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We Wrocławiu,

europejskiej stolicy, gwiazdy kina dostaną europejskie

Kulturalny finał ESK Wrocław 2016
w rytmie światowego teatru i filmu,
wielkiej muzyki i sztuk wszelakich

C

ztery pory roku we Wrocławiu.
W rytmie Vivaldiego? Tak,
w rytmie muzyki, ale nie tylko
tej określanej jako poważna, ale także rockowej, jazzowej, a w listopadzie
również pozytywnych wibracji reggae
czy world music podczas ONE LOVE
SOUND FEST. Cztery pory roku
w rytmie kultury, sztuki, artystycznych
wzruszeń i emocji. Europejska Stolica
Kultury Wrocław 2016 wkracza w finałową fazę. Z artystycznym przytupem.
Z postawieniem na różnorodność artystyczną i kulturową.

Wrocław jest Światową Stolicą Książki
(do kwietnia 2017 r.); teraz oczy teatromanów z całej Europy zwrócone są na
trwającą właśnie Olimpiadę Teatralną,
na której goszczą najwspanialsi twórcy
i wizjonerzy piątej muzy. A już niebawem zastąpią ich gwiazdy kina, które
przyjadą do Wrocławia, by odbierać
europejskie Oscary za najlepsze filmy,
spotykać się z wrocławską publicznością i prezentować nam obrazy nominowane do Europejskich Nagród
Filmowych 2016. Wrocław, miasto
Grotowskiego i Różewicza, stanie się

O Stanisławie Lemie
i Kongresie
Lemologicznym
we Wrocławiu
opowiada
Stanisław Bereś

s. 10-11

więc też w grudniu miastem Krzysztofa
Kieślowskiego, Agnieszki Holland czy
Andrzeja Wajdy, który w ostatnim wywiadzie w życiu powiedział, że właśnie
we Wrocławiu miał najwięcej wolności.
Ale w ostatnich dwóch miesiącach ESK
Wrocław 2016 będziemy też miastem
Stanisława Lema, wielkiego pisarza
i wizjonera. Zapraszamy na Kongres
Lemologiczny, podczas którego kultura
połączy się z nauką, filozofią, a nawet
astronautyką. Kosmos kultury? Jak
najbardziej – przecież tu spotkają się
futurolodzy z artystami podczas impre-

Ubiegłoroczna gala
wręczenia Europejskich
Nagród Filmowych
w Berlinie. Teraz czas na
Wrocław.
zy pod hasłem KULTURO-FUTURO/
IDEA WROCŁAWIA, by opowiedzieć
o przyszłości kultury, cywilizacji i naszego miasta.
To nie wszystko. Prapremierowy koncert Zbigniewa Preisnera ze scenariuszem Ewy Lipskiej, kolejne festiwale
muzyczne, wystawa PHOTOGRAPHY
NEVER DIES oraz inne ekspozycje
sztuk wizualnych, do tego kolejne mikroGRANTOWE inicjatywy mieszkańców i rezydencyjne goszczących u nas

Zbigniew
Preisner:

s. 6-7

twórców, wejścia artystów na wrocławskie podwórka... I Weekend Zamknięcia
programu ESK, z Niebem w Hali Stulecia, z premierą „Trubadura” w operze
i setką innych wydarzeń kulturalnych
w całym Wrocławiu. To oczywiście nie
koniec, gdyż będziemy stolicą kultury
aż do wyjątkowo wrocławskiego w tym
roku artystycznego sylwestra w Rynku.
No i potem, po północy w roku 2017,
2018, 2019... Bo przecież – jak było widać przez dwanaście miesięcy 2016 roku
– Wrocław jest i pozostanie miastem
kultury. Jej europejską stolicą.

