalny), 8 PLN (ulgowy) 
Zapisy: edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Wrocław art historian Paweł Banaś and his wife 
Anna call their private, non-professional art 
archives as the road collection. It was created as 
a result of rather unexpected and often random 
encounters during their joint travels. While visit-
ing (mostly in the late ‘80s and early ‘90s) artists 
in various corners of Poland, the duo gathered an 
impressive private collection of folk sculptures – 
mostly focused around religion. The narrative of 
the exhibition revolves around a few protagonists 
– the artists and collectors, but also the collec-
tion itself, being an autonomous creation whose 
identity is created as a result of multiple encoun-
ters, finding understanding, and the emotions 
involved in the process.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced)  
/ Registration: edukacja@muzeumetnograficzne.pl



38

sz
tu

ki
 w

iz
ua

ln
e

M
ię

dz
yn

ar
od

ow
y 

Fe
st

iw
al

 S
zt

uk
i Z

ew
nę

tr
zn

ej
 „O

U
T 

O
F 

ST
H

”, 
au

to
r: 

Ju
st

, d
zi

ęk
i u

pr
ze

jm
oś

ci
 B

W
A

 W
ro

cł
aw

23.10–24.01.21

„Trzy to już tłum”– wystawa
Three’s a crowd – an exhibition 

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

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Zewnętrznej 
„OUT OF STH” to projekt cyklicznych prezentacji 
praktyk odnoszących się do przestrzeni miejskiej 
i obejmujących działania często nieprzyswojone 
przez artystyczny dyskurs krytyczny. VI edycja 
festiwalu poświęcona jest analizowaniu miasta 
jako specjalnego przypadku urbanistyczno-spo-
łecznego, wykorzystującego wzorce zachowań 
przestrzennych człowieka w kontaktach społecz-
nych. Wystawa główna „Trzy to już tłum” obejmie 
tereny od Hongkongu po słowiańskie wiksy i bę-
dzie przyglądać się dzisiejszym ulicom i danceflo-
orom, sprawdzając, jak poprzez fizyczną obecność 
w przestrzeni publicznej ciała wytwarzają 

Kong to Slavic parades, taking a look at what’s 
happening today on the streets and dancefloors 
– where bodies create temporary communities 
through physical presence in a public space, 
transforming old reality and creating new condi-
tions. The exhibition will feature self-organised 
protests, improvised social dance gatherings and 
grassroots forms of body movement organisation 
within urban space.

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

tymczasowe wspólnoty, jak transformują starą 
rzeczywistość i kreują nowe warunki. Na wystawie 
zobaczymy samochoreografujące się protesty, 
improwizowane tańce społeczne i oddolne formy 
ruchowej organizacji ciał w tkance miejskiej.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

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

The OUT OF STH International Outdoors Art 
Festival is a project of cyclical presentations 
of practices associated with urban space and 
involves activities that are often unappreciated 
by artistic critical discourse. The 6th edition of the 
festival is devoted to analysing the city as a spe-
cial urban/social construct, where patterns of 
human spatial behaviour meet social interaction. 
The main exhibition Three’s a crowd will involve 
various parts of the world – from bustle of Hong 

23.10–24.01.21
23.10 | 19:00 wernisaż / opening

„Konflikt terenowy” – wystawa 
Turf conflict – an exhibition

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

Projekt i wystawa „Konflikt terenowy” na przykła-
dzie Wrocławia próbuje uwydatnić konieczność 
ciągłego rewidowania narracji o mieście i zachę-
cić do wykorzystywania matematycznych modeli 
zachowań człowieka w procesach przeciwdziała-
jących antagonizmom społecznym. Co generuje 
konflikt przestrzenny? Czy potrafimy wskazać 
cechy obszarów zurbanizowanych, które zwięk-
szają prawdopodobieństwo jego wystąpienia? Czy 
możemy rozpoznać zjawiska go poprzedzające? 
Przewidzieć, kiedy wybuchnie i czy rozleje się 
na większe obszary? W ramach projektu, zostaną 
przeprowadzone interdyscyplinarne badania 
zjawisk wynikających z ograniczonej chłonności 
obszarów miejskich i związanych z nią konfliktów 
terenowych.

Dodatkowy język: angielski 

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

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

The project and exhibition Turf conflict, using 
Wrocław as an example, tries to emphasise the 
need to constantly revise the narrative about the 
city and to encourage the use of mathematical 
models of human behaviour in an effort to coun-
teract social antagonisms. What generates con-
flict within a space? Can we identify the aspects of 
urbanised areas, that increase the probability of 
conflict? Can we recognise the events preceding 
such conflict? Can we predict, when a conflict 
occurs and begins affecting nearby areas? The 
project will involve interdisciplinary studies 
of the phenomena resulting from the limited 
absorption capacity of urban spaces and terrain 
conflicts associated with it.

Additional language: English / Organiser:  
BWA Wrocław / Tickets: 8 PLN (regular), 
 4 PLN (reduced), Wednesdays – free entrance
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1, 3.10 | 19:00

Gala Inauguracyjna – koncert
Opening gala – concert

Opera Wrocławska / Wrocław Opera, ul. Świdnicka 35

Nowy sezon artystyczny 2020/2021 otworzy cykl 
koncertów galowych, podczas których na scenie 
zaprezentuje się dziesięcioro śpiewaków, w tym 
uznane gwiazdy światowych scen operowych 
oraz młodzi utalentowani artyści. Podczas gali 
usłyszymy najsłynniejsze i jedne z najpiękniej-
szych arii i duetów operowych. Zaprezentowane 
zostanie także wiele fragmentów z dzieł Giuseppe 
Verdiego. Fanów opery ucieszy na pewno możli-
wość wysłuchania fragmentów z „Carmen” Geor-
ges’a Bizeta oraz „Halki” Stanisława Moniuszki.

Organizator: Opera Wrocławska

www.opera.wroclaw.pl 

Bilety: 50-160 PLN

The new artistic season of 2020/2021 will open 
with gala concerts featuring ten singers per-
forming on stage – including renowned opera 
stars and aspiring artists. Gala performances 
will feature some of the most famous and the 
most beautiful arias and opera duos. These will 
also include many fragments from the works of 
Giuseppe Verdi. Opera fans will also appreciate 
fragments of Carmen by Georges Bizet and Halka 
by Stanisław Moniuszko.

Organiser: Wrocław Opera / Tickets: 50-160 PLN

The second concert of the Tacet series in OP EN-
HEIM. The Pitch uses acoustic instruments and 
minimalist electronics to create structures that 
generate a hypnotic, layered, melodic movement. 
The work of the band focuses on slowing down 
the perception of the listener – in such way  
that the smallest sonic details move from the 
background to the foreground. The concert will  
be preceded by a lecture by Paweł Szroniak.

Additional language: German / Organiser: OP 
ENHEIM / Tickets: Free entrance – registration: 
visit@openheim.org

a composer, trumpeter, multi-instrumentalist, 
educator, traveller, and a curator of international 
musical platforms. Matylda Gerber is a saxophon-
ist and a composer associated with the Wrocław 
musical improvisation scene. The trio’s premiere 
concert – which will include new compositions 
created during Petr Vrba’s residency at Firlej – 
is a continuation of the Sąsiedzi (Neighbours) 
project for the collaboration between Polish and 
Czech musicians.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 30–50 PLN

4.10 | 19:00

Projekt Volodia – koncert
Projekt Volodia – a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Zespół wykona głównie pieśni z pierwszej płyty 
Włodzimierza Wysockiego, przygotowując dla 
nich brawurowe i niepowtarzalne aranżacje.  
Ponadto pojawią się utwory z najnowszego albu-
mu zespołu „Pocztówka ze Lwowa”. Wrocławska 
grupa Projekt Volodia sięgnęła na nim do bardzo 
bogatego zbioru lwowskich piosenek, nie tylko 
z okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale 
również tych napisanych przez lwowiaków już na 
emigracji.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl 

Bilety: 30–40 PLN

The band will perform mostly songs from the first 
album of Vladimir Vysotsky, transforming them 
into dashing, unique compositions. You’ll also 
have the opportunity to listen to the songs from 
the band’s latest album Pocztówka ze Lwowa  
(Postcard from Lviv). The Projekt Volodia band 
from Wrocław chose to explore the extensive 
collection of Lviv songs – not only those from the 
Interwar period, but also the works composed  
by Lviv emigrants.

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 30–40 PLN

1.10 | 18:30

Tacet: The Pitch – koncert
Tacet: The Pitch – a concert

OP ENHEIM, pl. Solny 4

Drugi koncert w Salonie Herz w ramach cyklu 
Tacet, który ma na celu przybliżyć uczestnikom 
najbardziej innowacyjne działania współczesnych 
artystów berlińskiej sceny muzycznej. The Pitch 
za pomocą instrumentów akustycznych oraz 
minimalistycznej elektroniki tworzy struktury, 
które generują hipnotyczny, warstwowy ruch 
melodyczny. Twórczość zespołu koncentruje się 
na spowolnieniu percepcji słuchacza – w taki 
sposób, aby najmniejsze szczegóły dźwiękowe 
przesunęły się z tła na pierwszy plan. Koncert 
poprzedzony będzie wykładem Pawła Szroniaka.

Dodatkowy język: niemiecki

Organizator: OP ENHEIM

www.openheim.org 

Wstęp wolny | Zapisy: visit@openheim.org

2.10 | 20:00
Petr Vrba & Piotr Damasiewicz  
& Matylda Gerber – koncert
Petr Vrba & Piotr Damasiewicz  
& Matylda Gerber – a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Petr Vrba jest multiinstrumentalistą, znanym 
z eksperymentów na polu wolnej improwizacji do 
których najczęściej wykorzystuje trąbkę, klarnet, 
wibrujące głośniki i rozmaite obiekty znalezione. 
Piotr Damasiewicz to kompozytor, trębacz, mul-
tiinstrumentalista, edukator, podróżnik oraz ku-
rator międzynarodowych platform muzycznych. 
Matylda Gerber jest saksofonistką i kompozytorką 
związaną z wrocławską sceną muzyki improwizo-
wanej. Premierowy koncert trio – podczas którego 
usłyszeć będzie można nowe kompozycje powsta-
łe w czasie rezydencji Petra Vrby w Firleju – jest 
kontynuacją projektu „Sąsiedzi”, który wiąże się 
ze współpracą muzyków polskich i czeskich.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl 

Bilety: 30–50 PLN

Petr Vrba is a multi-instrumentalist renowned 
for his improvisations, which usually involve 
the trumpet, the clarinet, vibrating speakers, 
and various found objects. Piotr Damasiewicz is 
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Eklektik Session 2020: Boxed

różne lokalizacje / many locations

Między 16 a 18 października pod hasłem „Boxed” 
we Wrocławiu odbędzie się 10 edycja festiwalu 
Eklektik Session. Gościem specjalnym wydarze-
nia będzie gigant afrobeatu – Dele Sosimi, który 
razem z Radkiem Bondem Bednarzem poprowa-
dzi w tym roku fi nałową orkiestrę. W Galerii na 
Czystej obejrzymy designerskie prace zrealizowa-
ne przez artystów związanych z ASP we Wro-
cławiu, a w sekretnej przestrzeni galerii Domar 
obędzie się koncert muzyki etno. Pójdziemy także 
na spacer historyczny po placu Kościuszki.

Organizatorzy: Gig Ant Promotion, Fundacja 
Eklektik Art

www.EklektikSession.com 

Bilety: 35-55 PLN

Between 16 and 18 October, the 10th edition of the Ekl-
ektik Session festival will be held in Wrocław under 
the slogan ‘Boxed’. The special guest of the event will 
be the giant of afrobeat – Dele Sosimi, who, together 
with Radek Bond Bednarz, will conduct the fi nal 
orchestra this year. In Galeria na Czystej, we will see 
designer works made by artists associated with the 
Academy of Fine Arts in Wrocław, and in the secret 
space of the Domar gallery, an ethno music concert 
will be held. We will also go for a historical walk 
around Kościuszko Square.

Organiser: Gig Ant Promotion, Eklektik Art 
Foundation / Tickets: 35-55 PLN

9–10.10

56. Jazz nad Odrą
56th Jazz on the Odra Festival

Impart, ul. Mazowiecka 17

Tegoroczny program został skrócony do dwóch 
dni, podczas których przede wszystkim po-
znamy laureata konkursu na Indywidualność 
Jazzową 2020. Pierwszy dzień festiwalu za-
kończy akcent wrocławski, czyli koncert Piotra 
Wojtasika zatytułowany „VOICES”. Drugiego 
dnia czeka nas wieczór podzielony na dwa 
akty. Jako pierwszy – pod szyldem Jazz Forum 
Talents – wystąpi zespół największych nowych 
talentów polskiego jazzu, natomiast na fi nał 
zagra trio Możdżer-Lemańczyk-Łosowski.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.jazznadodra.pl 

Bilety: 5–300 PLN

The programme has been shortened to two days 
beginning with the performances by the competi-
tion participants. First day of the festival will end 
with a Wrocław-themed performance, that is the 
VOICES concert by Piotr Wojtasik. On the second 
day the evening will be split into two acts. The 
fi rst involves a group of the fi nest Polish aspiring 
jazz performers under the auspices of Jazz Forum 
Talents. The fi nal concert will be performed by 
the Możdżer-Lemańczyk-Łosowski trio.

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Tickets: 5–300 PLN

11.10 | 17:00

„Perfect Lady Pank” – koncert 
Marcina Januszkiewicza
Perfect Lady Pank – a concert 
by Marcin Januszkiewicz

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Marcin Januszkiewicz opowie o Polsce legendarny-
mi tekstami klasyków polskiego rocka. Uczestnicy 
koncertu usłyszą zupełnie nieoczywiste aranżacje 
mniej i bardziej znanych piosenek zespołów Per-
fect i Lady Pank, m.in. „Tańcz głupia, tańcz”, „Ale 
w koło jest wesoło” czy „Mniej niż zero”. Będzie 
to również muzyczna opowieść o tym, ile zostało 
w nas buntu z trudnych lat 80-tych.

Organizator: Centrum Kultury Agora

Bilety: 35–45 PLN 

www.ckagora.pl 

Marcin Januszkiewicz will tell a story about 
Poland through the legendary texts of Polish 
rock classics. The audience will hear complete-
ly non-obvious arrangements of more and less 
famous songs by Perfect and Lady Pank. It will 
also be a musical story about how much rebellion 
from the diffi  cult 1980s is still left in us.

Organiser: Centrum Kultury Agora / Tickets: 
35–45 PLN

11.10 | 20:00

Vertigo Presents: 
Tango Night vol.4 – koncert
Vertigo Presents: 
Tango Night vol.4 – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

Tango to nie tylko muzyka i taniec. Zaklęta jest 
w nim tajemnica emocji, intuicji, tęsknot, nie-
spełnień i namiętności, które spotykają się w jed-
nym momencie w połowie drogi. Jesienną porą 
uczestnicy koncertu odbędą zmysłową podróż, 
melodie popłyną z Buenos Aires, przez Hiszpanię, 
aż do muzycznej Warszawy z okresu międzywo-
jennego. Koncert poprowadzi wokalistka Dorota 
Kołodziej z zespołem. 

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl 

Bilety: 30 PLN

Tango is more than just music and dance. It is 
a mysterious combination of emotions, intuition, 
longings, unfulfi lled desires, and passions, that 
in a single moment meet halfway. This autumn the 
concert audience will have the opportunity to em-
bark on a sensual journey. The songs will feature 
melodies from Buenos Aires, Spain, and the musical 
Warsaw during the Interwar period. The vocalist Dorota 
Kołodziej and her band will be leading the concert.

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant 
/ Tickets: 30 PLN
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23, 24.10 | 19:00
25.10 | 17:00

„Gdziekolwiek… wibracje na temat 
Grechuty” – recital
Wherever… vibrations about 
Grechuta – recital 

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

Recital popularnego aktora Teatru Polskiego we 
Wrocławiu, Mariusza Kiljana, złożony z nowych 
interpretacji piosenek Marka Grechuty. Dorota 
Olearczyk w swojej recenzji pisze: Wrocławski 
aktor zaśpiewał w sposób kongenialny, nadając 
utworom nowy sens, współczesne brzmienia i nową 
kreacyjną prawdę. (...) Łagodnej poetyce towa-
rzyszyły mocne, elektroniczno-rockowe wykrzyki-
wane manifesty, mantryczne zapętlenia, jazzowe 
saksofonowo-gitarowe improwizacje. Premierowo 
spektakl pokazany został podczas Koncertu 
Galowego wrocławskiego festiwalu „Grechuta. 
Inspiracje-Interpretacje”.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu

www.teatrpolski.wroc.pl 

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

A recital by Mariusz Kiljan – popular actor of the 
Polish Theatre in Wrocław – composed of new 
interpretations of songs by Marek Grechuta. Dorota 
Olearczyk said in her review: The performance of the 
Wrocław actor was ingenious, giving the works new 
meaning, a modern sound, and new creative truth. 
(...) The gentle poetry was accompanied by powerful 
electronic-rock manifestos, mantric loops, and jazzy 
saxophone-guitar improvisations. The show had its 
premiere at the Gala Concert of the Wrocław Gre-
chuta. Inspirations-Interpretations festival.

Organiser: Polski Theatre in Wrocław / Tickets:  
40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

26.10 | 20:00

Vertigo Presents:  
Dorota Osińska – koncert
Vertigo Presents:  
Dorota Osińska – a concert

Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13

„Cześć, to ja” jest piątym solowym albumem Do-
roty Osińskiej. To najbardziej osobista i refleksyj-
na płyta w jej dorobku. Po raz pierwszy zdecydo-
wała się sama napisać wszystkie teksty i muzykę. 
Oddaje w nich aktualny stan swojego ducha i śpie-
wa o rzeczach, o których zawsze chciała zaśpiewać, 
dźwiękami, które od dawna czekały, by ułożyć 
się w piosenki. Pokazuje nam, że w zapędzonym, 
oszalałym, pogubionym świecie, warto znaleźć 
przestrzeń na wzruszenie, szczerą emocję, głębszą 
refleksję, nawet smutek i łzy.

Organizator: Vertigo Jazz Club & Restaurant

www.vertigojazz.pl 

Bilety: 30–40 PLN

Cześć, to ja (Hey, it’s me) is the fifth solo album of 
Dorota Osińska. This is her most personal and 
reflective album yet. For the first time she decided 
to write all music and lyrics by herself. The works 
represent her current state of mind. She sings 
about things she always wanted to write songs 
about, using the sounds awaiting to be arranged 
into songs for the longest time. She’s trying to 
show you, that among the rush and the insanity of 
the modern world that is so easy to loose yourself 
in, it’s worth allowing yourself to be moved, to feel 
honest emotion, find time for self-reflection – even 
sadness and tears. 

Organiser: Vertigo Jazz Club & Restaurant  
/ Tickets: 30–40 PLN

17.10 | 20:00

Bluszcz – koncert
Bluszcz – a concert

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej,  
ul. Grabiszyńska 56

Bluszcz to wrocławski duet elektroniczno-gitarowy 
powstały w 2016 roku z inicjatywy dwóch braci – 
Jarka i Romka Zagrodnych. Zespół porusza się w kli-
matach muzyki synth-wave, czerpiąc z brzmień 
starej polskiej fali syntezatorowej lat 80-tych, z wy-
raźnymi wpływami post-punku. Duet braci Zagrod-
nych zadebiutował w 2017 roku albumem „Junior”, 
który przyniósł mu nominację Gazety Wyborczej do 
nagrody WARTO w kategorii „Muzyka”. W kwietniu 
zeszłego roku ukazał się drugi album grupy zaty-
tułowany „W naszych domach”; w międzyczasie 
Bluszcz wystąpił m.in. na OFF Festivalu i Open’erze. 
Podczas koncertu w Firleju usłyszeć będzie można 
materiał z trzeciej płyty zespołu, „Kresz”, która 
swoją premierę miała 25 września.

Organizator: ODA Firlej

www.firlej.wroc.pl 

Bilety: 30–35 PLN

Bluszcz is a Wrocław electronic/guitar duo formed 
in 2016 by two brothers – Jarek and Romek 
Zagrodny. The band thrives on synth-wave music, 
drawing inspirations from the Polish synthesizer 
music of the 80’s, with clear post-punk influences. 
The Zagrodny brothers duo released their debut 
album Junior in 2017, which has won them a nom-
ination of Gazeta Wyborcza for the WARTO award 
in the Music category. The group’s second album 
W naszych domach (In our houses) was released 
last year in April. In the meantime Bluszcz had 
various performances, including the OFF Festival 
and the Open’er. During their concert at Firlej 
they’ll present material from their third album 
Kresz, released on 25 September. 

Organiser: ODA Firlej / Tickets: 30–35 PLN

24.10 | 19:00–23:30

„Save The Bat!” – koncert
Save The Bat! – a concert

CK Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3

Wszyscy sympatycy nietoperzy i potężnego riffu 
powinni w październikowy wieczór zajrzeć do 
klubu Łącznik w Czasoprzestrzeni. Na scenie po-
jawią się trzy wrocławskie kapele, które wykonają 
mieszankę interpretacji kawałków Black Sabbath 
oraz własnego repertuaru. Cała suma zgromadzo-
na na bramce zostanie przekazana jako datek na 
wrocławską Ekostraż. Wystąpią: Mindfak (Gro-
ove/Thrash), The Burning Hands (Groove/Death 
metal), Discordia (Swedish Death). 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: CK Czasoprzestrzeń

www.czasoprzestrzen.org 

Bilety: 20 PLN

All fans of bats and powerful riffs are invited 
to the Łącznik club in Czasoprzestrzeń. Three 
bands from Wrocław will perform on stage, 
presenting a mix of individual interpretations 
of Black Sabbath songs and their own repertoire.
The entire profit from the tickets will be donated 
to the Wrocław’s Ekostraż. Performers: Mindfak 
(Groove/Thrash), The Burning Hands (Groove/
Death metal) oraz Discordia (Swedish Death).