Agnieszka
Holland:

Nie chcecie
wojny,
postawcie
na kulturę
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to ciekawość
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We Wrocławiu
transmisję z ceremonii
wręczenia Europejskich
Nagród Filmowych (gala
w NFM) będzie można
obejrzeć w Kinie Nowe
Horyzonty
- 10 grudnia
od godziny 19
Szczegóły
na www.kinonh.pl

Europejska Stolica Kultury
z Pierce’em Brosnanem i innymi
wielkimi gwiazdami kina,
czyli Europejska Nagroda Filmowa
10 grudnia po raz pierwszy we Wrocławiu

Kino
ma (p)okazać

ciekawość,

szacunek i miłość

N

ajbardziej prestiżowa nagroda dla europejskich filmowców
przyznawana jest przez członków Europejskiej Akademii Filmowej
w dziesięciu kategoriach, z których najważniejsza to Film Roku. Pierwszą galę
zorganizowano w Berlinie w 1988 roku, gdy był on Europejską Stolicą Kultury.
Laureatem głównej nagrody został wówczas Krzysztof Kieślowski za „Krótki
film o zabijaniu”. W 2010 roku statuetkę odebrał Roman Polański za „Autora
Widmo”, a w 2014 r. Paweł Pawlikowski za „Idę”. Wśród 28 nagrodzonych
były m.in. filmy Theo Angelopoulosa, Kena Loacha, Nikity Michałkowa, Larsa
von Triera, Pedro Almodóvara, Jean-Pierre Jeuneta, Michaela Hanekego
i Paolo Sorrentino. 29. ceremonię rozdania nagród zaplanowano na 10 grudnia
we Wrocławiu. Do stolicy Dolnego Śląska przyjedzie kilkadziesiąt wielkich
gwiazd światowego kina. Które? O tym dowiemy się 5 listopada, kiedy
zostaną ogłoszone nominacje do ENF. Wiadomo, że jako honorowy gość
przybędzie Pierce Brosnan, który otrzyma Europejską Nagrodę za wkład w
światową kinematografię, oraz Wim Wenders. Wszystkie nominowane i
nagradzane filmy będą prezentowane w Kinie Nowe Horyzonty. Samą galę
ENF w Narodowym Forum Muzyki poprowadzi Maciej Stuhr. Ceremonię
rokrocznie transmitują telewizje z Europy, USA i Ameryki Łacińskiej.

Z Agnieszką
Holland, reżyserką
i przewodniczącą zarządu
Europejskiej Akademii
Filmowej, rozmawia Jan
Pelczar

Czy da się zdefiniować
europejskość
kinematografii
bez uciekania się do opozycji wobec
Hollywood?
Agnieszka Holland: Nie musimy budować opozycji, nie dzielą nas
prawdziwe bariery. Hollywood zawsze
chętnie korzystało z dorobku europejskiego kina. Amerykańskie kino odnosi
się do globalnego rynku i zabiega o jak
największą widownię. Europejskie jest
dla niego laboratorium. Bez tych inspiracji Hollywood nie rozwijałoby się.

Pierwszą galę
zorganizowano
w Berlinie w 1988
roku, gdy był on
Europejską Stolicą
Kultury. Laureatem
głównej nagrody
został Krzysztof
Kieślowski
za „Krótki film
o zabijaniu”.

d Na czym polega europejskość kina?
A.H.: Europejskie kino daje to, czego
Amerykanie nie zaproponują. To filmy
w ojczystych językach widowni, opowieść o problemach poszczególnych narodów, odwoływanie się do specyfiki ich
kultur. Europa ma też głębokie tradycje
kina autorskiego, kina reżyserów. Akademia promuje harmonijną i dogłębną
współpracę między poszczególnymi zawodami filmowymi, wolność ekspresji

artystycznej, zminimalizowanie cenzury – zarówno ideologicznej, politycznej,
jak bezwzględnie ekonomicznej. Przy
budowaniu wspólnej Europy warto nie
tylko pamiętać o kulturze, ale warto zaczynać od kultury, stawiać na nią. Kino
jest na to najlepszym przykładem, jest
międzynarodowe z natury. Mało kręci
się filmów, które chcą odnosić się tylko do lokalnego rynku. Ważne, żeby
podróżowały, żeby powstawały przy
pomocy wspólnego europejskiego finansowania. Większość krajów Europy
dotuje rodzime kino, bo rozumie, że to
istotna część kultury narodowej.
d Co jest zagrożeniem?
A.H.: Kiedy kinematografia zaczyna odrywać się od widzów, dzieli się
na kino niszowe, czysto festiwalowe
oraz lokalne produkcje komercyjne.
W środku zaczyna powstawać rodzaj
pustki. To największe niebezpieczeństwo dla europejskiego kina, że pozostawimy widzom jedynie wybór jak
między muzyką filharmonijną a disco
polo. A cała sfera muzyki, której się słucha na co dzień, która wyzwala emocje
i uczy wrażliwości, pozostanie niezagospodarowana i zaniknie. Tej muzycznej
metafory można użyć teraz w kinie.
d Europa skręca w prawo, okopuje się
na nowo w narodowych granicach.
A.H.: Narodowych, zamurowanych