Additional language: English / Organiser:  
CK Czasoprzestrzeń / Tickets: 20 PLN
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rywkowej. W programie zabrzmią m.in. utwory S. 
Moniuszki, G. Gershwina, E. Griega, A. Piazzolli 
oraz grupy Nirvana.

Organizator: ODT Światowid

www.swiatowid.net.pl 

Bilety: 15 PLN

Dombrova Piano Duo is co-created by two pia-
nists: Łukasz Szubski and Krzysztof Włodarczyk. 
The duo has won many awards, and even found 
itself among the ten winners of the 10th Interna-
tional Music Competition and the Svirél Festival 
for Soloists and Chamber Music Groups in Nova 
Gorica. The group’s repertoire includes pieces 
from classical and popular music. Their perfor-
mance includes works by S. Moniuszko, G. Gersh-
win, E. Grieg, A. Piazzolla, and Nirvana.

Organiser: ODT Światowid / Tickets: 15 PLN
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29.10 | 19:00

Zaduszki jazzowe: 
„Tribute to Bud Powell” – koncert
All Souls’ Day Jazz Meeting: 
Tribute to Bud Powell – concert 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Pierwszy z serii darmowych, kameralnych 
koncertów jazzowych, zaaranżowanych przez 
wrocławskiego muzyka Marcina Jacaka. Specjalny 
repertuar zaduszkowy został przygotowany 
w ramach Kuźni Projektów V. W programie usły-
szycie kompozycje Buda Powella, głównego przed-
stawiciela i kompozytora popularnego w latach 40. 
i 50. stylu bebop, który dał początek jazzowi nowo-
czesnemu. Kwartet zaprezentuje swoje aranżacje 
najbardziej znanych utworów jazzmana.

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl 

Wstęp wolny

The fi rst of a series of free, chamber jazz concerts, 
arranged by a musician from Wrocław, Marcin 
Jacak. A special Souls’ Day repertoire was prepared 
as part of the Project Forge V. The programme 
includes compositions by Bud Powell, who was the 
main representative and composer of the bebop 
style popular in the 40s and 50s. This style gave the 
rise to modern jazz. The quartet will present their 
arrangements of the most famous jazzman works.

Organiser: Centrum Kultury Agora 
/ Free entrance

30.10 | 18:30

Światowid klasycznie: 
„Od Moniuszki do Nirvany” 
– koncert
Światowid classics: From Moniuszko 
to Nirvana – concert 

Ośrodek Działań Twórczych Światowid, 
ul. Sempołowskiej 54a

Dombrova Piano Duo współtworzą pianiści 
Łukasz Szubski i Krzysztof Włodarczyk. Duet 
ma na koncie sporo wyróżnień, znalazł się także 
w gronie dziesięciu zwycięzców X Międzynaro-
dowego Konkursu Muzycznego oraz Festiwalu 
dla Solistów i Zespołów Kameralnych „Svirél” 
w Novej Goricy. W repertuarze posiadają zarówno 
utwory z kanonu muzyki klasycznej, jak i roz-
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2–8.10

11. LGBT Film Festival 
11th LGBT Film Festival 

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Największe święto kina LGBT w kraju – po raz 
jedenasty w Polsce i po raz ósmy w Kinie Nowe 
Horyzonty. W programie wydarzenia znalazły się 
najnowsze filmy z całego świata. Produkcje przy-
bliżają kwestie związane z kształtowaniem czy 
odkrywaniem swojej tożsamości, walką o prawa 
człowieka i przede wszystkim ukazują, jak silna 
jest miłość, która nie pyta o płeć.

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Fundacja FilmGramm, 
Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 18 PLN (klubowy), 20 PLN (normalny)

The biggest celebration of LGBT cinema in the 
country – for the 11th time in Poland and for the  
8th time at the New Horizons Cinema. The pro-
gram of the event includes the latest films from 
around the world, presenting issues related to 
shaping or discovering one’s identity, fighting for 
human rights and above all, showing the strength 
of love which overcomes every barrier.

Additional language: English / Organisers:  
FilmGramm Fundation, New Horizons Cinema 
/ Tickets: 18 PLN (club members), 20 PLN (regular)

7–11.10

8. festiwal filmów o mieście  
i architekturze MIASTOmovie
8th city and architecture  
film festival MIASTOmovie 

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

MIASTOmovie to jedyny w Polsce przegląd kina 
poświęconego architekturze, urbanistyce i sze-
roko rozumianej problematyce miejskiej. Filmy 
stanowią punkt wyjścia do dyskusji o różnych 
aspektach życia miasta i praktycznego badania 
przestrzeni miejskiej – m.in. w trakcie tematycz-
nych spacerów i oprowadzań. Tytuły prezento-
wane podczas ósmej edycji festiwalu połączone 
będą tematem „Wielkich planów”. Przypomninać 
będą nie tylko o roli oraz znaczeniu urbanistów 
i urbanistyki, ale i zakreślać nowe, wielkie plany 
na miarę wyzwań pierwszej połowy XXI wieku.

Organizator: Wrocławska Fundacja Filmowa 

www.miastomovie.pl

Bilety: 15 PLN (klubowy), 18 PLN (normalny)

5–26.10 | 19:00
każdy poniedziałek / each Monday

Dyskusyjny Klub Filmowy 
„Centrum” 
Centrum Film Discussion Club

Dolnośląskie Centrum Filmowe  
/ Lower Silesian Film

Centre, ul. Piłsudskiego 64a

Październikowa selekcja powracającego do Dol-
nośląskiego Centrum Filmowego DKF „Centrum” 
skupiona będzie na energii wibrującej w grupach 
rówieśniczych i dynamice relacji przyjacielsko-
-miłosnych. Filmy zebrane pod hasłem „Nasza 
paczka” przeniosą widzów do Kanady i Danii, 
Berlina i Barcelony, a także na amerykańskie bez-
droża przemierzane przez dość nietypową ekipkę. 
Wszędzie tam (dokładnie tak jak na bohaterów 
filmów) publiczność czekać będą śmiech i łzy, 
rozstania i powroty, zawirowania emocjonalne 
i radość wspólnie spędzanego czasu.

PROGRAM:
5.10 – „Mathias i Maxime”, reż. Xavier Dolan (2019)
12.10 – „Berlin, Barcelona”, reż. Elena Trapé (2018)
19.10 – „Komuna”, reż. Thomas Vinterberg (2016)
26.10 – „American Honey”, reż. Andrea Arnold (2016)

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 12 PLN

The Centrum series returns to DCF Lower Sile-
sian Film Centre. The October selection will be 
focused around the energy of social groups and 
the dynamic relationships – both friendly and 
romantic in nature. The films chosen under the 
Our group theme will have the audience visit 
Canada, Denmark, Berlin and Barcelona, as well 
as the American wilderness explored by a rather 
unusual crew of individuals. The audience (in 
concert with the movie protagonists) will have the 
opportunity to laugh and cry, experience break-
ups and make-ups, emotional chaos, and the joy 
of spending time together.

 
PROGRAMME:
5.10 – Mathias and Maxime, dir. Xavier Dolan (2019) 
12.10 – Berlin, Barcelona, dir. Elena Trapé (2018) 
19.10 – The Commune, dir. Thomas Vinterberg (2016) 
26.10 – American Honey, dir. Andrea Arnold (2016)

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 12 PLN

6.10 | 17:00

Młodzieżowy Klub Filmowy:  
„Tony Halik” – pokaz filmu 
Youth Film Club: Tony Halik  
– movie screening

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

Młodzieżowy Klub Filmowy to cykl dla 
uczniów, który jest okazją do spotkań i roz-
mów na temat nowych, wchodzących właśnie 
na ekrany kin filmów. „Tony Halik” opowiada 
o podróżniku, dziennikarzu i filmowcu, które-
go życiowe doświadczenia wydają się równie 
nieprawdopodobne, jak przygody Indiany Jo-
nesa. Film dokumentalny Marcina Borchardta 
został oparty na niepublikowanych wcześniej 

nagraniach z prywatnego archiwum Tonego Hali-
ka i Elżbiety Dzikowskiej oraz na wywiadzie-rzece 
z synem podróżnika. Po seansie dyskusję o doku-
mencie, a także sensie podróżowania poprowadzi 
Tadeusz Kokurewicz.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 13 PLN

Youth Film Club is a cycle for students, which 
provides an opportunity to meet and discuss 
the latest cinema releases. Tony Halik tells the 
story of a traveller, journalist, and filmmaker, 
whose life experiences seem as improbable as the 
adventures of Indiana Jones. The documentary 
by Marcin Borchardt was based on previously 
unpublished recordings from the private archives 
of Tony Halik and Elżbieta Dzikowska, as well 
as an extended interview with the traveler’s son. 
After the screening, Tadeusz Kokurewicz will hold 
a discussion concerning the documentary and the 
concept of travelling.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 13 PLN
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9.10 | 19:00

Magiel Filmowy z Karoliną Gruszką 
– spotkanie
Movie Mangle with Karolina Gruszka 
– meeting

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

Gościem październikowego „Magla fi lmowego” 
będzie Karolina Gruszka, aktorka znana m. in. 
jako Sańka z „Tlenu” Iwana Wyrypajewa czy Ola 
z „Kochanków z Marony” w reżyserii Izabeli Cy-
wińskiej, a ostatnio Maria Skłodowska-Curie we 
francuskim fi lmie wyreżyserowanym przez Marie 
Noëlle. Pretekstem do spotkania będzie kolejny 
obraz z aktorką w roli głównej: islandzki „Złoto-
kap” Ragnara Bragasona. O to, jak Gruszce grało 
się po islandzku – w dodatku komediową rolę, jak 
wyglądał plan zdjęciowy na wyspie i o wcześniej-
sze zawodowe przygody zapyta aktorkę Łukasz 
Maciejewski, prywatnie jej przyjaciel.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN

The guest of the October edition of the Movie 
Mangle interview series is Karolina Gruszka 
actress known from her role of Sańka from 
Oxygen by Ivan Wyrypajew and Ola from Lovers 
of Marona by Izabela Cywińska, she recently 
played the part of Maria Skłodowska-Curie in 
a French fi lm directed by Marie Noëlle. One of the 
reasons for the meeting is to discuss her new role 
in Laburnum – Icelandic production by Ragnar
Bragason. Łukasz Majewski will discuss her time 
spent shooting the movie – a comedy to boot – in 
Iceland, as well as her earlier work experiences.

Organiser: Lower Silesian Film Centre 
/ Tickets: 25 PLN

MIASTOmovie is the only series in Poland dis-
cussing cinematography dedicated to architec-
ture, urbanisation, and the broad subject of city 
life. The fi lms constitute a starting point for dis-
cussing various aspects of city life and the practi-
cal study of urban space – for example by means 
of guided thematic walks and tours. Productions 
which will be showcased during the eighth edi-
tion of the festival revolve around the subject of 
Big plans. These will serve not only as a reminder, 
of how important urban planning, and the work 
of urban designers is. The fi lms will also showcase 
the new, large-scale plans – appropriate for the 
challenges of the fi rst half of the 21st century.

Organiser: Wrocław Film Foundation 
/ Tickets: 15 PLN (club members), 18 PLN (regular)

11.10 | 10:30–12:30

Bajkowe Poranki w Zajezdni
Fairy Tale Mornings at the Depot

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

Bajkowe Poranki to edukacyjne pokazy fi lmowe 
adresowane do dzieci oraz ich rodziców. W trakcie 
seansów prezentowany jest klasyczny dorobek 
polskich wytwórni fi lmów animowanych. Wspól-
ną przygodę z kinem wieńczą warsztaty plastycz-
ne dobrane do prezentowanej bajki. Bajkowe 
poranki bawią, ale i pozwalają rozwijać kreatyw-
ność i zdolności artystyczne dzieci.

Organizator: Centrum Historii Zajezdnia 

www.zajezdnia.org

Bilety: 10 PLN

Fairy Tale Mornings is a series of educational fi lm 
screenings for the younger audience and their 
parents. The screenings showcase the classic 
works of Polish animated fi lm studios. This 
cinematic adventure is punctuated with art work-
shops tailored to the presented cartoon. 

Organiser: Depot History Centre / Tickets: 10 PLN

13.10 | 18:00

Kinematograf Wrocławski: 
„Kochanek prowincji. Rozmowa 
z Radosławem Piwowarskim”
– premiera 1. odcinka
Wrocław Cinematograph: Lover 
of province. Interview with Radosław 
Piwowarski – premiere of episode 1

online via Facebook (barbarakultura)

Wyjątkowe spotkanie (online) z mistrzem polskiego 
kina – Radosławem Piwowarskim. Reżyser kulto-
wych tytułów („Yesterday”, „Pociąg do Hollywood”), 
długo czekał na swoja szansę w branży fi lmowej. Roz-
winął skrzydła dopiero w latach 80. we wrocławskiej 
Wytwórni Filmów Fabularnych, gdzie powstały jego 
najważniejsze dzieła, a on sam zżył się z miastem 
i pracownikami wytwórni przy ulicy Wystawowej 
1. Reżyser opowie o swojej twórczości i istotnych 
doświadczeniach. Zapis prowadzonej przez Lecha 
Molińskiego, twórcę Kinematografu Wrocawskiego 
rozmowy o sztuce fi lmowej, wrocławskiej Wytwórni 
Filmów Fabularnych i Wrocławiu będzie można obej-
rzeć w internecie: na stronie Barbary na Facebooku.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław 

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny

An extraordinary meeting (online) with the 
master of Polish cinematography – Radosław 
Piwowarski. The director of cult titles (Yesterday
and Pociąg do Hollywood), waited a long time for 
his chance in the fi lm industry. He spread his 
wings in the 80s while working at the Wrocław 
Feature Film Studio, where his most important 
works were created. That time he came to live 
with the city and the employees of the studio at 
1 Wystawowa Street. The director will discuss his 
work and key experiences. talk about his work and 
important experiences with Lech Moliński, creator 
of the Wrocław Cinematograph initiative

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

16–18.10 | 20:00

„Weekend z Najlepszymi 
z Najgorszych” – pokazy filmów 
Weekend with The Best of the Worst
– film screenings 

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema, 
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Kino Nowe Horyzonty nie ustaje w eksplorowa-
niu dna światowej kinematografi i. Wydawałoby 
się, że comiesięczne prezentacje arcydzieł klasy 
B w ramach cyklu „Najlepsze z Najgorszych” to 
wystarczający cios dla wszystkich miłośników 
kina, tymczasem w październiku KNH zaprasza 
na cały weekend z fi lmami tak potwornie złymi, 
że aż pięknymi. W programie: „Kto zabił kapitana 
Alexa?” – perełka wyprodukowana w Wakaliwood, 
w niskobudżetowym studiu fi lmowym z Ugandy, 
„Picasso Trigger” – kontynuacja kultowego „Bile-
tu na Hawaje” oraz „Manos – ręce przeznaczenia” 
– klasyk kina grozy (i absurdu).

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety / Tickets: 18 PLN (klubowy / club 
members), 20 PLN (normalny / regular)

The New Horizons Cinema continues to explore 
the very bottom of world cinematography. It would 
seem that the monthly presentations of B-class mas-
terpieces as part of “The Best of the Worst” series are 
a blow enough for all lovers of cinema. In October 
NHC invites you for an entire weekend with fi lms so 
horribly bad and yet so beautiful. On the program: 
Who Killed Captain Alex? – a true gem produced in 
Wakaliwood, in a low-budget Ugandan fi lm studio, 
Picasso Trigger – a continuation of the cult Hard 
Ticket to Hawaii and Manos: The Hands of Fate – 
a classic of horror (and absurd) cinema.

Additional language: English / Organiser: 
New Horizons Cinema / Tickets: 18 PLN 
(club members), 20 PLN (regular)
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18.10 | 16:00 

Kino Polskie. Rekonstrukcje:  
„Diabeł” – pokaz filmu
Polish cinema. Reconstructions:  
The Devil – a film screening

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

Andrzej Żuławski, uznawany za jednego z najbar-
dziej kontrowersyjnych polskich reżyserów, chciał 
nakręcić horror o człowieczeństwie – o złu ukry-
tym w ludziach i czyhającym na to, by je uwolnić 
i dać mu wyraz. Zło nie przychodzi z zewnątrz, 
lecz wybrzmiewa jako wewnętrzny głos bohatera, 
który prowadzony przez Diabła, zaczyna doko-
nywać dzieła zniszczenia. Reżyser nakręcił film 
trudny i niejednoznaczny, podejmujący tematy 
tabu w formie skrajnej ekspresji. Zakazany przez 
cenzurę „Diabeł” swojej premiery doczekał się 
dopiero po 16 latach, w 1988 roku.

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 11 PLN

Andrzej Żuławski, considered to be one of the 
most controversial Polish directors, decided to 
make a horror film about humanity – about the 
evil buried deep within us, waiting to be released 
and brought to life. The evil does not come from 
outside. Instead it resounds as the inner voice 
of the protagonist, who, guided by the Devil, 
embarks on a path of destruction. The director 
created an uneasy, ambiguous film that explores 
taboo subjects by means of extreme expression. 
The Devil was banned by censors, to finally have 
it’s premiere 16 years later in 1988.

Organiser: Lower Silesian Film Centre  
/ Tickets: 11 PLN

21.10 | 18:30

Moje filmy: Bogusław Bednarek  
– „Rękopis znaleziony w Saragossie” 
– pokaz filmu i spotkanie
My Films: Bogusław Bednarek  
– The Saragossa Manuscript  
– a film screening and meeting

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

„Moje filmy” to cykl, w ramach którego znani wro-
cławianie zapraszają na projekcję swojej ulubionej 
produkcji filmowej, a po seansie biorą udział 
w spotkaniu z publicznością. W trakcie rozmów 
goście opowiadają o tym, za co cenią kino i jak 
zaczęła się ich fascynacja kinematografią. W paź-
dzierniku polonista, historyk literatury, a przede 
wszystkim legenda Uniwersytetu Wrocławskiego 
zaprezentuje kultowy film w reżyserii Wojciecha 
Jerzego Hasa. 

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

Bilety: 17 PLN (klubowy), 20 PLN (normalny)

A Polish philologist, literature historian and, 
above all, the legend of the University of Wrocław 
will present a cult film directed by Wojciech Jerzy 
Has. My Films is a cycle in which well-known 
Wrocław residents invite to the screening of their 
favorite film production, and after the screening 
they take part in a meeting with the audience. 
During the meetings, guests talk about the 
importance of cinema in their lives and how their 
fascination with cinematography began.

Organiser: Kino Nowe Horyzonty  
/ New Horizons Cinema / Tickets: 17 PLN  
(club members), 20 PLN (regular)

23.10 | 19:00

Photographer’s Choice.  
Christto Andrew prezentuje:  
„Matrix” – pokaz filmu
Photographer’s Choice. Christto 
Andrew presents: The Matrix

Kino Nowe Horyzonty / New Horizons Cinema,  
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Idea wydarzenia organizowanego przez TIFF 
Center polega na zaproszeniu światowej sławy 
fotografek i fotografów do wybrania filmów, które 
są dla nich inspirujące i ważne. Następnie z jed-
nym z artystów przeprowadzona zostaje rozmowa 
online na temat wybranej produkcji. Zarówno 
seans, jak i nagrana rozmowa prezentowane są 
szerszej publiczności w Kinie Nowe Horyzonty. 
Bohaterem trzeciego w tym roku spotkania został 
Christto Andrew, czyli artystyczno-fotograficzny 
duet, który jako ważny dla nich film wskazał kul-
towego „Matrixa” sióstr Wachowskich. 

Dodatkowy język: angielski

Organizator: TIFF Center

www.tiffcenter.com

Wstęp wolny (wejściówki dostępne  
na www.kinonh.pl od 19.10) 

The idea behind the event organised by the TIFF 
Centre is to invite world-famous photographers to 
choose films they have found inspiring and impor-
tant. Following that an online discussion is held with 
one of the actors involved in the particular produc-
tion. Both the film screening and the interview are 
presented to a wider audience at the New Horizons 
Cinema. The third meeting of this year will involve 
Christto & Andrew – an art-photography duo – who 
chose the cult movie Matrix by Wachowsky sisters.

Additional language: English / Organiser:  
TIFF Center / Free entrance (tickets available 
online www.kinonh.pl from 19.10)
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24.10 | 14:00

„Szatańskie tango” – pokaz filmu 
Satan’s Tango – a film screening

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

„Szatańskie tango” to kultowy film w reżyserii Béli 
Tarra, który wyznaczył nowe granice języka kina. 
Trwająca 445 minut (!) epopeja, siłę swego oddzia-
ływania zawdzięcza przede wszystkim długim, 
hipnotycznym ujęciom (film składa się z zaledwie 
39 scen) oraz cyklicznej strukturze wyznaczanej 
powracającym motywem tańca – tytułowego 
szatańskiego tanga. Doświadczenie obowiązkowe 
dla każdego kinomana.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Kino Nowe Horyzonty

www.kinonh.pl

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

The cult film directed by Béla Tarr, which set new 
boundaries for the language of cinema. The 445 
minutes (!) of an epic journey owes its impact 
primarily to long, hypnotic shots (the film con-
sists of only 39 scenes) and the cyclical structure 
determined by the recurring dance motif – the 
title Satan’s Tango. A must-see experience for 
every cinema fan.

Additional language: English / New Horizons 
Cinema / Tickets: 35 PLN (club members),  
40 PLN (regular)

24.10 | 15:00–17:00

„Filmowe opowieści z Psiaka”  
– premiera reportażu
Film stories from Psiak  
– premiere of the documentary

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

Podsumowanie jesiennego cyklu warsztatów dla 
młodzieży z Psiego Pola, która przez prawie dwa 
miesiące tworzyła reportaż filmowy. Efektem ich 
prac jest produkcja o osiedlu i jego mieszkańcach. 
Inspiracją do działań stała się filmowa historia 
tej części Wrocławia, związana z dawnym kinem 
„Fama”. Uczestnicy prowadzili wywiady, nagrania 
w terenie, poznawali sprzęt filmowy, etapy pro-
dukcji, sposoby przygotowania scenografii oraz 
pracy ze światłem i dźwiękiem. Premierze będzie 
towarzyszyła dyskusja z twórcami i bohaterami 

31.10 | 19:00 

KinoUkraïna: „Do domu”  
– pokaz filmu 
KinoUkraïna: The Way Home  
– movie screening

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

„Do domu” jest debiutem Narimana Alijewa, 
ukraińskiego reżysera krymskotatarskiego po-
chodzenia, w którym w roli głównej zobaczymy 
znanego aktora, Achtema Seitabłajewa. Światowa 
premiera odbyła się w Cannes, gdzie film wywołał 
kilkuminutowe owacje, a dyrektor festiwalu 
Thierry Frémaux wyróżnił znakomitą grę odtwór-
cy głównej roli. „Do domu” opowiada historię 
Tatara krymskiego, który stracił najstarszego syna 
na rosyjsko-ukraińskiej wojnie i postanawia prze-
wieźć ciało zmarłego potomka z Kijowa na Krym, 
by pochować go w rodzinnych stronach.

Dodatkowy język: ukraiński 

Organizator: Dolnośląskie Centrum Filmowe 

www.dcf.wroclaw.pl

Bilety: 20 PLN

The Way Home is a debut production of Nariman 
Aliyew, a Ukrainian director of Crimean Tatar 
origins. The lead role is reprised by a famous 
actor – Akhtem Seitablayev. The film had its 
world premiere in Cannes, which the audience 
received with ovation. Director of the festival, 
Thierry Frémaux, praised the fantastic perfor-
mance of the lead actor. The way home tells the 
story of a Crimean Tatar, who lost his eldest son 
during the Russo-Ukrainian war, and decides to 
transport his body from Kiev to the Crimea to be 
buried in his homeland.

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

reportażu. Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami. 

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, grupa 
nieformalna „Świetlik” 

www.strefakultury.pl/mikrogranty

Wstęp wolny  
Zapisy: swietlikprodukcje@gmail.com

It is the summary of the autumn series of work-
shops dedicated to the youth from Psie Pole, 
who – for almost two months – have worked on 
a documentary. The result is a film showcasing 
the neighbourhood and its residents. This initi-
ative was inspired by the rich cinematographic 
history of this part of Wrocław associated with the 
old “Fama” cinema. The participants conduct-
ed interviews, recorded materials in the field, 
learnt about filmmaking equipment, production 
stages, means of preparing the scenography and 
ensuring proper lighting and sound. The premiere 
will be accompanied by a discussion panel with 
the creators and participants of the documentary. 
Project is realised in collaboration with Micro-
grants.

Organisers: Culture Zone Wrocław, informal 
group Świetlik / Free entrance / Registration: 
swietlikprodukcje@gmail.com
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1, 2, 7, 8, 9.10 | 19:00
3, 10.10 | 18:00
4, 11.10 | 17:00

„Lazarus” – spektakl muzyczny
Lazarus – a musical play

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

Polska prapremiera słynnego musicalu Davida 
Bowiego. W spektaklu zabrzmią największe 
przeboje Bowiego w oryginalnej, angielskiej 
wersji. Fabuła to sequel powieści science fiction 
„Człowiek, który spadł na Ziemię” i filmu z 1976 
roku, w którym Bowie zagrał główną rolę. Thomas 
Newton – przedstawiciel obcej cywilizacji, który 
przybrał ludzką postać, tęskni za utraconą ziem-
ską miłością i pragnie powrócić na swoją planetę. 
Rolę Newtona gra Marcin Czarnik.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 40–100 PLN

Polish premiere of the famous musical by David 
Bowie. The show features Bowie’s greatest hits in 
their original English version. The story is the se-
quel to the sci-fi novel The Man Who Fell to Earth 
and the 1976 eponymous film in which Bowie 
starred. Thomas Newton – an extraterrestrial who 
has taken a human form, longs for his lost earthly 
love and wants to return to his planet. Starring: 
Marcin Czarnik.

Additional language: English / Organiser:  
The Capitol Musical Theatre / Tickets: 40–100 PLN

2–3.10 | 19:15

„Skrzywienie kręgosłupa”  
– spektakl
The Scoliosis – a play

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

Opanowaliśmy tę planetę i co dalej? Człowiek  
wie o sobie coraz mniej. Pod presją fikcyjnych 
wartości szuka bezpieczeństwa i paradoksalnie 

odnajduje je w poczuciu zagrożenia. Chce po 
prostu przetrwać, często kosztem rezygnacji z sa-
mego siebie. Pokiereszowani bohaterowie ciągle 
śnią te same sny, niszcząc się nawzajem. Tęsknią 
w samotności, choć nigdy nie są sami. Dlaczego 
cudze cierpienie potrafi być tak nieodparcie 
śmieszne? Drapieżny stan oczekiwania na szczę-
śliwe zakończenie. Czy nadejdzie?

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

We did take over the world. But what’s next? 
Humanity is slowly loosing the understanding 
of itself. Pressured by fictitious values we search 
for safety to – paradoxically – find it in a sense of 
danger. And in order to survive we are willing to 
sacrifice our sense of self. Battered protagonists 
keep dreaming the same dream, destroying each 
other. They long in loneliness, yet they’re never 
alone. How come the suffering of others can 
sometimes be absurdly amusing? The process of 
waiting for a happy ending is almost predatory in 
nature. Will such an ending ever come?

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

3.10 | 19:00
4.10 | 17:00

„Bracia Karamazow” – spektakl
The Brothers Karamazov – a play

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

„Bracia Karamazow” w reżyserii Stanisława Mel-
skiego, który wykorzystał kongenialny przekład 
Aleksandra Wata, to spektakl o niezwykłym 
ładunku wizualnym. Zaskakująca plastycznie, 
a symboliczna scenografia oraz kostiumy autor-
stwa Małgorzaty Żak, dodają stylu tragicznym 
tonom prozy Dostojewskiego. Na scenie oglądamy 

ponad 20 postaci, a wśród nich zarówno doświad-
czonych aktorów, jak i bardzo młodych, zdolnych 
debiutantów. Ukazana przez nich opowieść to 
wędrówka przez świat kipiący miłością, przemocą 
i krwią, poszukiwanie winnych zbrodni i próba 
analizy obyczajowości carskiej Rosji.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu 

www.teatrpolski.wroc.pl

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

The Brothers Karamazov directed by Stanisław 
Melski, who used the ingenious translation by Al-
eksander Wat, is a spectacle with extremely pow-
erful visuals. Surprisingly designed and symbolic 
scenography as well as costumes by Małgorzata 
Żak add style to the tragic tones of Dostoevsky’s 
prose. There are over 20 performers on the scene 
– including experienced actors and aspiring, 
talented first-timers. The story presented by the 
actors involves a journey through a world teeming 
with love, violence, and blood, as well as a search 
for those guilty of crimes, and an attempt to ana-
lyse the customs of tsarist Russia.

Organiser: Polski Theatre in Wrocław / Tickets:  
50 PLN (regular), 40 PLN (reduced)

3.10 | 19:00

Improkracja & Capitol: „Mów coś, 
śpiewaj!” – spektakl
Improkracja & Capitol:  
Say something, sing! – a play

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

Na Scenę Ciśnień powraca, przerwany przez 
pandemię, cykl spektakli z udziałem aktorów 
Improkracji i Capitolu. „Mów coś, śpiewaj” – te 
trzy słowa kojarzą się z rozpaczliwym szeptem 
zza kulis, kiedy aktor zapomni, co miał robić na 
scenie. Brzmią też jak wezwanie do improwizacji. 
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the lockdown is coping with the need of creating. 
The performance is triggering many questions. 
Who is the locked man? What makes you an 
artist? Are the ordinary people able to change the 
fate of the World? What is power?

Organiser: Teatr Układ Formalny / Tickets:  
25 PLN (regular), 18 PLN (reduced)

9, 10.10 | 19:00 
11.10 | 17:00

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

Teatr Polski we Wrocławiu, Scena na Świebodzkim  
/ Polski Theatre in Wrocław, Świebodzki Train Station 
Stage, pl. Orląt Lwowskich 20c

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

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu 

www.teatrpolski.wroc.pl

Bilety: 35 PLN (normalny), 20 PLN (ulgowy)

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

Additional language: English / Organiser: Polski 
Theatre in Wrocław / Tickets: 35 PLN (regular),  
20 PLN (reduced)

Improkracja odpowiada na to wezwanie z rado-
ścią, gwarantując wyjątkowy komediowy wieczór.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

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

The series of performances featuring actors of 
the Improkracja and Capitol Musical Theatre is 
coming back, after a break caused by pandemic. 
Say something, sing – these three words bring 
to mind a desperate whisper from behind the 
scenes, when the actor forgets what they were 
supposed to do on stage, and they also sound 
like a call for improvisation. Improkracja gladly 
responds to this call – and the end result will be 
a unique comedy evening.

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

3, 4.10 | 18:00–19:00

„Szekspir – reinkarnacje”  
– monodram
Shakespeare – reincarnations  
– a monodrama

Centrum na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 39a

„Szekspir – reinkarnacje” to video-performatywny 
monodram oparty na monologach z takich dzieł 
jak: „Makbet”, „Hamlet”, „Juliusz Cezar” czy „Król 
Lear”. Twórca zostawiony w sferze lockdownu 
mierzy się z potrzebą tworzenia w zamkniętych 
czterech ścianach. Spektakl stawia wiele pytań: 
kim jest człowiek w zamknięciu? Czy artysta jest 
dalej artystą, jeśli przestaje tworzyć? Czy zwykły 
człowiek ma wpływ na los świata? Czym jest 
władza? Za pośrednictwem tych pytań twórca 
reinkarnuje różne dzieła Szekspira. 

Organizator: Teatr Układ Formalny

www.ukladformalny.pl

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

Shakespeare – reincarnations is an video-per-
formance based on monologues from: Macbeth, 
Hamlet, Julius Caesar or King Lear. Author during 

6.10 | 19:00

„Zawsze Szekspir” – spektakl
Always Shakespeare – a play

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

W monodramie Andrzeja Seweryna połączone 
zostały najpiękniejsze fragmenty arcydzieł Wil-
liama Szekspira – „Hamleta”, „Makbeta”, „Otella” 
i innych. To nie tylko popis wielkiego aktora mie-
rzącego się z klasycznymi tekstami Szekspira, ale 
także zaproszenie skierowane do widzów, którzy 
mogą stać się współuczestnikami i współtwórca-
mi tego spotkania. Jego istotą jest interpretacja 
monologów Szekspirowskich, niezmiennie sta-
nowiących wyzwanie dla aktorskich wrażliwości 
i inteligencji. Podczas spektaklu odbędzie się 
interakcja z publicznością. 

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Bilety: 80 PLN (normalny), 60 PLN (ulgowy)

The monodrama by Andrzej Seweryn is a mix 
of the finest works by William Shakespeare – 
Hamlet, Macbeth, Otello and others. It is not only 
an example of a great actor taking on the classic 
works of Shakespeare, but also an invitation to 
the audience to take part and help realise this 
undertaking. The core of the performance is the 
interpretation of Shakespearean monologues, 
which remain a challenge to the sensitivity and 
intelligence of actors. The spectacle will involve 
interaction with the audience.

Organiser: The Grotowski Institute / Tickets:  
80 PLN (regular), 60 PLN (reduced)
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9, 10, 11.10 | 19:00 

„Teatr na faktach” 
– spektakle online
Factual theatre – online spectacles

online via Facebook / YouTube 
(grotowskiinstitute / Instytut Grotowskiego)

„Kiedy jesteś pomiędzy wodą a lwem morskim… 
uciekaj!” Doroty Bator, „Kwarantanna” Jakuba 
Tabisza oraz „Alternatywne życie, czyli traktat 
o snach Mateusza Brodowskiego to spektakle, 
które będą miały swoje premiery w sieci paź-
dzierniku. Podstawą do stworzenia scenariuszy 
spektakli były: w pierszym rozmowy z opowiada-
czami, w „Kwarantannie” wywiady nagrywane 
w pandemii, a w „Alternatywnym życiu” wywiady 
z osobami praktykującymi świadome śnienie. 
Ich sceniczne realizacje w nowej odsłonie będzie 
można zobaczyć w listopadzie na deskach Sali 
Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego. 

PROGRAM:
9.10 – „Człowiek, który przeżył tysiąc lat”
10.10 – „Kwarantanna”
11.10 – „Alternatywne życie, czyli traktat o snach”

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

Wstęp wolny 

When you’re between the water and the sea lion...
run away! by Dorota Bator, Quarantine by Jakub 
Tabisz, and Alternative Life – Treatise on Dreams
by Mateusz Brodowski spectacles will premiere 
online in October. Bases for the script of each 
spectacle was diff erent. The fi rst one is based on 
discussions with various story tellers. Quaran-
tine is based on interviews recorded during the 
pandemic. Alternative Life is based on interviews 
with individuals practising lucid dreaming. The 
audience will have the opportunity to see the 
renewed scenic adaptations of the spectacles live 
at the Laboratorium Theatre of the Grotowski 
Institute in November. 

PROGRAMME: 
9.10 – A Man Who Lived a Thousand Years 
10.10 – Quarantine 
11.10 – Alternative Life – Treatise on Dreams

Organiser: The Grotowski Institute 
/ Free entrance

8, 9, 10.10 | 19:00
11.10 | 18:00

„Jutro przypłynie królowa” 
– spektakl 
The queen comes tomorrow – a play

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

Mottem przedstawienia są słowa Philipa Zimbar-
do 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 stworzo-
nym przez mężczyzn, którzy wprowadzili w swojej 
społeczności prawo do kazirodztwa, gwałtu i pe-
dofi lii. Wspólnota – odwrócona od ofi ar – 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 Zim-
bardo’s The Lucifer Eff ect: 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. 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)

16, 17.10 | 19:00
18.10 | 17:00

„Małe zbrodnie małżeńskie” 
– spektakl
Minor marital crimes – a play

Teatr Polski we Wrocławiu, Scena Kameralna 
/ Polski Theatre in Wrocław, Chamber Stage, 
ul. Świdnicka 28

Zbrodnia może być kryminalną zagadką, tajemni-
cą, którą rozwikłać chciałby każdy detektyw. By-
wają zbrodnie ukryte w podszeptach codzienno-
ści, kawałeczek po kawałeczku zabijające miłość 
pośród zgiełku dnia powszedniego. Co dzieje się, 
gdy małżeństwo z piętnastoletnim stażem, prze-
kracza granice wzajemnej wrogości? W tej historii 
jest jak w życiu – najbardziej banalne chwile, 
wspólnej codzienności dwojga ludzi, mogą okazać 
się najbardziej przewrotne, śmiech przedziera 
się przez łzy, a próba zbrodni okazuje się próbą 
uczuć. Tę ludzką komedię na podstawie powieści 
Eric-Emmanuela Schmitta prezentuje znakomita 
para aktorów: Grażyna Krukówna i Jerzy Schejbal, 
a wyreżyserował ją Bogdan Tosza.

Organizator: Teatr Polski we Wrocławiu 

www.teatrpolski.wroc.pl

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

A crime may take the form of a criminal mystery, 
that any detective would like to solve. Some 
crimes hide in the whispers of everyday life, 
killing love bit by bit, concealed by the noise of 
everyday life. What happens, when two people, 
who have been married for 15 years, break the 
barriers of hostility towards each other? The story 

very much resembles real life. The most trivial 
moments of everyday life of two people can turn 
perverse, laughter breaks through the tears, and 
an attempted crime turns out to be a test of feelings. 
This human comedy – based on the story by Er-
ic-Emmanuel Schmitt – comes to life with the help 
of two fantastic actors: Grażyna Krukówna and Jer-
zy Schejbal, under the direction of Bogdan Tosza.

Organiser: Polski Theatre in Wrocław 
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)

16, 23.10 | 18:00
17, 18.10 | 13:00
24.10 | 13:00 (audiodeskrypcja, Polski Język Migowy)

25.10 | 11:00

„Ile żab waży księżyc” – spektakl 
dla dzieci 5+
How many frogs does the Moon 
weight – a play for children aged 5+

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

Życie Króla jest poukładane i pełne obowiązków 
– wypełniają je audiencje, konferencje i prze-
mówienia. Pewnego dnia ten porządek zostaje 
zakłócony przez pojawienie się tajemniczego, 
wyjątkowo dociekliwego Chłopca. Dziecko zasy-
puje dorosłego gradem pytań, na które nie zna on 
odpowiedzi – między innymi o to, ile żab waży 
księżyc. Wytrącony z równowagi Król postanawia 
szybko pozbyć się natręta i wrócić do pracy. Nie 
będzie to jednak takie proste...

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN (normalny / regular), 22 PLN 
(ulgowy / reduced), 20 PLN (grupowy, 
rodzinny / group, family)

The life of the King is orderly and fi lled to the brim 
with duties – offi  cial meetings, conferences and 
speeches. One day, this order is turned on its head, 
when a mysterious and very curious Boy appears 
out of nowhere in his world, asking the adult man 
hundreds of questions to which the King does not 
know the answers – such as how much frogs does 
the Moon weigh? Clearly annoyed, the King decides 
to get rid of the pestering boy as quickly as possible 
and get back to work, but it won’t be that easy…

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 
25 PLN (regular), 22 PLN (reduced), 20 PLN 
(group, family)
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16–18.10 | 16:00–20:00

Drugi przegląd spektakli Układu 
Formalnego
The second review 
of the performances by the Formal 
Arrangement Theater

Teatr Układ Formalny, Centrum na Przedmieściu, 
ul. Prądzyńskiego 39a

Upłynęły już 4 lata od założenia Teatru Układ 
Formalny. 4 lata pięknej przygody, które zapro-
wadziły widzów pod adres Prądzyńskiego 39a. 
Ten czas umocnił założycieli w przekonaniu, że 
w teatrze nie ma miejsca na tematy tabu, a sztuką 
jest zadawanie pytań. W trakcie drugiego prze-
glądu spektakli Teatru Układ Formalny, zostaną 
wystawione trzy przedstawienia – „Słowo na G”, 
„W Stronę Słońca” i „Szekspir – reinkarnacja”. 
Spektaklom towarzyszyć będą rozmowy, debaty 
i dyskusje.

Organizator: Teatr Układ Formalny

www.ukladformalny.pl

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

4 years have passed since the establishment of the 
Formal System Theater. 4 years of beautiful ad-
venture that took spectators to 39a Prądzyńskiego 
Street. This time strengthened the belief of found-

17, 18, 24, 25.10 | 13:30

„Kręcipupa” – spektakl 
Restless – a play

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

Uspokój się. Usiądź choć na chwilę. Przestań się 
kręcić. Nie mogę. Nie chcę! Muzyczno-ruchowy 
spektakl dla najnajmłodszych i ich rodziców. 
Opowieść o niepowstrzymanej potrzebie ruchu 
i niemożności powstrzymania się od kręcenia.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

16, 17.10 | 19:00

„Macocha ojczyzna, czyli moja 
skradziona matka” – spektakl 
Stepmother Home or My Mother 
the Stolen Child – a play

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

Spektakl Joanny Lewickiej i Wicki Kalaitzi 
oparty jest na autentycznej historii Eleni Kalaitzi, 
ofi ary deportacji dzieci do Europy Środkowo-
-Wschodniej podczas greckiej wojny domowej. To 
artystyczno-dokumentalna opowieść o godze-
niu się z przeszłością, swoim pochodzeniem, 
poszukiwaniu domu i oswajaniu nowej ojczyzny. 
Rozgrywająca się wokół tematów pamięci odyseja 
Eleni zabierze widzów w podróż przez Albanię, Ju-
gosławię, Bułgarię, Rumunię, do domu dziecka we 
Wrocławiu, Lipska, a w końcu do Berlina Zachod-
niego, gdzie od 1981 roku Eleni mieszka do dziś. 

Dodatkowy język: niemiecki

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

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

A piece based on the true story of Eleni Kalaitzi, 
one of the victims of the deportation of children 
to Central and Eastern Europe during the Greek 
Civil War. It is a story about coming to terms with 
one’s roots and past, about searching for home 
and fi nding one’s feet in a new homeland. The 
Eleni’s odyssey takes spectators on a journey 
through Albania, Yugoslavia, Bulgaria, Romania, 
to an orphanage in Wrocław, then to Leipzig, and 
ultimately to West Berlin, where Lenka has lived 
since 1981. Based on family memories, the story 
of Eleni / Lenka, is told by her daughter, Wicki.

Additional language: German / Organiser: 
The Grotowski Institute / Tickets: 30 PLN 
(regular), 20 PLN (reduced)

17.10 | 17:00

„Andersen o teatrze” – spektakl
Andersen about theatre – a play

online via www.teatrlalek.wroclaw.pl

Projekt umożliwia widzom odciętym od teatru 
widzom, uczestnictwo w procesie powstawania 
spektaklu. Przedstawienie wyreżyseruje czeski 
reżyserski duet SKUTR. Spektakl jest oparty na 
siedmiu baśniach Hansa Christiana Andersena, 
nie będzie to jednak adaptacja klasyki, tylko 
autorskie dzieło, dla którego twórczość wielkiego 
Duńczyka jest jedynie punktem wyjścia. Cały pro-
ces powstawania widowiska – od pierwszych prób 
do internetowej premiery – będzie dokumento-
wany w postaci reportażu fi lmowego w odcinkach 
i udostępniany widzom na bieżąco online. Dzięki 
temu odbiorcy nie tylko zyskają wgląd w teatralne 
kulisy, ale także poznają specyfi kę pracy w teatrze 
w czasie pandemii – i to równolegle z twórcami, dla 
których także będzie to nowy i pełen niespodzia-
nek teren.