twierdzach. Z tego punktu widzenia
kultura zawsze była lewicowa. Jej ambicją zawsze było komunikowanie się bez
wykluczeń, a nie odwrotnie. Gdy polityka zaczyna wykluczać, to kino powinno okazać ciekawość, wielkoduszność, szacunek i miłość. I empatię dla
innego człowieka. Kino z tego punktu
widzenia pozostaje bardziej lewicowe
i chrześcijańskie niż polityczny czy społeczny mainstream. Nie w sensie religijnym, ale filozoficznym.
d Europejskie filmy potrafią być
skrajnie odmienne: od Argento
do Hanekego. Co zatem łączy
twórców z Europy?
A.H.: W dobrym europejskim filmie
trudno spotkać głosy ksenofobiczne
czy faszystowskie. To kino, które wierzy
w prawo jednostki i prawa człowieka.
Jest nieufne wobec systemów ideologicznych i politycznych. Europejskie
filmy o ważnych sprawach bywają popularne, ale zachowujemy też szacunek
dla eksperymentu. Selekcjonując filmy
do naszych nagród, zawsze namawiam
kolegów, by włączyć takie, które nie
mogą liczyć w skali europejskiej na więcej niż 50-100 tysięcy widzów, ale mają
ważny wkład w odnawianie języka fil-

Na początku był Kieślowski...
Z Marion Döring,
dyrektorką Europejskiej
Akademii Filmowej,
rozmawia Krzysztof Majewski

fot. Holger André, 1988

Europejskie Nagrody
Filmowe moglibyśmy
porównać do Osca-

rów?
Marion Doring: Tak i nie. Z jednej strony nie chcemy się porównywać z
Oscarami. To nieco inny poziom. Amerykańskie kino jest bardzo popularne
na świecie. My nagradzamy wspaniałe
filmy, ale nie są one tak dobrze znane
i nie odnoszą tak dużych sukcesów finansowych. Z drugiej strony jesteśmy
po części jak Oscary: Akademia Filmowa nagradza najlepsze filmy z całej Europy i nie ma wyróżnienia o podobnej

randze oraz zasięgu. Konkurencyjne
wydają się duże europejskie festiwale,
takie jak Cannes, Wenecja czy Berlin.
Między festiwalami i naszą nagrodą
jest duża różnica. Filmy pokazywane
na festiwalach mają tam premiery. Są
na początku swojej drogi, dlatego tak
zależy im na zdobyciu nagród i uznania
widzów. Europejskie Nagrody Filmowe
skupiają się na całym minionym roku.
Wiele osób porównuje ENF do Złotej
Palmy przyznawanej na festiwalu w
Cannes, ale to jednak dwa różne podejścia do filmów i ich nagradzania.
d Aktualnie Europa wydaje się coraz
bardziej podzielona. Europejska
Nagroda Filmowa może być
środkiem konsolidacyjnym?
Filmowcy reagują na to, co się dzieje,
są bardzo świadomi, widzą zmiany

polityczne i społeczne. Artyści czują,
że są w obowiązku opowiadać o tym,
co dzieje się na świecie. Nasza gala
może stać się platformą, by mówić
o Europie. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni aktualną sytuacją. Europejskie
Nagrody Filmowe przypominają nam
o wolności słowa i wolności twórczej.
d Gala Europejskiej Nagrody Filmowej co drugi rok odbywa się
w Berlinie, a pomiędzy wędruje po Europie. Teraz trafiła do
Wrocławia, Europejskiej Stolicy
Kultury 2016. Pierwsza nagroda,
wtedy jeszcze nazywana Felix,
wręczona została Krzysztofowi
Kieślowskiemu, a dwa lata temu
Pawłowi Pawlikowskiemu. Skąd
decyzja, że w tym roku ma to być
Wrocław?
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mowego. Największym dobrem europejskiego kina jest jego różnorodność.
Amerykańskie kino dąży do schematów i szablonów, europejskie stara się
nieustannie odnawiać.
d Akademia ma jakiś wpływ na to,
jak i gdzie te filmy możemy oglądać? Nie zawsze mamy dostęp do
europejskich eksperymentów. We
Wrocławiu jesteśmy rozpieszczeni
dwoma wielosalowymi kinami studyjnymi, ale nie wszędzie tak jest.
A.H.: Dystrybucja kinowa to jest najbardziej wąskie gardło i jeden z największych problemów europejskiego
kina. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych z kinem niezależnym i nieanglojęzycznym. Dystrybutorzy rzadko są ambitni. Widać to też na przykładzie Polski. Mamy kilka wiodących
firm, które jednak boją się bardziej ryzykownych decyzji. Jeśli coś się łatwo
sprzedaje, to sprzedają. Domagają się
czystości gatunku. Jeśli trzeba się wysilić, otworzyć na nowy język, postawić
na inteligencję widza, trudniej ich przekonać. Jeśli mamy być konkurencyjni
na rynkach uniwersalnych, to musimy
sobie uświadomić, że talent jest naszym
największym kapitałem.