Organizator: Wrocławski Teatr Lalek 

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

The project provides an audience, who at this 
time cannot visit the theatre, an opportunity to 
take part in the process of creating a spectacle. 
The play is directed by the SKUTR duo of direc-
tors from Czech Republic. The spectacle is based 
on seven fairy tales by Hans Christian Anders-
en. However it will not be an adaptation of the 
classics, but rather an original work – where the 
creations of the famous Danish writer are merely 
a starting point. The whole process of preparing 
the show – from fi rst rehearsals to the online 
premiere – will be documented on video and split 
into episodes, provided online to audience on an 
ongoing basis. As a result the audience will not 
only be able to take a peek behind the scenes, but 
also learn about the specifi cs of theatre operations 
in an era of pandemic. And all of it will take place 
in tandem with the creators, for whom this kind of 
environment will also be new and full of surprises.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Free entrance

ers that in theatre there is no place for taboos and 
that asking questions is an art. During the second 
review of performances by the Teatr Układ 
Formalny there will be held three performances 
– The G Word, Towards the Sun and Shakespeare 
– Reincarnation. The plays will accompanied by 
talks, debates and discussions.

Organiser: Teatr Układ Formalny / Tickets: 
20 PLN (regular), 18 PLN (reduced)

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Bilety: 25 PLN (normalny), 22 PLN (ulgowy), 
20 PLN (grupowy, rodzinny)

Sit still. Just sit still for a moment. Stop mov-
ing. I can’t. I don’t wanna! A music-movement 
performance for both younger audience members 
and their parents. It presents the concept of an 
incessant need to move and being incapable of 
remaining still.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets: 

25 PLN (regular), 22 PLN (reduced), 20 PLN 
(group, family)

17, 18.10 | 15:00

„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 niepo-
skromionej 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 „Ta-
kie 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), 
20 PLN (grupowy, rodzinny)
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17.10 | 16:00 

„Ali Baba i czterech rozbójników” 
– spektakl dla dzieci 
Ali Baba and the four robbers  
– a play for children 

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

„Ali Baba i czterech rozbójników” to klasyczny 
spektakl aktorsko-lalkowy. Brat i siostra śnią jed-
nocześnie ten sam sen. Ich sypialnia przeobraża 
się w dom Ali Baby, las, grotę rozbójników, czaro-
dziejski sezam. Zaskakujące zmiany scenografii, 
piękne lalki, wartka, pełna humoru akcja okraszo-
na piosenkami i muzyką Artura Dwulita. Spektakl 
poprzedzą warsztaty dla dzieci wprowadzające 
w przedstawienie o Ali Babie.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej 

www.konturykultury.art.pl 

Wstęp wolny 

Ali Baba and the four robbers is a classic spectacle 
featuring actors and puppets. A brother and a sis-
ter are having the same dream at the same time. 
Their bedroom is transformed into the house of 
Ali Baba, a forest, a robbers’ den, and the magical 
sesame. Performance features surprising changes 
to scenography, masterfully crafted puppets, as 
well as fast-paced and humorous action scenes 
accompanied by songs and music by Artur Dwu-
lit. The spectacle will be preceded by workshops 
in an effort to introduce the Ali Baba performance 
to the kids.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

17.10 | 10:30, 12:30

„Ogród” – spektakl dla dzieci 
Crazy Garden – a play for children

Teatr Małego Widza / Theatre of the Little Spactator, 
ul. Sudecka 96

Czy wąż ogrodowy to stwór jadowity? Czy zwykła 
konewka to świnka Krystynka? Czy z ziarna fasoli 
kiełkuje stokrotka? Czy każda rękawica to poli-
glotka? W zwariowanym ogrodzie wszystko jest 
możliwe, bo zwariowany ogród jest trochę magicz-
ny – jakieś psikadła i psikacze, grabki, doniczki, 
koszyki i koszyczki, łopatki, kopaczki i polewacz-
ki, a także skrzynki i podstawki, wężyki, listki 

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 and winner of the Nobel Prize 
for Literature 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.

Organiser: Wrocław Puppet Theater / Tickets:  
25 PLN (regular), 22 PLN (reduced), 20 PLN 
 ( group, family)

i przyssawki, cebulki, bratki, motyki, kwiatki… 
Wszystko tu trochę pomieszane i wszystko jakby 
poplątane, lecz w tym chaosie i zamęcie historie 
dzieją się same.

Organizator: Teatr Małego Widza 

www.teartmalegowidza.wroclaw.pl

Bilety: 40 PLN

Is a garden hose a venomous snake? Is a regular 
watering can – Krystynka the piglet? Does a daisy 
sprout from a bean? Are all gloves polyglots? 
Everything is possible in the crazy garden, 
because the crazy garden is somewhat magical – 
some sprinklers, toy rakes, flowerpots, baskets, 
toy shovels, diggers and watering cans, as well 
as crates and stands, hoses, leaves and suckers, 
bulbs, pansies, hoes, flowers... all somewhat 
mixed and all quite tangled, but their stories un-
fold on their own in this chaos and confusion.

Organiser: Theatre of the Little Spactator  
/ Tickets: 40 PLN

8.10 | 17:00

„»Nie ma«. Osiecka/Satanowski”  
– recital 
"There is none. Osiecka/Satanowski" 
– recital

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

Justyna Szafran zaśpiewa piosenki Agnieszki 
Osieckiej i Jerzego Satanowskiego. Uczestnicy 
koncertu usłyszą utwory w nowych aranżacjach 
Rafała Karasiewicza i Kuby Olejnika oraz w doj-
rzałych interpretacjach aktorki Capitolu. Będzie 
także jeden zupełnie premierowy utwór – do 
nieznanego wiersza Agnieszki Osieckiej muzykę 
napisał Kuba Olejnik.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

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

Justyna Szafran will sing the songs by Agniesz-
ka Osiecka and Jerzy Satanowski. The concert 
audience will have the opportunity to experience 
these works as new arrangements by Rafał Kara-
siewicz and Kuba Olejnik, as well as more mature 

interpretations of the Capitol Theatre actress. 
The recital will involve one completely new piece 
– Kuba Olejnik wrote the music for an unknown 
poem by Agnieszka Osiecka.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 40 PLN (regular), 35 PLN (reduced)

18, 25.10 | 10:30, 12:30

„A kuku” – spektakl dla dzieci 
Peek-A-Boo – a play for children

Teatr Małego Widza / Theatre of the Little Spactator, 
ul. Sudecka 96

Małe, szare pudełko. Zwykłe, zwyczajne, niecie-
kawe, banalne i nudne. Zwykle pakujemy w nie-
potrzebne rzeczy, stoi ukryte głęboko w szafie. 
A gdyby tak wyciągnąć je wszystkie zapomniane 
i pokolorować dziecięcą wyobraźnią, sprawić, 
żeby znowu były ważne i potrzebne. Gdyby zbu-
dować z nich pociąg, rakietę albo zamek. Może 
można z nich tworzyć różne światy, zbiory i kon-
stelacje. Może można, ale czy to ma sens? Dzieci 
nie zadają takich pytań, bo dziecięca wyobraźnia 
nie ma granic. Wszystko jest perfekcyjnie logiczne 
i wszystko ma głęboki sens. Dzieci z radością 
poruszają się na poziomie abstrakcji, który dla 
nas – dorosłych jest niedostępny. A może jest… 
gdybyśmy tylko chcieli wejść do tego świata. 

Organizator: Teatr Małego Widza 

www.teartmalegowidza.wroclaw.pl

Bilety: 40 PLN

A small, grey box. Normal, ordinary, uninteresting, 
banal and boring. We usually pack unnecessary 
things into it and it is hidden deep in the wardrobe. 
What if we take out all these forgotten boxes and 
colour them with a child’s imagination, make them 
become important and useful again? What if we 
build a train, a rocket or a castle out of them? Maybe 
you can build up various worlds, collections and 
constellations of them. Maybe you can do it, but 
does it make sense? Children do not ask such 
questions, since a child’s imagination has no limits. 
Everything is perfectly logical and everything makes 
profound sense. Children joyfully move on a level of 
abstraction, which for us adults is out of reach. Or 
maybe it is not... If we only tried to enter this world. 

Organiser: Theatre of the Little Spactator  
/ Tickets: 40 PLN

„K
rę

ci
pu

pa
” 

– 
sp

ek
ta

kl
, f

ot
. K

. K
ru

ko
w

sk
i

„O
gr

ód
” 

– 
sp

ek
ta

kl
 d

la
 d

zi
ec

i, 
fo

t. 
Pi

ot
r B

ar
to

s



56

te
at

r +
 p

er
fo

rm
an

ce

24.10 | 10:30, 12:30

„Rozplatanie tęczy”  
– spektakl dla dzieci 
Uplaiting a Rainbow  
– a play for children

Teatr Małego Widza / Theatre of the Little Spactator, 
ul. Sudecka 96

„Rozplatanie tęczy” to zaproszenie do zabawy z wodą 
i kolorami. To próba zanurzenia się w dziecięcej 
wyobraźni – chęć zrozumienia tego nieuchwytne-
go, a zarazem prawdziwego sposobu postrzegania 
świata, który zdaje się być zarezerwowany tylko dla 
najnajmłodszych. Spektakl tworzą obrazy, muzyka, 
rytm i gest, słowa schodzą tu na dalszy plan. „Rozpla-
tanie tęczy” to rozmowa za pomocą zmysłów i emo-
cji. To wzajemne słuchanie i obserwowanie. Dzieci 
są współtwórcami spektaklu, obserwują przedmioty 
we wzajemnych relacjach, w relacji do siebie samych. 
Słuchają dźwięków jakimi komunikują się te przed-
mioty i jak opowiadają historie…

Organizator: Teatr Małego Widza 

www.teartmalegowidza.wroclaw.pl

Bilety: 40 PLN

Uplaiting a Rainbow is an invitation to a play with 
water and colours. It is an attempt to submerge in 
a child’s imagination – a wish to understand the 
intangible and at the same time, the true way of 

23, 24.10 | 19:00
25.10 | 18:00

„Pogłosy” – spektakl
Echoes – a play

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

Bohaterem „Pogłosów” jest człowiek przeżywa-
jący śmierć bliskiej osoby. W efekcie trauma-
tycznego doświadczenia świat jawi mu się jako 
miejsce ciągle ponawiającego się doznania utraty, 
braku, odchodzenia, zanikania… Jednak autor 
„Pogłosów” nie poprzestaje na próbie stworzenia 
realistycznego wizerunku cierpiącego człowieka. 
Buduje opowieść o mechanizmach zachodzących 
w ludzkiej świadomości postawionej w sytuacji 
granicznej. Tworzy – tylko z pozoru paradoksalny 
– wielogłosowy monolog.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

The protagonist of Echoes is a man who lives 
through the death of a loved one. As a result of 
a traumatic experience, the world appears to him 
as a place of a constantly recurring experience of 
loss, passing away, disappearance… However, the 
author of Echoes does not stop at trying to create 
a realistic image of a suffering man. Instead, he 
builds a story about the mechanisms occurring in 
human consciousness when pushed to the limit, 
thus creating a polyphonic monologue, which is 
only seemingly paradoxical.

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

23, 29, 30.10 | 19:00
24, 31.10 | 18:00
25.10 | 17:00

„Mock. Czarna burleska” – spektakl
Mock. Burlesque Noir – a play

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

Spektakl na motywach powieści Marka  
Krajewskiego o komisarzu Eberhardzie Mocku. 
Bohaterowi słynnej serii kryminałów na scenie 
towarzyszyć będą policjanci, bandyci, szaleńcy 
i prostytutki – to one poprowadzą burleskowy 
show o władzy, zbrodni i namiętnościach.  
Autorem scenariusza i reżyserem jest Konrad 
Imiela, teksty piosenek napisali Roman Koła- 
kowski i Konrad Imiela, muzykę skomponował  
Grzegorz Rdzak. W roli komisarza Mocka  
zobaczymy Artura Caturiana.

Organizator: Teatr Muzyczny Capitol 

www.teatr-capitol.pl

Bilety: 30–100 PLN

The play based on novels by Marek Krajewski 
about Inspector Eberhard Mock. The hero of the 
popular crime series will be accompanied on 
stage by policemen, bandits, madmen, and prosti-
tutes – they will conduct a burlesque show about 
power, crime, and passion. The scriptwriter and 
director is Konrad Imiela, the lyrics were written 
by Roman Kołakowski and Konrad Imiela, the 
music was composed by Grzegorz Rdzak. In the 
role of Inspector Mock we will see Artur Caturian.

Organiser: The Capitol Musical Theatre  
/ Tickets: 30–100 PLN

24, 25, 26.10 | 19:00

„I Come to You River:  
Ophelia Fractured” – spektakl 
I Come to You River:  
Ophelia Fractured – a play

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

W swoim premierowym spektaklu zespół pod 
przewodnictwem Przemysława Błaszczaka po-
dejmuje próbę ponownego opowiedzenia historii 
Ofelii głosami współczesnych młodych kobiet. 
Twórcy obserwują, jak pęknięcia na wizerunku 
Szekspirowskiej bohaterki, wypełniają się nową 
treścią i mówią do nas i o nas. Oddają głos Ofelii, 
by mogła wreszcie powiedzieć, co myśli – z na-
dzieją, że w jej głosie usłyszymy wołanie człowie-
ka, który błaga o lepszy świat dla nas wszystkich. 
Spektakl inspirowany „Hamletem” Williama Szek-
spira i „HamletemMaszyną” Heinera Müllera.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego 

www.grotowski-institute.art.pl 

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

In the premiere play by the company directed 
by Przemysław Błaszczak the story of Ophelia 
is re-told, giving her the voice of modern young 
women. Creators of the play are observing how 
the cracks on her pale marble-like skin fill up with 
stories and images which speak to us – about us. 
Ophelia is given back her voice, so that she can 
at last express herself – with the hope that in her 
voice we will hear the cry of a woman who pleads 
for a better world for all of us. This performance 
piece is inspired by William Shakespeare’s Hamlet 
and Heiner Müller’s HamletMachine.

Additional language: English / Organiser: 
The Grotowski Institute / Tickets: 30 PLN  
(regular), 20 PLN (reduced)
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perceiving the world that seems to be reserved for 
the youngest. The performance is made up of im-
ages, music, rhythm and gestures, while words are 
of secondary importance. Unplaiting a Rainbow 
is a dialogue with the use of senses and emotions. 
It is reciprocal listening and observing. Children 
are co-creators of the performance: they observe 
objects in their reciprocal relations, in relation to 
themselves. They listen to sounds with which ob-
jects communicate, and to how they tell stories…

Organiser: Theatre of the Little Spactator  
/ Tickets: 40 PLN

29, 30.10 | 19:00

„Czasy żywe” – spektakl
Living times – a play

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

Premiera autorskiego czytania performatywnego 
„Czasy żywe”. Podstawą jest nowy tekst Marze-
ny Sadochy, który powstał w czasie lockdownu. 
„Czasy żywe” będą opowiadać o epidemiach, 
które były, trwają i które jeszcze nie mają nazwy 
ani liczb zmarłych. Ich przestrzenią najpierw są 
zamknięte miasta, zaspawane mieszkania i odizo-
lowane szpitale. Potem nic już nie jest zamknię-
te, bo wszystko jest skażone. Można jeść chore 
maliny i ziemniaki wielkości pestek słonecznika. 
Można wyobrażać sobie, że za chwilę wszystko 
się zmieni i niebo znowu, jak kiedyś, będzie mieć 
kolor zielony.

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki  
we Wrocławiu, Marzena Sadocha

Projekt jest koprodukcją Marzeny Sadochy oraz 
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucji 
Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

www.okis.pl

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

Premiere of an unusual reading-performance Liv-
ing times. The spectacle is based on the new work 
of Marzena Sadocha, created during the lock-
down. Living times will discuss past and current 
epidemics, as well as those that don’t yet have 
a name nor number of casualties. The spaces it ex-
plores include cities under lockdown, apartments 
welded shut, and isolated hospitals. After a while 
nothing is closed any more, because everything is 
contaminated. You can eat sickly looking raspber-
ries, and potatoes the size of sunflower seeds. You 
can imagine, that everything will change, and the 
sky will once again turn green.

Organiser: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, 
Marzena Sadocha / Tickets: 25 PLN (regular),  
15 PLN (reduced)

28.10 | 19:00

„Kain In Absentia” – instalacja  
performatywna
Kain In Absentia – performative 
installation

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

„Kain In Absentia” to instalacja performatywna 
zaprezentowana po raz pierwszy w Poznaniu 
w kwietniu 2019 roku w ramach 6. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Teatrów Więziennych. Dzięki nagraniu 
dokonanemu wraz z aktorami spektaklu „Kain” 
oraz elementom wideo, scenicznym i symbolicz-
nym, pozwoli widzowi bezpośrednio odnieść się 
do poruszanego tu tematu nieobecności. Jest on 
kluczem interpretacyjnym akcji / instalacji, który 
wzmacnia wyraz dzieła przygotowanego z aktorami 
osadzonymi we wrocławskim więzieniu. Tekstowa 
i muzyczna dramaturgia spektaklu będzie towa-
rzyszyła widzowi w żywej refleksji nad pojęciami 
nieobecności, granicy i relacji.

Organizator: Fundacja Jubilo

www.jubiloproject.com

Wstęp wolny 

Kain In Absentia is a performative installation 
presented for the first time in Poznań in April 2019, 
as part of the 6th Polish National Prison Theatre 
Festival. With the help of a recording made with 
the actors of the performance Kain, and the video, 
scenic and symbolic elements, Kain in Absentia 
will allow the perceiver to benefit directly and at 
the same time in a translated way, of the theme of 
absence. It is the interpretative key of the action / 
installation, which amplifes the work developed 
with the “restricted actors” inside Wroclaw’s prison. 
The textual and musical dramaturgy of the show will 
accompany the spectator within a reflection on the 
concept of absence, border and relation.

Organiser: Fundacja Jubilo / Free entrance

28, 29, 30.10 | 19:15

„Nagasaki” – spektakl 
Nagasaki – a play
Wrocławski Teatr Współczesny / Wrocław  
Contemporary Theatre, ul. Rzeźnicza 12

„Nagasaki” to historia dwojga bezdomnych ludzi. 
Bezdomność jako brak dachu nad głową dotyka 
Lokatorkę. Shmura-san doświadcza bezdomności 
w znaczeniu psychologicznym – brak mu woli, ma 
niechęć do zmian graniczącą z lękiem, nerwicę 
natręctw. Obojga dotyka bezdomność duchowa, 
głębsza, bardziej bolesna, ukryta: bezdomność 
w sobie, bezdomność od siebie. Oboje uciekają od 
społeczeństwa. On zamyka się w domu twierdzy, 
ona żyje bez domu. To doświadczenie jest prze-
kleństwem i nadzieją, bo w bezdomności można 
odkryć własne Ja.

Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny 

www.wteatrw.pl

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

Nagasaki tells the story of two homeless people. 
Homelessness in its literal sense affects the 
Tenant. Shmura-san experiences homelessness 
in a psychological sense – he lacks the will, he 
experiences aversion to changes verging on fear 
and suffers from obsessive-compulsive disorder. 
Both experience spiritual homelessness, which is 
deeper, more painful, yet concealed – homeless-
ness within oneself, homelessness from oneself.

Organiser: Wrocław Contemporary Theatre  
/ Tickets: 40 PLN (regular), 30 PLN (reduced)
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1–10.10 | 18:00–22:00 

16. Międzynarodowy Festiwal 
Opowiadania
16th International Short 
Story Festival

różne lokalizacje / many locations

OPOWIADANIA to święto literatury, podczas 
którego prezentowane są krótkie prozy polskich 
i zagranicznych autorów. Najbardziej spektakular-
ną częścią festiwalu są czytane inscenizacje – rodzaj 
performatywnego eksperymentu na pograniczu 
teatru, literatury i autorskiego happeningu, pod-
czas którego testowany jest potencjał unikalnego 
spotkania z żywą opowieścią. Festiwal aktywnie 
uczestniczy w dyskusjach o przemianach kul-
turowych i społecznych współczesnego świata, 
podejmuje także próby odtworzenia więzi między 
literaturą a tradycją opowieści ustnej. 

Organizator: Towarzystwo Aktywnej Komunikacji

www.opowiadania.org

Wstęp: wolny, na zapisy

OPOWIADANIA (Short Story Festival) is a cele-
bration of literature presenting short prose by 
Polish and foreign authors. The most spectacular 
part of the festival are text-in-hand readings – 
a performative experiment connecting theatre, 
literature and happening, during which we 
test the potential of a unique meeting with live 
stories. All festival events concentrate on the 
infl uence of literature on other arts, at the same 
time allowing the experience exchange between 
artists of diff erent specialties. The festival ac-
tively participates in the discussions on cultural 
and social transformations of the contemporary 
world, it also tries to reconstruct the relation 
between literature and traditional oral narration. 

Organiser: Active Communications Society 
/ Obligatory registration

wyrażania własnego zdania. Uliczna Literatura 
to nie moda ani produkt, to ciekawość istnienia 
i chęć rozmowy, rozmowy otwartej dla każdego. 
Tegoroczna edycja będzie skupiona na najbliższym 
otoczeniu, czyli na Wrocławiu. Uczestnicy festiwa-
lu będą czytać poezję, spacerować po mieście i roz-
mawiać o tym, jak ważna jest dla nich literatura.

Organizator: Fundacja Macondo 

www.macondofundacja.weebly.com

Wstęp wolny 

Street Literature festival was created in an eff ort 
to maintain contact with literature. That means 
bringing the literature with you – to the tram, to 
the yard, to your bed, to read in front of a mirror, 
and to show it to another person. The Macondo 
foundation wishes to share and promote litera-
ture that encourages others to deliberate, observe, 
and speak their mind. Street Literature is not a fad 
or product – its curiosity and willingness to have 
an open discussion with others. This year’s event 
will focus on the nearest surroundings, meaning 
Wrocław. Festival participants will read poetry, 
walk around the city, and discuss, how important 
literature is to them.

Organiser: Macondo Foundation / Free entrance

innymi Klementyna Suchanow, Mikołaj Grynberg 
i Krzysztof Varga – będą mówić nie tylko o swoich 
książkach, lecz także o zderzeniach z traumami 
i wyobrażeniami (własnymi i cudzymi). Oraz, rzecz 
jasna, o Literackiej Nagrodzie Nobla.

Organizator: Wydawnictwo EMG

www.brunoschulz.dybook.pl

Wstęp wolny 

The festival is not a purely literary event. While its 
patron is a writer, it is his life and tragic death that 
invite us to look at the world from a wider perspec-
tive that goes beyond art or literary history. That is 
why the guests of the 9th edition of the festival – in-
cluding Klementyna Suchanow, Mikołaj Grynberg, 
and Krzysztof Varga – will discuss not only their 
books, but also traumatic experiences and imagina-
tions (their own and those of other people).

Organiser: Wydawnictwo EMG / Free entrance

7, 8.10 | 20:30

Studio noblowskie: Iwasiów, 
Sobolewska, Nogaś, Rusinek i Grin
Nobel studio: Iwasiów, Sobolewska, 
Nogaś, Rusinek, and Grin

online via www.literatura.wroclaw.pl

W przeddzień ogłoszenia nazwiska laureatki lub lau-
reata Literackiej Nagrody Nobla krytycy i naukow-
cy porozmawiają o tegorocznych możliwych i najbar-
dziej prawdopodobnych zwycięzcach i podsumują 
rok z polską noblistką. Dzień później na gorąco 
komentować będą wybór Akademii. W rozmowach 
udział wezmą: Inga Iwasiów, Justyna Sobolewska, 
Michał Nogaś, Michał Rusinek i Irek Grin.

Organizator: Wydawnictwo EMG

3–10.10 

Uliczna Literatura 
/ Wrocław i okolice – festiwal
Street Literature / Wrocław 
and its surroundings – festival

Macondo, ul. Pomorska 19 

Uliczna Literatura to festiwal stworzony z po-
trzeby ciągłego kontaktu z literaturą. Zabierania 
słowa do tramwaju, na podwórko, do łóżka, 
przed lustro i na spotkanie z drugim człowiekiem. 
Macondo chce dzielić się i zarażać literaturą, która 
pomaga rozmyślać, przyglądać się i prowokuje do 

7–18.10

Bruno Schulz. Festiwal 
Bruno Schulz. Festival

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
pon.–niedz. / Mon.–Sun. 12:00–23:00

Festiwal nie jest imprezą czysto literacką, bo cho-
ciaż patronem wydarzenia jest pisarz, to jego życie 
i tragiczna śmierć zmuszają do spojrzenia na świat 
z perspektywy szerszej niż artystyczna czy histo-
rycznoliteracka. Dlatego goście 9. edycji – między 
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www.literatura.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

One day before the Nobel Prize in Literature is 
announced, critics and scientists will discuss 
this year’s possible and most likely winners, as 
well as summarise the past year, when a Polish 
woman claimed the Nobel prize. The day after 
they will comment on the Academy verdict. Dis-
cussion panel will include: Inga Iwasiów, Justyna 
Sobolewska, Michał Nogaś, Michał Rusinek, and 
Irek Grin.

Organiser: Wydawnictwo EMG / Free entrance

otrzymywali m.in. Jurij Andruchowycz, Martin 
Pollack, późniejsza laureatka Nobla Swietłana 
Aleksijewicz czy jedyny dotąd Polak Maciej Płaza. 
Poza nagrodą główną wynoszącą 150 000 zł, 
wyróżnienie w wysokości 40 000 zł otrzyma autor 
najlepszego przekładu, z kolei trzymiesięczny 
pobyt na stypendium pisarskim we Wrocławiu 
to nagroda dla laureatki bądź laureata plebiscyty 
czytelników – Nagrody im. Natalii Gorbaniew-
skiej. 

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

October 17 marks the 15th award ceremony for the 
Angelus Central European Literature Award. Thus 
far the award winners include for example Jurij 
Andruchowycz, Martin Pollack, a Noble prize 
winner Swietłana Aleksijewicz, and so far the only 
Polish artist – Maciej Płaza. Apart from the main 
prize of PLN 150,000, an award of PLN 40,000 
will be given to the author of the best translation. 
The laureate of the readers’ poll – the Natalia 
Gorbaniewska award – will receive a three-month 
writing scholarship in Wrocław.

Organiser: Wrocław Literature House 
/ Free entrance

12–18.10 

5. Międzynarodowy Festiwal 
Poezji Silesius
5th Silesius International 
Poetry Festival

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
pon.– pt. / Mon.–Fri. 17:00–22:00
sob. / Sat. 13:00–18:00 
niedz. /Sun. 12:00–20:00

Festiwal Silesius od 2016 towarzyszy ceremonii 
przyznania Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Sile-
sius. W 2020 roku z uwagi na pandemię oba wyda-
rzenia zostały przesunięte na jesień. Na największe 
święto poezji w Polsce przyjadą m.in. Eugeniusz 
Tkaczyszyn-Dycki (tegoroczny laureat Silesiusa za 
całokształt), nominowani w kategoriach „Książka 
roku” i „Debiut”. Premierę poetyckiej książki mieć 
będzie m.in. Serhij Żadan. Nie zabraknie też poezji 
w mieście, w tym ubierania w wiersze Zaułka 
Solnego czy publicznych czytań w wykonaniu 
aktorów z Teatru Polskiego w Podziemiu. 

Organizator: Wrocławski Dom Literatury 

www.silesius.wroclaw.pl

Wstęp wolny 

Since 2016 the Silesius Festival has accompa-
nied the award ceremonies of the Silesius Poetry 
Award. Due to the pandemic both events in 2020 
have been pushed back to autumn. This, being 
the largest poetry celebration in Poland, will 
feature for example Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki 
(this year’s Silesius lifetime achievement award 
winner), nominated for the Book of the year and 
Debut categories. Poetry book premieres will 
include the work of Serhij Żadan. There will be 
plenty of poetic opportunities around town – for 
example Zaułek Solny will be decorated with 
poems, and Polish Theatre in the Underground 
actors will recite texts in public.

Organiser: Wrocław Literature House 
/ Free entrance

tego zjawiska, na powodach, dla których kobiety 
decydują się na wyjazd z własnego kraju, a także 
na tym, czym różni się migracja w Polsce i na 
Ukrainie i jak radzą sobie imigrantki mieszkające 
w obu krajach. Podczas czwartego spotkania po-
ruszony zostanie temat praw człowieka zarówno 
w kontekście aktualnych problemów i wyzwań 
stojących przed naszymi krajami, jak i z perspek-
tywy światowej. Jak wygląda ochrona praw kobiet, 
uchodźców, osób LGBT+, niepełnosprawnych 
w Polsce, a jak w Ukrainie?

PROGRAM:
23.10 – „Migrantki, uchodźczynie, 
współczesne nomadki”
30.10 – „Jutro może być za późno – aktywistki 
na rzecz praw człowieka”

Dodatkowy język: ukraiński

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

www.fama.wroc.pl

Wstęp wolny 

Third panel of the Polish-Ukrainian Feminative 
– a virtual space, where female writers, intel-
lectuals, and activists from Poland and Ukraine 
consider the impact of literature on the world 
suff ering from an outbreak – will be focused on 
the matter of modern migration. The discussion 
will involve the diff erent aspects of this phenom-
enon, reasons why women decide to leave their 
home country, how migration in Poland and 
Ukraine are diff erent, and how women adapt to 
their new homes. The fourth panel will tackle the 
matter of human rights in the context of current 
issues and challenges facing both our countries, 
and the world at large. How the rights of women, 
immigrants, members of the LGBT+ community, 
and the disabled are protected in Poland and 
Ukraine?

SCHEDULE:
23.10 – Immigrants, refugees, modern nomads
30.10 – Tomorrow may be too later – activists 
on human rights

Additional language: Ukrainian / Organiser: 
Municipal Public Library / Free entrance

23, 30.10 | 18:00

„Feminatywa polskoukraińska” 
– transmisje online
Polish-Ukrainian Feminative 
– online broadcasts

online via Facebook (feminatywa)

Trzeci panel Feminatywy Polsko-Ukraińskiej – 
wirtualnej przestrzeni, w której pisarki, intelektu-
alistki i aktywistki z Polski i Ukrainy zastanawiają 
się, w jaki sposób literatura może pomóc nam 
w oswajaniu świata w trakcie pandemii – poświę-
cony będzie tematowi współczesnej migracji. 
Rozmowa będzie skupiona na różnych obliczach 

17.10 | 13:00, 19:00 

Literacka Nagroda Europy Środkowej 
Angelus – ceremonia wręczenia
Angelus Central European Literature 
Award – award ceremony

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2
Teatr Muzyczny Capitol / The Capitol Musical 
Theatre, ul. Piłsudskiego 67

17 października już po raz piętnasty wręczona 
zostanie Literacka Nagroda Europy Środkowej 
Angelus. W dotychczasowej historii nagrody 
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26.09–13.12

„Makatka wywrotowa” – wystawa
Protest wall tapestry – an exhibition

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic Museum, 
ul. R. Traugutta 111/113 
wt.–czw. / Tue.–Thu. 12:00–16:00
pt.–niedz. / Fri.–Sun. 10:00–16:00

Fenomen współczesnej makatki polega na 
przenikaniu się tego, co wewnętrzne, domowe, 
prywatne z tym, co publiczne. Makatki można 
dziś spotkać nie tylko w galeriach sztuki, ale też 
podczas demonstracji feministycznych czy nawet 
na zagłówkach foteli w wagonach PKP. Artyści 
i artystki prezentowani na wystawie, wywodzą się 
z różnych środowisk. Są to zarówno amatorzy, jak 
i profesjonaliści, ludzie młodzi i dojrzali, miesz-
kańcy małych miasteczek i dużych miast. Łączy 
ich jedno – pasja hafciarska.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

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

The phenomenon of the modern wall tapestry 
comes from splicing the internal, domestic, 
and private matters, with public aff airs. Nowa-
days wall tapestries are on display not only in 
art galleries. You can see them during feminist 
demonstrations, and even fi nd pieces of them 
on headrests inside PKP railway wagons. Artists 
presenting their work come from diff erent 
backgrounds. That includes both amateurs and 
professionals, youth and adults, residents of small 
towns and large urban centres. They do have one 
thing in common – the passion for embroidery.

Organisers: The National Museum in Wrocław 
/ Tickets: 10 PLN (regular), 8 PLN (reduced)

zywano dawną stolicę księstwa biskupiego – czyli 
kościoła św. Jakuba w Nysie. Ta późnogotycka 
świątynia stała się w czasach nowożytnych praw-
dziwą skarbnicą arcydzieł renesansu i baroku. 
Dzięki wiedzy historycznej dr. Dariusza Galew-
skiego, będzie można dowiedzieć się, jaka była 
historia budowy i zmiany w wyglądzie katedry 
oraz jakie średniowieczne artefakty mieściły się 
dawniej w tym kościele.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

www.mnwr.pl

Wstęp wolny 
Zapisy: edukacja@mnwr.pl

The audience will have the opportunity to expe-
rience the largest and oldest temple of “Silesian 
Rome” – that’s what the former capital of the 
ecclesiastical duchy was called back then – that is 
the Church of St. James in Nysa. This late Gothic 
temple became in modern times a vault for of 
Renaissance and Baroque masterpieces. Thanks 
to the historical expertise of Dr. Dariusz Galewski 
the audience will learn about the history of the 
construction, cathedral design changes, and the 
medieval artefacts stored here.

Organiser: The National Museum in Wrocław
/ Free entrance / Registration: edukacja@mnwr.pl

architektoniczną w kinie – zostanie to zaprezen-
towane na przykładzie fi lmu „Noc” Michelangelo 
Antonioniego. Wybór włoskiego mistrza kina jest 
tu nieprzypadkowy, ponieważ autor „Powiększe-
nia” często czynił architektów bohaterami swoich 
fi lmów, a ponadto kamera w fi lmach Antonionie-
go bardzo uważnie obserwuje budynki i prze-
strzeń miejską. Wystawa przygotowana w ramach 
8. festiwalu fi lmów o mieście i architekturze 
MIASTOmovie. 

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Wrocławska Fundacja Filmowa, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu 

www.ma.wroc.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy)

The goal of the exhibition is to showcase the close 
relationship between architecture and fi lm, as 
well as architectural inspirations in cinematog-
raphy, using the fi lm Night by Michelangelo 
Antonioni as an example. Why the work of this 
Italian master cinematographer was chosen is 
no coincidence. The director of Blowup often 
used architects as protagonists in his fi lms. A lot 
of camera work in Antonioni fi lms is focused on 
observing buildings and the cityscape. The exhi-
bition will be a part of the 8th city and architecture 
fi lm festival MIASTOmovie.

Additional language: English / Organisers: 
Wrocławska Fundacja Filmowa, Museum 
of Architecture in Wroclaw / Tickets: 20 PLN 
(regular), 14 PLN (reduced),

3.10 I 12:00

„Mieszczański i biskupi. 
Dzieje i sztuka kościoła 
św. Jakuba w Nysie” – wykład
The common folk and the bishops. 
History and architecture of the 
Church of St. James in Nysa 
– a lecture

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

Słuchacze będą mogli się przenieść do największej 
i najstarszej świątyni „śląskiego Rzymu” – jak na-

9.10–29.11
9.10 | 17:00 wernisaż online / online opening

„Cały świat to Bauhaus” – wystawa
The Whole World a Bauhaus 
– 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

Wystawa pokazuje różnorodne i frapujące aspekty 
twórczości i życia Bauhausu – jednej z najważniej-
szych uczelni artystycznych XX wieku, założonej 
w 1919 roku w Weimarze. Ekspozycja zawiera zdję-
cia, prace na papierze, modele, dokumenty, fi lmy, 
teksty oraz obiekty i zaprasza do odkrywania pro-
ponowanych przez Bauhaus wielu szczegółowych 
koncepcji i rozwiązań na rzecz nowoczesnego 

1.10–22.11
1.10 | 17:00 wernisaż / opening

„Noc” – wystawa
The Night – 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

Celem wystawy jest pokazanie bliskich związków 
architektury i fi lmu, a także inspiracji myślą 
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9.10–3.01
9.10 | 19:00 wernisaż / opening

„Wspólne dobro: W” – wystawa
Common good: W – exhibition

galeria Dizajn BWA Wrocław / Dizajn Gallery,  
ul. Świdnicka 2–4
wt.–niedz. / Tue.–Sun. 11:00–18:00

„Wspólne dobro: W” to nowy cykl oraz wystawa 
o najstarszym symbolu identyfikującym Wrocław/
Breslau: zbudowanym z podwójnego „V” inicjale 
„W”. Punktem wyjścia dla wystawy jest publikacja 
„V+V WADEMEKUM” (na podstawie kolekcji Łu-
kasza Walawendera i Mariana Misiaka), zbierająca 
wiedzę o symbolicznej literze „W”, która w postaci 
herbopodobnej znakuje wrocławskie budynki, 

podejścia do architektury, przedmiotów codzien-
nego użytku, malarstwa i sztuk scenicznych, 
a nawet modeli pedagogiki. 

Dodatkowy język: angielski

Organizatorzy: Instytut Stosunków Zagranicz-
nych w Stuttgarcie, Muzeum Architektury we 
Wrocławiu 

www.ma.wroc.pl 

Bilety: 20 PLN (normalny), 14 PLN (ulgowy)

The exhibition shows the diverse and fascinating 
aspects of the life of Bauhaus – one of the most 
important art academies of the 20th century, 
founded in 1919 in Weimar. The exhibition in-
cludes photos, written works, models, documents, 
films, texts, and objects. It invites the audience 
to discover many detailed concepts and solu-
tions proposed by Bauhaus as part of the modern 
approach to architecture, everyday objects, 
painting, and performing arts – even pedagogical 
models.

Additional language: English / Organisers: ifa  
– Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, 
Museum of Architecture in Wroclaw / Tickets:  
20 PLN (normal), 14 PLN (reduced)

22.10–05.11 
22.10 | 19:30 wernisaż / opening

27. Wystawa Wrocławskiej  
Grafiki Użytkowej
27th Exhibition of Wrocław  
Commercial Art

Uniwersytet SWPS, ul. A. Ostrowskiego 30b

Wystawa Wrocławskiej Grafiki Użytkowej to cy-
kliczne wydarzenie, będące przeglądem dokonań 
wrocławskich projektantów. Temat przewodni 27. 
edycji WWGU to związek matematyki z projekto-
waniem. Jest to poniekąd echo roku 2019, który 
został okrzyknięty rokiem matematyki. Artyści 
chcą udowodnić, że bez matematyki grafika użyt-
kowa nie mogłaby istnieć. Przecież na co dzień 
projektanci plączą się w siatkach projektowych, 
walczą o symetrię lub jej brak, a złoty podział to 
jedyne złoto jakiego potrzebują… Każdy z twór-
ców bliskie związki tych dwóch dziedzin interpre-
tuje, ale i udowadnia na swój własny sposób.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS

www.wwgu.pl

Wstęp wolny 

The Wroclaw Graphic design exhibition is 
a periodic event that serves as a review of the 
achievements of designers from Wrocław. The 
main theme of the exhibition follows 2019, which 
was announced as the year of mathematics and 
the theme of this (27th) edition of WWGU is the 
connection between mathematics and design. 
The artists aim to to prove, that without mathe-
matics, graphic design could not exist. After all, 
designer’s everyday reality is navigating design 
grids, and struggle for symmetry or lack of it. Also 
the golden ratio is the only gold he or she needs. 
Every creator interprets this interaction, and tries 
to prove it, in his own way.

Additional language: English / Organiser: Katedra 
Grafiki Uniwersytetu SWPS / Free entrance

mosty, pojawia się na kamieniach węgielnych, no-
wych i odrestaurowanych budowlach, występuje 
na opakowaniach produktów pierwszej potrzeby 
– lokalnych papierosach, mydle, mące.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: BWA Wrocław

www.bwa.wroc.pl

Wstęp wolny 

Common good: W is a new cycle and exhibition 
about the oldest symbol that identifies Wrocław/
Breslau: that is the letter “W” made from two let-
ters “V”. The exhibition’s starting point is the V+V 
WADEMEKUM publication (based on the collec-
tion of Łukasz Walawender and Marian Misiak).  
It is a collection of information about the sym-
bolic letter “W” seen as a sort of sigil on Wrocław 
buildings, bridges, cornerstones, new and reno-
vated buildings. It can even be seen on packaging 
of basic products – local cigarettes, soap, flour.

Additional language: English / Organiser:  
BWA Wrocław / Free entrance
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1.10 | 18.00

„Papuga, podkowa, białe miasto  
– berliński modernizm z listy  
UNESCO” – wykład
Parrot, horseshoe, white city  
– Berlin modernism from  
the UNESCO list – a lecture

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

W 2008 roku na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO wpisano sześć berlińskich osiedli z lat 
20. XX wieku. Ich twórcami byli najważniejsi 
awangardowi architekci, m.in. Bruno Taut, Walter 
Gropius, Hans Scharoun... Jakie nowatorskie 
rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne 
zastosowali w osiedlach dla prostych robotników? 
W jaki sposób za pomocą architektury można do-
konać przemian społecznych? I wreszcie: czy idee 
nowych, modernistycznych mieszkań dotarły do 
prowincjonalnego Wrocławia? Wykład poprowa-
dzi Maja Kwiecińska.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Wstęp wolny

In 2008, six Berlin estates built in the 1920s were 
included on the UNESCO World Heritage List. 
Among their creators were the most prominent 
avant-garde architects, including Bruno Taut, 
Walter Gropius, Hans Scharoun and others. What 
innovative architectural and urban planning 
solutions did they apply in their housing estates 
for simple workers? How can social change be 
brought about, through architecture? Did the 
ideas of new, modernist apartments reach the 
provincial Breslau? The lecture will be delivered 
by Maja Kwiecińska.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Free entrance

2–30.10 | 18:00–20:30
każdy piątek / each Friday 

Warsztaty scenariuszowe
Screenplay workshops

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Uczestnicy warsztatatów nauczą się tworzyć tekst, 
który będzie mógł stać się kanwą filmu fabularne-

3.10 | 12:00

„Willmann abstrakcyjnie”  
– warsztaty
The Abstract Willmann – workshops

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

Kontrasty, tenebryzm, turpizm i kompozycja 
diagonalna – te pojęcia kojarzą się ze sztuką 
barokową. Jednak czy odnajdziemy ich repre-
zentację w sztuce współczesnej? Uczestnicy 
wraz z prowadzącą (Agatą Iżykowską-Uszczyk), 
zwiedzą wystawy stałą i czasową wystawę oraz 
poszukają związków między sztuką barokową 
a abstrakcyjną.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

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

Contrasts, tenebrism, turpism and diagonal com-
position — these concepts are usually associated 

go. Zajęciapoprowadzi wielokrotnie nagradzana 
reżyserka Dominika Gnatek – m.in. laureatka 
nagrody im. Lucjana Bokińca w konkursie filmów 
krótkometrażowych w Gdyni za film „Zwykłe losy 
Zofii”.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 20 PLN

Script workshops where you will learn how to cre-
ate a text that can become the basis for a feature 
film. Classes will be held every Friday from 6.00 
and will be led by the award-winning director 
Dominika Gnatek – incl. laureate of the Lucjan 
Bokiniec in the short film competition in Gdynia 
for the film Zofia’s Usual Fate.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 20 PLN

with Baroque art. Can we find them in contem-
porary art? The participants, together with the 
host (Agata Iżykowska-Uszczyk), will visit the per-
manent and temporary exhibitions and look for 
connections between Baroque and abstract art.

Organiser: The National Museum in Wrocław  
/ Tickets: 3 PLN / Registration:  
edukacja.pawilon@mnwr.pl

3.10 | 15:00–21:00

Ulica Sempołowskiej – podwójne 
urodziny!
Sempołowskiej Street – double 
birthday!

Ośrodek Działań Twórczych Światowid,  
ul. Sempołowskiej 54a

55. urodziny Ośrodka Światowid są pretekstem do 
przypomnienia mieszkańcom Wrocławia patronki 
ulicy – dziś całkiem niesłusznie zapomnianej. 
Społeczne zaangażowanie Stefanii Sempołow-
skiej, jej walka o prawa dzieci i powszechną 
edukację, jak i kreatywne podejście do nauczania 
oraz wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka 
są imponujące oraz godne naśladowania! Podczas 
urodzin, których elementem będzie odsłonięcie 
ulicznego muralu, uczestnicy dowiedzą się sporo 
o Stefanii, a także będą mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach: „Dzieciaku – masz prawo!”, „Szalo-
ny naukowiec”, „Stefaniada”. Zagrają też zespoły 
Älskar i Gustaff.

Organizator: ODT Światowid

www.światowid.net.pl

Wstęp wolny  
Zapisy: www.swiatowid.net.pl

The 55th birthday of the Światowid Centre makes 
for a perfect opportunity to remind the residents 
of Wrocław of the patron of the street, who is 
– unfortunately – mostly forgotten today. The 
social activism of Stefania Sempołowska, her fight 
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3.10 | 15:00–18:00

„Uratować–wyczyścić–naprawić” 
– warsztaty i spotkanie
Save – Clean – Mend 
– workshops and meeting 

CK Czasoprzestrzeń, ul. Tramwajowa 1-3

Październikowa kontynuacja projektu „Szafy 
do wymiany różnościami na Wielkiej Wyspie”. 
Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności 
naprawy odzieży oraz wezmą udział w dyskusji 
o niemarnowaniu. Spotkanie będzie połączone 
z prezentacją broszury promującej dobre praktyki 
w duchu less waste. Projekt realizowany jest we 
współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Luba Shynder

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: nie.smieci@gmail.com

October follow-up to the Great Island Exchange 
Closets project. The participants will work on 
their mending skills and will take part in a debate 
in the spirit of less waste. The meeting will be 
combined with the presentation of a brochure 
promoting best less waste practices. The project 
is carried out in cooperation with the Microgrants 
programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Luba Shynder 
/ Free entrance / Registration: nie.smieci@gmail.com

for children’s rights and universal education, 
as well as her creative approach to teaching and 
sensitivity to the suff ering of the other are cer-
tainly impressive and commendable! During the 
birthday party, which will include the unveiling 
of a street mural, participants will learn a lot 
about Stefania Sempołowska and will also have 
the opportunity to participate in workshops: 
You Have a Right, Mad Scientist and Stefaniada.
You will also be able to join us for concerts of 
Älskar and Gustaff .

Organiser: ODT Światowid / Free entrance 
/ Registration: www.swiatowid.net.pl

3, 17.10 | 10:00–16:00
10.10 | 9:00–15:00
24.10 | 11:00–14:00

„Pole do działania” – warsztaty
Field of Action – workshops 

Stara Piekarnia, ul. Bolesława Krzywoustego 310a 
(3.10, 17.10) 
Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA, 
ul. Bolesława Krzywoustego 286 (24.10)

Październik na Psim Polu zapowiada się bardzo 
aktywnie – a wszystko za sprawą kolektywu 
„Polanki”, które chcą pokazać, że wejście w świat 
aktywizmu nie musi być trudne. Podczas warszta-
tów uczestniczki dowiedzą się m.in. jak promo-
wać swój projekt w sieci i jak pozyskiwać środki 
na swoje działania. Wezmą też udział w wykładzie 
o zapomnianej historii kobiet oraz zaangażują 
się w tworzenie gry planszowej o wrocławskich 
liderkach. Spotkają się również z lokalnymi akty-
wistkami, które opowiedzą o początkach i rozwoju 
swojej aktywistycznej drogi. 

HARMONOGRAM:
3.10 – „Jak promować projekt w sieci?”
3.10 – Spotkanie z aktywistką Moniką Glińską
10.10 – „Aktywizm? W to mi graj!” 
– gra planszowa o wrocławskich liderkach
10.10 – „Zapomniana historia kobiet: Wiedźmy”
10.10 – „Co masz na sztandarze?” 
– Warsztaty robienia transparentów
17.10 – O eventach i fundraisingu bez tajemnic 
17.10 – Spotkanie z aktywistką Renatą Piwko-Wolny
24.10 – finał projektu: premiera gry planszowej 

Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
grupa nieformalna „Polanki”

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: facebook.com/poledodzialania

In October, Psie Pole is going to be very active – all 
thanks to the Polanki collective, who want to show 
that entering the world of activism does not have 
to be diffi  cult. During the workshop, participants 
will learn, among other things, how to promote 
their project online and how to raise funds for their 
activities. They will also take part in a lecture on 
the forgotten history of women and get involved 
in creating a board game about Wrocław’s leading 
women. Additionally, they will meet with local 
activists who will talk about the beginnings and 
development of their activist lives. 

PROGRAMME:
3.10 – How to promote projects online?
3.10 – Meeting with activist Monika Glińska 
10.10 – Activism? That’s my jam! – board game 
about Wrocław’s leading women
10.10 – Forgotten history of women: Witches
10.10 – What do you have on your banner?
– Banner-making workshops
17.10 – Secrets of events and fundraising 
17.10 – Meeting with activist Renata Piwko-Wolny 
24.10 – Project finale – board game release

The project is carried out in cooperation with the 
Microgrants programme.

Organiser: Culture Zone Wrocław, informal group 
Polanki / Free entrance / Registration: facebook.
com/poledodzialania

3, 10.10 | 11:00

„Kwiaty, pszczoły i biedronki 
z popowickiej łąki” 
– warsztaty przyrodnicze
Flowers, bees and ladybugs 
from the Popowice meadow 
– nature workshops

górka z oponami, ul. Rysia, osiedle Popowice

Osiedlowe warsztaty, dzięki którym będzie można 
dowiedzieć się więcej o znaczeniu i wpływie roślin-
ności (przede wszystkim łąk kwietnych) i owadów 
na życie w mieście. Na pierwszym spotkaniu, przy 
wsparciu instruktora, uczestnicy zrobią domki dla 
owadów, które zostaną umieszczone w pobliżu wzra-
stających łąk. Tydzień później powstaną tabliczki 
edukacyjne informujące o tym, dlaczego łąki i owady 
pełnią ważną funkcję w środowisku miejskim.

HARMONOGRAM:
3.10 – warsztaty budowania domków dla owadów 
10.10 – warsztaty tworzenia tabliczek 

Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław,
Ewelina Kozłowska

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 
Zapisy: e.kozlowska_79@o2.pl

Local workshops, during which the participants 
will learn more about the importance and infl u-
ence of vegetation (especially fl ower meadows) 
and insects for city life. During the fi rst meet-
ing, with the help of an instructor, the partic-
ipants will make insect houses, which will be 
placed near the growing meadows. A week later, 
educational plaques will be made to show why 
meadows and insects have an important function 
in the urban environment.

PROGRAMME
3.10 – Insect house building workshops 
10.10 – Plaque making workshops

The project is carried out in cooperation 
with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Ewelina 
Kozłowska / Free entrance / Registration: 
e.kozlowska_79@o2.pl



66

ed
uk

ac
ja

 +
 a

ni
m

ac
ja

4.10 | 11:00–19:00

Jarmark Jadwiżański
St. Hedwig’s Fair

Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1

Jarmark Jadwiżański to jedno z najbardziej 
malowniczych wydarzeń odbywających się pod 
Zamkiem Leśnickim. Wydarzenie, tradycyjnie 
odbywające się jesienią na zielonych terenach 
okalających Zamek, jest okazją do wspólnego 
świętowania w otoczeniu pokazów walk rycer-
skich, stanowisk rzemieślniczych, a także gier 
i zabaw utrzymanych w średniowiecznej stylisty-
ce. W programie znajdą się: warsztat alchemika, 
średniowieczna zbrojowna, gry plebejskie oraz 
koncerty muzyki dawnej.

Organizator: Centrum Kultury Zamek

www.zamek.wroclaw.pl

Wstęp wolny

St. Hedwig’s Fair is one of the most picturesque 
events taking place at the foot of the Leśnica 
Castle. The event, traditionally held in autumn in 
the green areas around the Castle, is an opportu-
nity to celebrate together, surrounded by medie-
val martial arts shows, craftsmen’s stands, as well 
as medieval-style games. This year’s edition also 
off ers an alchemist’s workshop, a medieval ar-
moury, plebeian games and early music concerts.

Organiser: Centrum Kultury Zamek / Free entrance

4–25.10 | 12:30
każda niedziela / each Sunday

Niedzielne Poranki we WRO
Sunday Matinées at WRO

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

Dobrze znane wrocławskiej publiczności, conie-
dzielne spotkania we WRO nareszcie wracają 
w swojej dawnej formie! Co niedzielę Centrum 
WRO zaprasza do wspólnego oglądania prac, 
wystaw, projekcji oraz związanych z nimi działań 

warsztatowych. Zawsze w wyjątkowej i twórczej 
atmosferze, swobodne rodzinne spotkania ze 
sztuką i kreatywnymi pomysłami.

Dodatkowy język: angielski

Organizator: Centrum Sztuki WRO

www.wrocenter.pl

Wstęp wolny
Zapisy / Registration: zapisy@wrocenter.pl

Well-known to the Wroclaw audience, the Sunday 
Matinées at WRO are coming back in their pre-
vious shape! Every Sunday feel invited to watch 
the works, exhibitions, projections, and related 
workshop activities together. Always in a unique 
and creative atmosphere, free family meetings 
with art and creative ideas.

Additional language: English / Organiser: 
WRO Art Center / Free entrance

6–27.10 | 16:00–19:15
każdy wtorek / each Tueasday

Warsztaty aktorskie
Acting workshops 

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Chcesz spróbować swoich sił na scenie i przed 
kamerą? Przygotowujesz się do egzaminów do 
szkoły teatralnej? Masz ochotę popracować nad 
dykcją, głosem i ciałem? Jeśli Twoja odpowiedź 
brzmi: TAK – zgłoś się do Klubu Pod Kolumnami. 
Zajęcia są adresowane do młodzieży i dorosłych.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 100 PLN

Do you want to try your hand at the stage and 
in front of the camera? Are you preparing for 
a theater school exams? Would you like to work on 
diction, voice and body? If your answer is: YES – 
contact The Wrocław Club Pod Kolumnami. The 
classes are aimed at teenagers and adults.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 100 PLN

6.10 | 17:30–19:30 
10–25.10 | 10:00–12:00
każda sobota i niedziela / each Saturday 
and Sunday 

„Doznanie ciszy” 
– wykład i kurs PJM
The experience of silence – lecture 
and Polish Sign Language course 

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze 
/ Łokietka 5 – Nadodrze Infopoint

Jak komunikować się za pomocą gestów? Jak 
wygląda alfabet manualny? Czy istnieje grama-
tyka? Uczestnicy trzech weekendowych spotkań, 
pod okiem tłumaczki Polskiego Języka Migowe-
go, opanują podstawy komunikacji za pomocą 
gestów. Przed startem warsztatów będzie można 
wziąć też udział w wykładzie o historii i społecz-
ności osób Głuchych we Wrocławiu. Kurs i wykład 
są częścią projektu „Doznanie ciszy” mającego 
na celu zwiększenie świadomości mieszkańców 
Wrocławia o kulturze Głuchych w mieście. Projekt 
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

HARMONOGRAM:
6.10 – Wykład o kulturze osób Głuchych 
we Wrocławiu
10–25.10 – każda sobota i niedziela Kurs PJM

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Viktoriia Tofan

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny 
Zapisy: doznanieciszy@gmail.com

How to communicate with gestures? What does 
the manual alphabet look like? Is there grammar? 
The participants of the three weekend meetings 
with an interpreter of the Polish Sign Language 
will master the basics of communication by 
means of gestures. Before the start of the work-
shop, they will also have an opportunity to take 
part in a lecture on the history and community of 
the Deaf in Wrocław. The course and the lecture 
are part of The experience of silence project 
aimed at raising the awareness of the resident of 
Wrocław about the culture of the Deaf in the city. 
The project is carried out in cooperation with the 
Microgrants programme.

PROGRAMME:
6.10 – Lecture on the culture of the Deaf in Wrocław 
10–25.10 – every Saturday and Sunday – Polish 
Sign Language course

Organisers: Culture Zone Wrocław, Viktoriia 
Tofan/ Free entrance / Registration: 
doznanieciszy@gmail.com

7–28.10 | 17:00
każda środa / each Wednesday

Excentrum: „Rozmowy 
o przyszłości i nadziei” – spotkanie
Ex-centrum: Conversations 
on the Future and Hope – a meeting

online via www.literatura.wroclaw.pl

Pomysłodawczynią cyklu Ex-centrum jest Olga 
Tokarczuk. Celem projektu jest opis przyszłości 
świata dokonywany przez zaproszonych przez 
noblistkę gości. Ideą wyróżniającą to przed-
sięwzięcie jest perspektywa, którą przyjmują 
uczestnicy: projektują nadchodzący świat ekscen-
trycznie, indywidualnie, unikając obowiązującego 
głównonurtowego myślenia futurologicznego. 
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W październiku odbedą się rozmowy z m.in. 
Olgą Tokarczuk, Agnieszką Holland i Edwinem 
Bendykiem.

Organizatorzy: Fundacja Olgi Tokarczuk, 
Wrocławski Dom Literatury, Tygodnik „Polityka”

www.literatura.wroclaw.pl

Wstęp wolny

The Ex-centrum series was originated by Olga 
Tokarczuk. The aim of the project is to hear the 
descriptions of the future of the world off ered by 
the guests invited by the Nobel Prize winner. The 
distinctive idea behind this project is the perspec-
tive that the participants take: they design the 
new world in an eccentric manner, individually, 
avoiding the prevailing mainstream futurological 
thinking. October will see debates with Olga To-
karczuk, Agnieszka Holland and Edwin Bendyk.

Organisers: Olga Tokarczuk Foundation, Wrocław 
Literature House, Polityka Weekly / Free entrance

7.10 | 17:00–20:00

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

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Wątkiem przewodnim drugiego w tym semestrze 
spotkania będzie łączka. Prowadząca warsztaty, 
Olga Budzan, zapewnia, że jest to jeden z najpo-
pularniejszych motywów hafciarskich na Insta-
gramie. Jest to również ogromny test cierpliwości. 
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak zrobić 

7–29.10 | 18:00–21:00
każda środa i czwartek / each Wednesday and Thursday

Warsztaty filmowe
Film workshops

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Kto nie chciałby stanąć po drugiej stronie kamery 
i wraz z ekipą od początku stworzyć własny fi lm? 
Podczas warsztatów prowadzonych przez Sabina 
Kluszczyńskiego uczestnicy poznają podstawowe 
techniki fi lmowe oraz ich praktyczne zastosowa-
nie w życiu codziennym. Na zajęciach zrealizują 
wspólnie etiudy i materiały reporterskie. Od 
podstaw pracy z kamerą, poprzez realizację mate-
riału, a na montażu i całym procesie post-produk-
cyjnym skończywszy.

Organizator: Klub Pod Kolumnami

www.kolumny.art.pl

Cena: 25–30 PLN

Who wouldn’t want to just once stand behind the 
camera and make their own fi lm with the crew 
from the beginning? During the workshops hosted 
by Sabin Kluszczyński, participants will learn basic 
fi lm techniques and their practical application in 
everyday life. During the classes, they will create 
their own etudes and video reports, covering every 
step of the process, from working with the camera, 
through the realisation of the material, to the edit-
ing and post-production process.

Organiser: Klub Pod Kolumnami / Price: 25–30 PLN

listki, kwiatki, bujną trawę i koszyczki. Zajęcia są 
zarówno dla osób początkujących, jak i tych, które 
z igłą znają się nie od dziś.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny | Zapisy: strefakultury.pl
/zapisy-barbara (od 30.09)

The theme of the second meeting this semester 
will be a tiny meadow. The workshop host – Olga 
Budzan – ensures that this is one of the most pop-
ular embroidery motifs on Instagram. This is also 
a huge test of patience. The participants of the 
workshops will learn how to make leaves, fl owers, 
lush grass and baskets. Classes are intended 
for both beginners as well as for those who are 
well-acquainted with the craft.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 30.09)

8.10 | 18:00–20:00

Akademia Miejska: 
„Jak projektować zmiany 
w mieście?” – warsztaty
City Academy: How to design 
changes in the city? – workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b
+ online via Facebook (barbarakultura)

Podczas pierwszego jesiennego spotkania 
Akademia Miejska połączy swe siły z festiwalem 
fi lmów o mieście i architekturze MIASTOmovie. 
Rozmowa będzie dotyczyć tego, w jaki sposób 
w projektowaniu architektury i przestrze-
ni uwzględniać można dynamiczne zmiany 
zachodzące współcześnie w miastach. Goście 
przedstawią, jak tworząc plany dla współczesnych 
miast, sprawdzać najlepsze do zastosowania 
rozwiązania, testując je w przestrzeni wraz z ich 
użytkownikami. Uczestnicy spotkania przyjrzą się 
różnego rodzaju tymczasowym zmianom, które 
w obliczu koronawirusa zdecydowały się wprowa-
dzić lokalne samorządy do swoich miast. Wykład 
poprowadzi Paweł Jaworski, a w dyskusji udział 
weźmie Katarzyna Kusowska.
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Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara (od 1.10)

During the fi rst autumn meeting, the City Acade-
my will join forces with MIASTOmovie – festival 
of fi lms about the city and architecture. The 
debate will focus on the issue of accounting for the 
dynamic changes taking place in cities today in the 
architecture and space design processes. The invit-
ed guests will show how to check the best solutions 
for modern cities by testing them in space together 
with their users. The participants of the meeting 
will look at various types of temporary changes 
which were introduced by local governments in 
cities, in the face of the coronavirus pandemic. The 
lecture will be delivered by Paweł Jaworski, and 
Katarzyna Kusowska will take part in the debate.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 1.10)

Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Karolina Buczaniewicz

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Obowiązuje rejestracja

A series of workshops whose main objective 
will be to raise awareness on ecological issues. 
The participants get to know various artistic 
forms, such as clay modelling, making paper 
pulp moulds, painting on glass and weaving. 
The theme of the meetings will be nature, and 
during the workshops, the participants will create 
everyday objects inspired by the surrounding 
nature. The events will be enriched with debates 
on ecology, waste segregation, as well as reuse of 
diff erent types of objects and materials. 

PROGRAMME:
8.10 – Macramé flower weaving workshops 
15.10 – Clay product making workshops
22.10 – Paper recycling workshops, or paper 
wicker and paper pulp

The project is carried out in cooperation 
with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, Karolina 
Buczaniewicz / Free entrance / Registartion 
is required

8, 15, 22.10 | 18:00–20:00

„Doznanie ciszy” – warsztaty 
ceramiczne dla osób g/Głuchych
The experience of silence – ceramic 
workshops for d/Deaf people

Zakwas Studio, pl. Grunwaldzki 6/5

Uczestnicy warsztatów spotkają się trzykrotnie, 
by nauczyć się lepienia, ozdabiania i szkliwie-
nia własnoręcznie wykonanych ceramicznych 
naczyń. Zapisy prowadzone są na cały cykl 
obejmujący trzy spotkania, które są przeznaczone 
dla osób g/Głuchych i będą tłumaczone na PJM. 
Warsztaty są częścią projektu „Doznanie ciszy” 
mającego na celu zwiększenie świadomości 
mieszkańców Wrocławia o kulturze Głuchych 
w mieście. Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.

Polski Język Migowy

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
Viktoriia Tofan

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: doznanieciszy@gmail.com

The workshop participants will meet three times 
to learn how to make, decorate and glaze hand-
made ceramic dishes. The sign-ups concern the 
entire series of three meetings intended for 
d/Deaf people and will be translated into the 
Polish Sign Language. The workshops are part of 
The experience of silence project aimed at raising 
the awareness of the resident of Wrocław about the 
culture of the Deaf in the city. The project is carried 
out in cooperation with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, 
Viktoriia Tofan / Free entrance / Registration: 
doznanieciszy@gmail.com

9.10 | 16:00–19:00

„Mleczko, olej, żelatyna, guma, 
żółtko i inne ingrediencje, 
czyli w mojej malarskiej kuchni” 
– warsztaty
Milk, oil, gelatin, gum, egg yolk 
and other ingredients — my painting 
kitchen – workshops

Kontury Kultury, ul. K. Jagiellończyka 10a

Zajęcia w formie masterclass to cykl spotkań 
o charakterze laboratoriów wzbogacanych 
o elementy wykładów, pokazów technik, prowa-
dzonych w bardzo przystępnej formie, ale nade 
wszystko pogłębionych ćwiczeń warsztatowych 
z wykorzystaniem najprzeróżniejszych technik 
plastycznych. Październikowe spotkania to: 
„Wstęp do technik malarskich – podłoża malar-
skie”, na których uczestnicy przygotują podłoża 
używając metod tradycyjnych oraz „Prace malar-
skie w technice tempery żółtkowej”, czyli praca 
na odpowiednio przygotowanym podłożu, które 
pozwala uzyskać niezwykłą świetlistość kolorów. 
Warsztaty masterclass Laboratorium Twórczego 
poprowadzi Katarzyna Kulpa.

Organizator: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej

www.konturykultury.art.pl

Cena: 60 PLN
Obowiązują zapisy 

8, 15, 22.10 | 17:00

„Sztuka + biologia = ekologia” 
– warsztaty artystyczne
Art + biology = ecology 
– art workshops

 „Stanica” Harcerski Ośrodek Wodny, 
ul. Kożuchowska 13 (8, 22.10)
Rada os. Strachocin-Swojczyce-Wojnów, 
ul. Swojczycka 118 (15.10)

Cykl warsztatów, których głównym celem będzie 
uwrażliwienie na tematy ekologiczne. Uczest-
niczki i uczestnicy zajęć poznają różne formy 
artystyczne, takie jak modelowanie w glinie, wy-
konywanie form z masy papierowej, malowanie 
na szkle czy wyplatanie. Tematyką spotkań będzie 
natura, a w trakcie warsztatów zostaną wykonane 
przedmioty codziennego użytku inspirowane 
okoliczną przyrodą. Wydarzenia wzbogacone 
będą o rozmowy na temat ekologii, segregacji 
odpadów czy powtórnego wykorzystania różnego 
rodzaju przedmiotów i materiałów. 

HARMONOGRAM:
8.10 – Warsztaty z wyplatania kwietników 
makramowych 
15.10 – Warsztaty z tworzenia wyrobów z gliny
22.10 – Warsztaty recyklingu papieru, czyli papierowa 
wiklina i wyrabianie masy papierowej
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Masterclasses are a series of laboratory-style 
meetings enriched with elements of lectures, 
demonstrations of techniques, carried out in 
a very accessible form, off ering in-depth work-
shop exercises using a variety of art techniques. 
The October meetings will include: Introduction 
to painting techniques – painting substrates, dur-
ing which the participants will prepare substrates 
using traditional methods and Painting works 
using egg yolk tempera technique, which will 
involve working on a specially prepared canvas, 
allowing artists to obtain extraordinary brightness 
of colours. The masterclass workshops by the Crea-
tive Laboratory will be hosted by Katarzyna Kulpa.

Organiser: Kontury Kultury – Strefa Edukacji 
Twórczej / Price: 60 PLN / Registration is required

10.10 | 11:00

„Zjawy, zmory i stwory” – zajęcia 
plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat
Phantoms, nightmares and creatures 
— art activities for children aged 
6–12 years

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

Dzieci będą miały okazję zobaczyć wystawę prac 
wybitnych artystów tworzących w XX wieku: Jana 
Lebensteina i Marka Oberländera. Uczestnicy 
spojrzą prosto w oczy niesamowitym i niezwykle 
sugestywnym „stworom i zmorom”, które artyści 
Ci nazywali fi gurami osiowymi. Dzieci spróbują 
też odpowiedzieć na pytanie, czy sztuka może 
straszyć i przerażać? W drugiej części zajęć wyko-
nane zostaną prace plastyczne (kolaże), zainspiro-
wane tymi obejrzanymi na wystawie czasowej.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

Wstęp wolny
Zapisy: zieloneinspiracje.edukacja@mnwr.pl

Children will have an opportunity to tour an 
exhibition of works by outstanding artists from 
the 20th century: Jan Lebenstein and Mark Ober-
länder. The participants will look straight into the 
eyes of the incredible and extremely evocative 
phantoms and nightmares, which these artists re-
ferred to as axial fi gures. Children will also try to 
answer the question whether art can be frighten-
ing and scary? In the second part of the activities, 
children will create artworks (collages) inspired 
by the works seen at the temporary exhibition.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Free entrance / Registration: 
zieloneinspiracje.edukacja@mnwr.pl

to the images of prehistoric animals. The National 
Museum in Wrocław holds the largest and most 
representative collection of the artist’s works. 
It comprises 126 works, including oil paintings, 
gouaches, graphics, illustrations for George 
Orwell’s Animal Farm, the Book of Job and the 
Book of Revelations. translated by Czesław 
Miłosz. Iwona Gołaj will attempt an analysis
 of this original oeuvre.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Free entrance / Registration: 
zieloneinspiracje.edukacja@mnwr.pl

9, 24.10 | 18:00–20:00

Polish jest spoko 
– spotkania międzykulturowe
Polish jest spoko – multicultural 
conversation meetings

Stowarzyszenie Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39

Październikowa kontynuacja spotkań o kulturze 
i języku naszego kraju, w trakcie których kolektyw 
Spoko Polish rozprawia się z mitem o wyjąt-
kowej trudności języka polskiego. Poprzez gry 
i angażujące zabawy uczestnicy dowiedzą się np. 
jak rozwiązywać rozmaite sprawy i przypadkowe 
problemy, które mogą napotkać ich codziennie 
w polskim mieście. Co najważniejsze, obockra-
jowcy w swobodnej i przyjaznej atmosferze będą 
mieli szansę pozbyć się nieśmiałości związanej 
z mówieniem po polsku! 

HARMONOGRAM:
9.10 – „Spoko relax! Spoko разрядка” 
24.10 – „Jestem chora, help! Pomocy, I’m sick! 
Pomocy, болею”

Projekt realizowany jest we współpracy 
z Mikrograntami.

Dodatkowe języki: angielski, rosyjski

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
„Spoko Polish”

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: biuro@spokopolish.pl

October follow-up to a series of meetings about 
the culture and language of our country, during 
which the Spoko Polish collective dispels the 
myth about the exceptional diffi  culty of the Polish 
language. Through games and engaging activities, 
participants will learn, for example, how to deal 
with various issues and random problems that 
they may encounter on a daily basis in a Polish 
city. What’s most important, the participants, 
hailing from all corners of the world, will have 
a chance to get rid of the shyness connected with 
speaking Polish in a friendly atmosphere. 

PROGRAMME:
9.10 – Spoko relax! Spoko разрядка
24.10 – Jestem chora, help! Pomocy, I’m sick! 
Pomocy, болею

The project is carried out in cooperation with the 
Microgrants programme.

Additional languages: English, Russian / Orga-
niser: Culture Zone Wrocław, Spoko Polish / Free 
entrance / Registration: biuro@spokopolish.pl

10.10 | 12:00

„Jan Lebenstein. Bestie, demony 
i »Lekcja zoologii«” – wykład
Jan Lebenstein. Beasts, demons 
and the ‘Zoology Class’ – a lecture

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

Jan Lebenstein początkowo uprawiał oryginalną 
odmianę malarstwa fi guratywnego z elementami 
abstrakcji (fi gury osiowe). W latach 60. XX wieku 
pracował nad cyklem malarskim „Bestiarium”, 
poświęconym wyobrażeniom prehistorycznych 
zwierząt. Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
posiada największy i jednocześnie najbardziej 
reprezentatywny zbiór dzieł artysty. Kolekcja 
liczy 126 prac: obrazów olejnych, gwaszy, grafi k, 
w tym ilustracji do „Folwarku zwierzęcego” Geor-
ge’a Orwella oraz do Księgi Hioba i Apokalipsy św. 
Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza. Wykład 
Iwony Gołaj będzie próbą analizy tej oryginalnej 
twórczości.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

Wstęp wolny
Zapisy: zieloneinspiracje.edukacja@mnwr.pl

Jan Lebenstein initially dealt with a rather origi-
nal variety of fi gurative painting with elements of 
abstraction, painting axial fi gures. In the 1960s, 
he worked on his Bestiary painting series, devoted 

10.10 | 17:00–20:00

Kuchnia dla opornych: 
„Nie tylko kamienie, trawa i fasola” 
– spotkanie
Kitchen for Dummies: More than 
stones, grass and beans – a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b
+ online via Facebook (barbarakultura)

Kuchnia dla opornych inspiruje do nowych 
smakowych odkryć! „Moja kuchnia, mój plac 
zabaw” – trudno się nie zgodzić z Magdaleną 
Jutrzenką, lekarką i autorką bloga „Hello Mor-
ning”, która podczas spotkania opowie o życiu 
na diecie bez produktów pochodzenia zwierzę-
cego. Twórczyni wegańskiego gastro postara się 
odkryć przed uczestnikami świat nowych smaków 
i nieznanych dotąd połączeń dostarczanych 
przez kuchnię roślinną. Jakie możliwości wiążą 
się z podjęciem decyzji o przejściu na weganizm? 
Dowiecie się w Barbarze!

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny
Zapist: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(od 3.10)
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The Kitchen for Dummies meeting series inspires 
new and tasty discoveries. My kitchen, my play-
ground – one would be hard-pressed to disagree 
with Magdalena Jutrzenka, a doctor and the 
author of the Hello Morning blog, who will talk 
about living on a diet without animal products 
during the meeting. The creator of the vegan food 
will try to show the participants the world of new 
fl avours and unknown combinations provided 
by plant-based cuisine. What are the options for 
making the decision to switch to a vegan diet? 
You’ll fi nd out at Barbara!

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 3.10)

10.10 | 15:00–18:00

„Ziemia Woda Powietrze” 
– zajęcia przyrodnicze
Earth Water Air – nature classes

Żywe Muzeum Łąki, ul. Racławicka

Po spotkaniach z wodą i ziemią, nadszedł czas na 
spacer i warsztaty poświęcone żywiołowi powie-
trza. Uczestnicy zapoznają się m.in. z wykorzysty-
wanymi przez przyrodę, sposobami unoszenia się 
w powietrzu oraz stworzą własny obiekt latający. 
Zajęcia z grupą „Zielne Babki” to pogłębianie 
wiedzy o otaczającym nas świecie, rozmowy 
z przyrodnikami, doświadczenia, eksperymenty 
i dużo wspólnej zabawy. W warsztatach mogą 
wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli. Projekt 
realizowany jest we współpracy z Mikrograntami.

Organizatorzy: Strefa Kultury Wrocław, 
grupa nieformalna „Zielne Babki”

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny
Zapisy: zielnebabki@gmail.com

After the meetings with water and earth, it was 
time for a walk and a workshop on air. The partic-
ipants will learn about the natural ways to fl oat 
and build their own fl ying object! Classes with the 
Zielne Babki group deepen their knowledge about 
the surrounding world, let them talk to natural-
ists, experience, experiment and have fun togeth-
er. The workshops are open for children and their 
parents. The project is carried out in cooperation 
with the Microgrants programme.

Organisers: Culture Zone Wrocław, 
informal group Zielne babki / Free entrance 
/ Registration: zielnebabki@gmail.com

11.10 | 16:30

#Zezwierzęcej: „Prawo ludzi/prawa 
zwierząt” – debata
#Thewildside: Rights of People
/Rights of Animals – a debate

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

Spotkanie otwiera cykl dyskusji organizowa-
nych przez Fundację Olgi Tokarczuk wokół praw 
zwierząt, ich etycznego traktowania, istniejących 
i postulowanych regulacji prawnych, a także ko-
nieczności korekty naszych przyzwyczajeń i wy-
borów dietetycznych w XXI wieku. Cykl o nazwie 
#Zezwierzęcej powstał, by przyjrzeć się prawom 
zwierząt, ich sytuację, a także podnieść postulat 
zmiany diety na roślinną – także „ze zwierzęcej 
perspektywy”. W pierwszej dyskusji udział wezmą 
prof. Andrzej Elżanowski, dr Dorota Sumińska 

i mec. Karolina Kuszlewicz, a poprowadzi ją 
dr Ludwika Włodek.

Organizator: Fundacja Olgi Tokarczuk

www.literatura.wroclaw.pl

Wstęp wolny
Obowiązuje rejestracja

The meeting opens a series of debates organised by 
the Olga Tokarczuk Foundation on animal rights, 
their ethical treatment, existing and postulated 
legal regulations, as well as the need to correct our 
habits and dietary choices in the 21st century. The 
series named #Thewildside was launched to take 
a closer look at animal rights and their situation, as 
well as to encourage a change to a plant-based diet. 
The fi rst debate hosted by Dr. Ludwika Włodek 
will be attended by Prof. Andrzej Elżanowski, 
Dr. Dorota Sumińska and. Karolina Kuszlewicz.

Organiser: Olga Tokarczuk Foundation 
/ Free entrance / Registartion is required

15.10 | 17:00–19:00

Akademia Miejskiego Ogrodnika: 
„Jaka to roślina?” – teleturniej
City Gardener Academy: What kind 
of plant is it? – a quiz show 

Barbara, ul. Świdnicka 8b
+ online via Facebook (barbarakultura)

W tym semestrze roślinny król, Pan Kwiaciarz, 
nadrobi stracony czas domowej izolacji i zabierze 

koneserów zielonych przyjaciół na niezapo-
mnianą wycieczkę po fascynującym świecie 
roślin. Uczestnicy tupną nóżką i łodyżką w rytm 
kwiatowych przebojów, a najodważniejsi wezmą 
udział w teleturnieju „Jaka to roślina”! Nie myśl-
cie jednak, że skończy się tylko na zabawie – jak 
zawsze Filip Marek przekaże porządną porcję 
wiedzy praktycznej. Kwiatuszki, przygotujcie się 
na prawdziwe show!

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

wstęp wolny
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(od 8.10)

During this semester, our Mr. Florist will make up 
for lost time of home isolation and take the afi -
cionados of our green friends on an unforgettable 
trip through the fascinating world of plants. The 
participants will stomp their feet and stems to 
the rhythm of fl oral hits, and the bravest will take 
part in the new plant-themed quiz show. Don’t 
be afraid, that’s not all there is to it – as always, 
Filip Marek will give you a great deal of practical 
knowledge. Flowers, get ready for the real show!

Organiser: Culture Zone Wrocław 
/ Tickets: Free entrance / Registration: 
strefakultury.pl/zapisy-barbara (starts on 8.10)
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17.10 | 15:00

„Czwarta ściana: Asymetryczne 
osobowości” – warsztaty
The Fourth Wall: Asymmetric 
Personalities – workshops 

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

Improwizacja, performance, szeroki gest, ekspo-
zycja, rzeźba, monotypia. Czy jest coś, co łączy 
te terminy? Wyobraźnia. W ramach zajęć z cyklu 
„Czwarta ściana” uczestnicy połączą energię teatru 
i sztuk plastycznych. Na początek, w duchu łączenia 
pozornie nieprzystawalnych form, popracują nad 
monologami wewnętrznych sprzeczności, śledząc 
związki Marii Jaremy z teatrem Cricot. Warsztaty 
performance’u poprowadzi Justyna Oleksy.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

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

Improvisation, performance, broad gesture, exhi-
bition, sculpture, monotype. Is there anything that 
these terms have in common? Imagination. During 
The Fourth Wall workshops, the participants will 
combine the energy of theatre and fi ne arts. The 
workshops will start with working on monologues 
of internal contradictions, following Maria Jarema’s 
relationship with the Cricot Theatre in the spirit of 
combining seemingly incompatible forms. Perfor-
mance workshops will be hosted by Justyna Oleksy.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Tickets: 3 PLN / Registration: 
edukacja.pawilon@mnwr.pl

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara

Saturday afternoon at Barbara will be an oppor-
tunity to join some artistic and creative activities. 
Katarzyna Bury, who hosts the workshops, wel-
comes families who want to learn the extraor-
dinary stories behind the well-known everyday 
objects together with their children. Using paper 
and cardboard, the participants will create mod-
els of futuristic furniture collections, and even 
design much-needed items that... do not yet exist. 
The workshops are intended for children aged 
4–6 (11:00–11:45) and 6–10 (14:00–15:15).

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara

17.10 | 11:00, 14:00

Tektura i papier: „Projekty rzeczy 
codziennych” – rodzinne warsztaty
Cardboard and paper: Designs for 
everyday things – family workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Sobotnie popołudnie w Barbarze będzie okazją do 
działań artystycznych i kreatywnych. Katarzyna 
Bury, prowadząca warsztaty, zaprasza rodziny, 
które wspólnie z dziećmi chcą poznać niezwykłe 
historie dobrze znanych przedmiotów codzien-
nego użytku. Korzystając z papieru i tektury, 
uczestnicy spotkania stworzą modele futurystycz-
nych kolekcji mebli, a nawet zaprojektują bardzo 
potrzebne przedmioty, które… jeszcze nie istnieją. 
Zajęcia adresowane są do dzieci w grupach wieko-
wych 4–6 (11:00–11:45) oraz 6–10 (14:00–15:15).

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

20.10 | 18:00–20:00

Dogrywki: NOON 
– spotkanie z muzykiem
Shu� le: NOON 
– a meeting with musician

Barbara, ul. Świdnicka 8b
+ online via Facebook (barbarakultura)

Na winylu, z kaset magnetofonowych, płyt CD 
i w wersjach zdigitalizowanych – tak podczas 
Dogrywek słuchać będzie można utworów wy-
branych przez zaproszonych muzyków. Oprócz 
numerów, którymi chcą się podzielić, często przy-
noszą coś jeszcze: książki, komiksy, stare okładki 
płyt czy niepublikowane dotąd utwory i teledyski. 
Gościem Maćka Przestalskiego będzie wszech-
stronny NOON, właściwie Mikołaj Bugajak, pro-
ducent muzyczny, kompozytor, instrumentalista, 
inżynier dźwięku. Formuła spotkania jest otwarta, 
więc pytać można o wszystko i w każdej chwili.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(od 13.10)

From vinyl, cassettes, CDs and digital versions – 
there are many ways to listen to songs selected by 
the invited musicians during the Shuffl  e. Apart 
from the bangers they want to share, they often 
bring something more – books, comic books, old 
album covers or unpublished songs and videos. 
Maciek Przestalski will be joined by the versatile 
NOON, also known as Mikołaj Bugajak – music pro-
ducer, composer, instrumentalist, sound engineer. 
The formula of the meeting is open, so you can ask 
questions about everything and at any time.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 13.10)
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21.10 | 17:00–20:00

Haftujemy: „Moja broszka” 
– warsztaty hafciarskie
Let’s embroider: My brooch
– workshops

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Uczestnicy spotkania poznają ozdobną technikę 
wyszywania i wykonają haftowaną biżuterię! Tym 
razem królować będzie fi lc, miękki i miły w dotyku, 
świetnie nadający się do wyrobu błyskotek. Zaś za 
wzory posłużą niezwykłe ornamenty w stylu art deco. 
Olga Budzan, prowadząca warsztaty, wprowadzi 
zainteresowanych w świat pięknych detali i zapewnia, 
że będzie to świetna okazja by obdarować najbliższych 
rękodziełem! Zajęcia są zarówno dla osób początkują-
cych, jak i tych, które z igłą znają się nie od dziś.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(od 14.10)

The participants of the meeting will learn the 
decorative embroidery techniques and make 
embroidered jewellery! This time, they are going 
to focus on felt, soft and nice to the touch, perfect 
for making shiny and beautiful things. The new 
designs will be based on unique ornaments in the 
Art Deco style. Olga Budzan, host of the work-
shops, will show the participants the world of 
beautiful details and ensure that it will be a great 
opportunity to give the loved ones a hand-made 
gift! Classes are intended both for beginners as well 
as for those who are well-acquainted with the craft.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 14.10)

quickly started sharing their worrying forecasts 
concerning the reduction of budget revenues 
and the need to cut spendings on a number of 
areas. Coming up with city budgets is hardly an 
easy task, especially when one has to deal with 
a complex network of factors infl uencing the 
structure of revenues and expenditures, with 
many modernisation needs and diff erent interest 
groups to account for. Joanna Panciuchin will talk 
about all these issues with Jakub Nowotarski and 
Krzysztof Ziental.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance 
/ Registration: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(starts on 15.10)

22.10 | 18:00–20:00

Akademia Miejska: 
„Jak projektować budżet miasta? 
Eksperci i obywatele” – spotkanie
City Academy:
How to design a city budget? 
Experts and citizens – a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b + online via Facebook 
(barbarakultura)

Po wprowadzeniu w Polsce społecznej kwaran-
tanny władze największych miast szybko zaczęły 
przedstawiać niepokojące prognozy dotyczące ob-
niżki wpływów budżetowych i konieczności cięć 
nakładów na poszczególne obszary aktywności. 
Tworzenie budżetów miejskich nie jest sprawą 
łatwą, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze złożo-
ną siecią czynników wpływających na strukturę 
dochodów i wydatków, z wieloma potrzebami 
modernizacyjnymi i rozmaitymi grupami interesu 
O wszystkim tym Joanna Panciuchin rozmawiać 
będzie z Jakubem Nowotarskim i Krzysztofem 
Zientalem.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Barbara

Wstęp wolny 
Zapisy: strefakultury.pl/zapisy-barbara 
(od 15.10)

After the introduction of the social distancing 
in Poland, the authorities of the largest cities 

selected in the September intake for the Micro-
grants programme will serve as an opportunity to 
listen about various upcoming initiatives, make 
new acquaintances with other active residents of 
Wrocław, share experiences and perhaps off er help 
in making the presented ideas come true. During the 
meeting at Barbara, the participants will get to know 
each other better, learn more about opportunities for 
cooperation and discover the plans for the second 
half of the year in various areas of Wrocław.

Organiser: Culture Zone Wrocław / Free entrance

25.10 I 11:00

„Neoekspresjonizm. Paranoja” 
– wykład
Neo-Expressionism. Paranoia 
– a lecture 

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

Wykład Agaty Iżykowskiej-Uszczyk o neoekspresjo-
nizmie dookoła świata. W jakie najdalsze zakątki glo-
bu dotarł ten niezwy kle barwny kierunek artystycz-
ny? Na wykładzie nie zabraknie Projekcji, Proroctwa 
czy Paranoi, czyli „Nowych Dzikich” w pełnej krasie.

Organizator: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

www.mnwr.pl

Bilety: 5 PLN

Agata Iżykowska-Uszczyk’s lecture on neo-ex-
pressionism around the world. What are the far-
thest reaches of the globe, where this extremely 
colourful artistic trend found its way? The lecture 
will not lack Projection, Prophecy or Paranoia, or 
the Neue Wilde in their full glory.

Organiser: The National Museum in Wrocław 
/ Tickets: 5 PLN

24.10 | 11:00–14:00

Mikroagora – spotkanie
Microagora – a meeting

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Mikroagora wraca po długiej przerwie! Pierwsze 
w tym roku spotkanie z twórcami projektów, wy-
branych we wrześniowej edycji naboru do Mikro-
grantów, będzie okazją, by posłuchać o nadchodzą-
cych inicjatywach, nawiązać znajomości z innymi 
aktywnymi mieszkańcami Wrocławia, podzielić 
się swoimi doświadczeniami, a być może także 
zaoferować swoją pomoc w realizacji prezentowa-
nych pomysłów. Przy wspólnym stole w Barbarze 
uczestnicy poznają lepiej siebie, możliwości współ-
pracy i dowiedzą się o planach na drugą połowę 
roku na różnych wrocławskich osiedlach.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław

www.strefakultury.pl/Mikrogranty

Wstęp wolny

Microagora comes back after a long break! The 
fi rst meeting with the originators of projects 

M
ik

ro
ag

or
a 

– 
sp

ot
ka

ni
e,

 il
us

. A
le

ks
an

dr
a 

Bł
ęd

ow
sk

a



75

ed
uc

at
io

n 
+ 

an
im

at
io

n

REKLAMA

26.10 | 19:00

Oblicza katastrofy: „Woda” 
– spotkanie
Faces of Disaster: Water – a meeting

Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

Bohaterami drugiego spotkania w ramach cyklu 
„Oblicza katastrofy” będą Artur Domosławski 
i Bartek Sabela. Znakomici pisarze-reportażyści, 
pochylą się nad zagadnieniem braku dostępu do 
wody pitnej. Obecnie jest to problem, z którym 
mierzą się głównie mieszkańcy Afryki czy Ame-
ryki Południowej, o czym obaj pisarze opowiadają 
w swoich książkach. Jednak brak wody pitnej czy 
drastycznie kurczące się jej zasoby to także coraz 
bardziej palący problem Europy.

Organizator: Wrocławski Dom Literatury

www.domliteratury.wroc.pl

Wstęp wolny 

The second meeting in the Faces of Disaster series 
will feature Artur Domosławski and Bartek Sabela. 
The two outstanding writers and reporters will 
focus on the issue of lack of access to drinking water. 
These days, this issue is faced mainly by the inhabit-
ants of Africa or South America, which both writers 
cover in their books. However, the lack of drinking 
water or drastically shrinking water resources are 
also increasingly pressing problem for Europe.

Organiser: Wrocław Literature House 
/ Free entrance

28.10 | 9–19:30

Miasto i Kultura: hackathon 
City and Culture: hackathon 

Barbara, ul. Świdnicka 8b

Wydarzenie adresowane do reprezentantów sektora 
kultury, którzy pracując w trzech grupach roboczych, 
analizować będą działalność sektora w miesiącach 
pandemii. Pod okiem ekspertów zastanowią się także 
nad przyszłością, w jakiej funkcjonować będzie śro-
dowisko kultury, tworząc rekomendacje i potencjalne 
scenariusze dla twórców z całej Polski. Praca podczas 
hackathonu podzielona zostanie na trzy stoliki tema-
tyczne: kryzys, ekonomia i adaptacja.

Organizator: Strefa Kultury Wrocław, Creative 
Europe Desk Polska

www.strefakultury.pl/PraktycyKultury

Wstęp wolny
Obowiązuje rejestracja

The event is addressed to representatives of the 
cultural sector who, working in three working 
groups, will analyse the activities of the sector 
during the months of the pandemic. Under the 
supervision of experts, they will also refl ect on 
the future for culture, coming up with recommen-
dations and potential scenarios for artists from 
all over Poland. The work during the hackathon 
will be divided into three thematic tables – crisis, 
economy and adaptation.

Organiser: Culture Zone Wrocław, Creative Europe 
Desk Polska / Free entrance / Registartion is required

31.10 | 11:00

„Co to sito?” – warsztaty dla dzieci 
w wieku 7+
What’s a sieve? — workshops 
for children aged 7 and older 

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Cykl warsztatów w duchu slow fashion, podczas 
których uczestnicy będą nadawać drugie życie 
ubraniom i tekstyliom. W trakcie warsztatu przy-
gotują coś specjalnego z okazji Halloween. Każdy 
z uczestników stworzy własny komplet worecz-
ków na słodycze ze strasznym nadrukiem!

Organizator: Centrum Kultury Agora

www.ckagora.pl

Wstęp wolny 
Zapisy: zmtokarska@gmail.com

Feel invited to a series of workshops in the spirit 
of slow fashion, during which the participants will 
give a second life to clothes and textiles. During 
the workshop, they will prepare something spe-
cial for Halloween. Each participant will create 
their own set of candy bags with a scary print!

Organiser: Centrum Kultury Agora / Free entrance 
/ Registration: zmtokarska@gmail.com
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4.09–6.11
«Пункт Немо» – виставка  
робіт Павла Яніцького 
Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

вт–пт 11:00–18:00 
нд 12:00–15:00

Виставка Павла Яніцького–це метафорична експе-
диція до околиць Пункту Немо –географічної точки 
в Тихому океані, яка вважається найвіддаленішим 
місцем від усіх берегів, яке часто називають полюсом 
недосяжності. У цій подорожі, наповненій поси-
ланнями на історію людства, наукові та географічні 
відкриття, історію роздумів про межі пізнання, нас 
супроводжують нові роботи художника: протоколи 
роботи з автономними системами, експерименти зі 
штучною інтелігенцією, мережа, шаблони, наявні у 
великих базах даних, код, нова суттєвість ... Об’єкти, 
інсталяції, діяння та недіяння стають для глядачів 
координатами освітньої навігації.

Вхід вільний 
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1, 2, 7, 8, 9.10 | 19:00
3, 10.10 | 18:00
4, 11.10 | 17:00
«Лазар» – музична вистава
Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67

Польський передпрем’єрний показ відомого мюзиклу 
Девіда Бові. У виставі звучатимуть найбільші хіти 
музиканта в оригінальній англійській версії. Сюжет є 
продовженням науково-фантастичного роману “Лю-
дина, яка впала на Землю” фільму 1976 року, в якому 
Бові зіграв головну роль. Томас Ньютон – представ-
ник інопланетної цивілізації, який прийняв людську 
подобу, сумує за втраченою земною любов’ю і жадає 

2.10–2.11 
11.10 | 15:00 кураторська екскурсія
25.10 | 15:00 кураторська екскурсія 
англійською мовою 

«Природні ресурси» – виставка
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2

ср–пн 12:00–18:00

На виставці представлені вибрані твори з колекції 
Нижньосілезького Товариства заохочення образот-
ворчих мистецтв. Показ зосереджений на аналізі кон-
цепції ресурсу в категорії загального блага. В якості 
природного ресурсу тут розуміються не тільки блага, 
що виходять від природи, а й людський потенціал, 
здатний, зокрема, в зіткненні з мистецтвом, стати 
ініціатором змін. Cюжет презентації посилається 
на стратегію виживання, яка замість невпевненості 
в собі пропонує зосередитися хоча б на найнижчій 
мотивації.

Квитки: 10 PLN (стандартний), 5 PLN 
(пільговий), четверги–безкоштовний вхід

2–8.10
11–й Кінофестиваль LGBT
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

Найбільше свято ЛГБТ-кіно в країні– вже в 11-й раз 
у Польщі та 8-й раз у Кінотеатрі Нові Горизонти. У 
програму заходу увійшли найновіші фільми з усього 
світу. Кіно стрічки представляють питання, пов’язані 
з формуванням або пізнаванням своєї ідентичності, 
боротьбою за права людини і, перш за все, показують, 
наскільки сильною є любов, яка не питає про стать

Квитки: 18 PLN (клубний),  
20 PLN (стандартний)

7–11.10
MIASTOmovie – 8-й Фестиваль 
фільмів про місто та 
архітектуру 
Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21

MIASTOmovie – це єдиний в Польщі кіноперегляд, 
присвячений архітектурі, містобудування і міській 
проблематиці в широкому розумінні. Фільми стають 
початком для обговорення різних питань міського 
життя та практичного вивчення міського простору, 
серед іншого в ході тематичних прогулянок та екскур-
сій. Фільми, представлені під час восьмого фестивалю, 
будуть об’єднані спільною темою „великі плани”. 

4.10 | 19:00
Проєкт «Володя»– концерт
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56

Група виконуватиме в основному пісні з першої 
платівки Володимира Висоцького, перетворюючи їх 
на сміливі та неповторні аранжування. Крім того, 
з’являться пісні з останнього альбому гурту „листівка 
зі Львова”. Вроцлавська група Проєкт Володя вико-
ристала у ньому дуже велику колекцію львівських 
пісень, не тільки з періоду міжвоєнного двадцятиріч-
чя, а й тих, написаних львів’янами вже в еміграції.

Квитки: 30–40 PLN

9.10–29.11
9.10 | 17:00 вернісаж онлайн

«Увесь світ – це Баугауз»  
– виставка
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

вт, ср, сб, нд 10:00-17:00 
чт, пт 12:00-19:00

Виставка демонструє різноманітні та захоплюючі ас-
пекти творчості та життя Баугауза – одного з найваж-
ливіших художніх коледжів XX століття, заснованого 
в 1919 році в Веймарі. Експозиція охоплює фотографії, 
роботи на папері, моделі, документи, фільми, тексти 
та об’єкти, і запрошує пізнати з опрацьованими 
в Баугазі детальними концепціями і рішеннями у 
сучасному підході до архітектури, предметами побуту, 
живописом та сценічним мистецтвом, і навіть педаго-
гічними методиками.

Квитки: 20 PLN (стандартний),  
14 PLN (пільговий) 

4, 18.10 | 18:00–20:00 
Polish jest spoko  
– міжнародні зустрічі 
Stowarzyszenie Żółty Parasol, ul. Prusa 37-39 

Це серія зустрічей про культуру та мову Польщі, під 
час яких колектив Spoko Polish допоможе розвіяти міф 
про труднощі при вивченні польської мови. За допо-
могою ігор та забави учасники та учасниці дізнаються, 
як розбиратися з різними справами та випадкови-
ми питаннями, з якими вони можуть зустрітися з 
повсякденному житті в польському місті, або під час 
відвідування лікаря. Найважливіше, що в невиму-
шеній та доброзичливій атмосфері вони позбудуться 
несміливості у використанні польської мови.

Розклад: 
9.10 | Spoko relax! Spoko разрядка 
24.10 | Jestem chora, help! Pomocy, I’m sick! 
Pomocy, болею 

Проект реалізується у співпраці з Мікрогрантами.

Вхід вільний, Реєстрація:  
biuro@spokopolish.pl
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повернутися на свою планету. Роль Ньютона грає 
Мартін Чарнік.

Квитки: 40–100 PLN

Вони будуть нагадувати не тільки про роль і значення 
містобудівників і урбаністики, а й окреслювати нові 
грандіозні плани щодо розв’язання проблем першої 
половини XXI століття.

Квитки: 15 PLN (клубний),  
18 PLN (стандартний)
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9–10.10
56-й Фестиваль Джаз над 
Одрою
Impart, ul. Mazowiecka 17

Цьогорічна програма була скорочена до двох днів, 
протягом яких ми в першу чергу познайомимося з 
лауреатом конкурсу джазової індивідуальності 2020. 
Перший день фестивалю завершиться вроцлавською 
родзинкою, тобто концертом Петра Войтасика під 
назвою „VOICES”. На другий день на гостей чекає 
вечір, розділений на два акти. Перший – під егідою 
Jazz Forum Talents–виступить група найбільших нових 
талантів польського джазу, а у фіналі зіграє тріо Мож-
джер-Леманчик-Лосовскі.

Квитки: 5–300 PLN

16–18.10
Eklektik Session 2020: Boxed  
– Фестиваль
Galeria na Czystej / ul. Czysta 4

З 16 по 18 жовтня під девізом «Boxed» у Вроцлаві 
пройде 10-й фестиваль Eklektik Session. Спеціальним 
гостем заходу стане майстер афробіту – Dele Sosimi, 
який разом з Радиком Бондом Бондарем очолить фі-
нальний оркестр цього року. У галереї Galeria na Czystej 
представлені будуть дизайнерські роботи, виконані 
художниками, пов’язаними з Художньою академією у 
Вроцлаві (ASP), а в секретному просторі галереї Domar 
пройде концерт етно-музики. В програмі запланована 
також історична прогулянка по площі Костюшко.

Квитки: 35–55 PLN

22.10–05.11
22.10 | 19:30 вернісаж

27-а Виставка Вроцлавського 
прикладного образотворчого 
мистецтва 
Uniwersytet SWPS, ul. A. Ostrowskiego 30b

Виставка Вроцлавського прикладного образотворчо-
го мистецтва–це циклічний захід, що є перекладом 
праць дизайнерів Вроцлава. Тема 27-го Фестивалю 
– це зв’язок між математикою до дизайном. Це свого 
роду відлуння 2019 року, який був названий роком 
математики. Художники хочуть довести, що без мате-
матики прикладна графіка не могла б існувати. Адже 
щодня дизайнери плутаються в проєктних сітках, 
борються за симетрією або її відсутність, а золотий 
перетин –це єдине золото, яке потрібно... Кожний 
з митців розуміє та доводить тісні зв’язки цих двох 
галузей по-своєму.

Вхід вільний

23–24.10
«Три – це вже натовп» 
– виставка
BWA Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego 105

ср. 12:00–20:00 
чт.–нд. 12:00–18:00

Міжнародний фестиваль зовнішнього мистецтва OUT 
of STH–це проєкт циклічних презентацій практик, 
що стосуються міського простору і охоплюють 
діяльність, часто не пов’язану з художнім критичним 
дискурсом. VI фестиваль присвячений аналізу міста 
як особливого урбаністично-суспільного випадку, що 
використовує штампи поведінки людини в суспільних 
відносинах. Головна виставка „Три – це вже натовп” 
буде охоплювати простір від Гонконгу до слов’ян-
ських тусовок і зосереджувати увагу на сьогоднішніх 
вулицях та танцювальних майданчиках, досліджуючи, 
як за допомогою фізичної присутності в публічному 
просторі тіла створюють тимчасові спільноти, які 
перетворюють стару реальність та створюють нові 
умови. На виставці можна буде побачити самохоре-
ографічні протести, імпровізовані суспільні танці 
та самоорганізовані форми організації руху тіл у 
міському просторі.

Квитки: 20 PLN (стандартний),  
14 PLN(пільговий), 10 PLN(груповий),  
середа–вхід вільний

23, 30.10 | 18:00
«Польсько-українська 
фемінатива» – онлайн-
-трансляції
онлайн на Фейсбуці (feminatywa)

Фестиваль «Польсько-українська фемінатива» – це 
віртуальний простір, де письменниці, інтелектуаліст-
ки та активістки з Польщі та України спільно задуму-
ються про те, яким чином література може допомогти 
нам опанувати світ в часи епідемії. Третя дискусійна 
панель буде присвячена темі сучасної міграції. Розмо-
ва буде зосереджена на різних питаннях пов’язаних 
з цим явищем, на причинах, чому жінки вирішують 
виїхати з власної країни, а також на тому, чим відріз-
няється міграція в Польщі та Україні та як справля-
ються з нею жінки-емігранти, які проживають в цих 
двох країнах. На четвертій зустрічі буде порушена 
тема прав людини як в контексті актуальних проблем 

29.10 | 19:00
Джазовий день всіх померлих: 
«Tribute to Bud Powell»  
– концерт
Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a

Перший із серії безкоштовних, камерних джазових 
концертів, організованих вроцлавським музикантом 
Марчіном Яцаком. Спеціальний репертуар був підго-
товлений в рамках „V Кузні проєктів”. У програмі ви 
почуєте композиції Бада Павелла, головного представ-
ника і композитора популярного в 40-х та 50-х роках 
стилю бі-боп, який дав початок сучасному джазу. 
Квартет представить свої аранжування найвідоміших 
творів джазмена.

Вхід вільний

31.10 | 19:00
KinoUkraïna: Показ фільму 
«Додому»
 Dolnośląskie Centrum Filmowe / Lower Silesian 
Film Centre, ul. Piłsudskiego 64a

«Додому» – це дебют Нарімана Алієва, українсько-
го режисера кримськотатарського походження, в 
якому в головній ролі виступає відомий актор Ахтем 
Сеітаблаєв. Світова прем’єра відбулася в Каннах, де 
фільм викликав овації, а директор фестивалю Тьєррі 
Фремо відзначив видатну гру виконавця головної ролі. 
«Додому» розповідає історію кримського татара, який 
втратив старшого сина на російсько-українській війні 
і вирішив перевезти тіло загиблого нащадка з Києва 
до Криму, щоб поховати його в рідних краях.

Квитки: 20 PLN
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16.10 | 18:00
Air Wants To Go виставка робіт 
Домініка Леймана
OP ENHEIM, pl. Solny 4

Виставка присвячена проблемі вибору, обмеженню до-
ступу та захисту від небажаного відвідувача. Це проект, 
який поєднує в собі загадкову мінімалістську естетичну 
форму з надзвичайно своєчасним відбиттям стану 
сучасної гео – та біополітики. Домінік Лейман тонко і 
точно ідентифікує підсвідомі страхи жителів Європи і, 
можливо, перш за все, Польщі. В рамках виставки буде 
представлена серед іншого нагороджена на Berlin Art 
Prize 2018 відео-інсталяція Домініка Леймана «Паркан», 
формат якої буде переглянутий.

Квитки: 8 PLN (стандартний),  
4 PLN (пільговий), 3 PLN/ос. (груповий)

і викликів, що стоять перед нашими країнами, так і зі 
світової точки зору. Як виглядає захист прав жінок, 
біженців, ЛГБТ+, інвалідів у Польщі та як в Україні?

ПРОГРАМА:
23.10 – „Мігранти, біженці, Сучасні кочівники”
30.10 – „Завтра може бути занадто пізно 
– правозахисники, які борються за прова 
людини”

Вхід вільний



78

O płycie / About the album:
„Wzloty i Upadki” to drugie wydawnictwo HVZX, składające się z dwóch zróż-
nicowanych stylistycznie i emocjonalnie albumów. Na „Wzlotach” znajdziemy 
optymistyczne, marzycielskie teksty zestawione ze świeżymi, energetyzującymi 
bitami klubowo-rapowymi. W „Upadkach” popowe melodie łączą się z brzmie-
niami hip-hopowymi, w warstwie tekstowej prezentując słuchaczom refleksję na 
temat kondycji i miejsca człowieka we współczesnym świecie. HVZX, kojarzeni 
głównie z hip-hopem, nowym materiałem wychodzą daleko poza ramy tego 
gatunku, tworząc alternatywną propozycję muzyki rozrywkowej.

Wzloty i Upadki is the second production of HVZX which is comprised of 
two stylistically and emotionally diff erent albums. Wzloty (Ups) is focused on 
optimistic, dreamy lyrics complemented by fresh and energetic club/rap beats. 
Upadki (Downs) involve pop melodies mixed with hip-hop elements, where 
lyrics revolve around the human condition and our place in the modern world. 
HVZX band, associated mostly with hip-hop music, use their new material to 
venture well outside the genre, creating an alternative popular music.

O autorze / About author:
Pochodzący z Ligoty Małej pod Oleśnicą Konrad Góra swoimi niepokornymi, 
zaangażowanymi wierszami zyskał miano jednego z najważniejszych współ-
czesnych polskich poetów. Debiutował w 2008 roku tomem „Requiem dla 
Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem”. Anarchista związany 
z wrocławskim środowiskiem poetyckim, aktywista lokalnego oddziału Food 
Not Bombs. Dwukrotnie nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej 
Silesius.
Konrad Góra – born in Ligota Mała near Oleśnica – gained recognition through 
his defiant, involved poems as one of the most important modern poets in 
Poland. His debute was a 2008 tome Requiem for Saddam Hussein and Other 
Poems for the Poor in Spirit. He’s an anarchist associated with the Wrocław 
poetry circles, and an activist of the local Food Not Bombs chapter. He was 
nominated twice for the Silesium Wrocław Poetry Award.

O zespole / About authors:
HVZX to producencki duet z Wrocławia tworzony przez Jakuba Szczęsnego 
(wokale, muzyka) i Marcela Stasińskiego (muzyka). Karierę muzyczną zaczynali 
od produkowania i komponowania utworów dla czołowych polskimi raperów, 
takich jak Sarius, Kartky czy Tymek. W 2019 roku wydali swoją pierwszą, wzbo-
gaconą o wokale Jakuba, EP-kę „Feniks”.

HVZX is a production duo from Wrocław – Jakub Szczęsny (vocals, music) and 
Marcel Stasiński (music). They started their musical career by producing and 
composing songs for leading Polish rappers such as Sarius, Kartky, and Tymek. 
In 2019 they released their first EP album Feniks (Phoenix) enriched by Jakub’s 
vocals.
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Tytuł / Title:
„Wojna (pieśń lisów)”
/ War (song of foxes)
Autor / Author:
Konrad Góra 
Data premiery 
/ Release date:

29.10.2020
Wydawnictwo 
/ Publishing house:

Biuro Literackie

Tytuł / Title: „Wzloty i Upadki”
Autorzy / Authors: HVZX
Data premiery / Release date: 2.10.2020
Wytwórnia / Label: HVZX

O tomie / About the tome:
„Wojna (pieśń lisów)” to szósty tom poetycki Konrada Góry, w którym usuwa 
się on z pola widzenia czytelnika, oddając całkowicie głos swoim wierszom. 
Gest autora, tak jak i język utworów, są awangardową próbą wymknięcia się 
dotychczasowym tradycjom poetyckim. Wiersze Góry surową formą i innowa-
cjami językowymi zapraszają czytelnika do rozwiązania intelektualnej i styli-
stycznej łamigłówki. Słodko-gorzka w odbiorze „Wojna”, zainspirowana surową 
florą i dziką fauną, reprezentuje niepokorność i buntowniczość autora.

Wojna (pieśń lisów) is Konrad Góra’s sixth tome of poetry. In this one he chose 
to remain invisible to the reader, giving the voice entirely to his poems. The 
author’s gesture, as well as the language used in the texts, are an avant-garde 
attempt to escape the existing poetic traditions. The poems written by Góra, 
with their raw form and linguistic innovations, invite the reader to solve an in-
tellectual and stylistic puzzle. The bitter-sweet substance of War inspired by the 
raw flora and untamed fauna represent the disobedient and rebellious nature of 
the author.