Powodów jest wiele. Jeden z nich to tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, którą
jest Wrocław. Wielokrotnie nasz wybór
padał właśnie na miasta gospodarzy
ESK. Europejskie Nagrody Filmowe są
przecież dzieckiem Europejskiej Stolicy Kultury, dokładnie czwartej edycji
ESK, odbywającej się w Berlinie. Miały
być jednorazowym wydarzeniem, które
okazało się na tyle istotne w podzielonym mieście i podzielonej Europie,
że zdecydowano o kontynuacji. Pamiętam Krzysztofa Kieślowskiego, który
po odebraniu Felixa za „Krótki film
o zabijaniu” powiedział: „Mam nadzieję, że Polska jest częścią Europy”. Rok
później, w 1989 roku, spotkałam się
z nim w Paryżu. Wszyscy zgromadzeni
tam artyści byli bardzo podekscytowani, wyczuwając nadchodzące zmiany.
Kieślowski powiedział wtedy: „Musimy

d Jakie narzędzia mają akademicy?
A.H.: Najbardziej skuteczne jest robienie dobrych filmów oraz sprawienie,
żeby dotarły do jak największej liczby
odbiorców. To mogą czynić nie tylko
twórcy, ale także producenci, dystrybutorzy, animatorzy kultury– wszystkie
te zawody są skupione w Akademii. Są
Europejskie Nagrody Filmowe, które
w tym roku zostaną wręczone we Wrocławiu. Ich waga rośnie z roku na rok,
są istotnym narzędziem promocji.
d Akademia stawia też na młodych
widzów?
A.H.: Drugim ważnym wydarzeniem
organizowanym przez EFA jest nagroda młodej publiczności. Wybieramy
spośród zgłoszeń trzy filmy dla młodzieży w wieku od 12 do 14 lat. Są pokazywane w majową niedzielę w różnych
miastach Europy, m.in. we Wrocławiu.
Młodzi widzowie w głosowaniu wybierają najlepszy. Później, trochę tak jak
w Eurowizji, za pomocą łączy dyskutuje
się o filmach i przekazuje głosy. Chodzi
o to, by edukować i wychowywać przyszłe pokolenia widzów.
d Pani miała na początku swojej
drogi europejskich mistrzów?

Pamiętam Krzysztofa
Kieślowskiego,
który po odebraniu
Felixa za „Krótki film
o zabijaniu” powiedział:
„Mam nadzieję, że Polska
jest częścią Europy”.

wracać do domu, w Polsce też zmienia
się rzeczywistość”.
d Możemy spodziewać się EAF Master
Class – lekcji mistrzowskich z europejskimi twórcami we Wrocławiu?
Tak, skorzystamy z czasu przed ceremonią. Już teraz w Kinie Nowe Horyzonty

Dolny Śląsk

Opera

Performance

A.H.: Kiedy zaczynałam, europejskie
kino było kopalnią niebywałych talentów i osobowości twórczych. Robiło na
mnie wrażenie kino włoskie wywodzące
się z neorealizmu, Fellini, Pasolini czy
Antonioni. Kiedy studiowałam, najbardziej inspirował mnie Pasolini. Francuzi z Nową Falą też byli dla mnie ważni:
moim mistrzem był Bresson. Podziwiałam Bergmana, kino angielskie, polskie
z Wajdą, Munkiem, Hasem, Tarkowskiego z Rosji. To była generacja autorów wyposażonych w doświadczenie II
wojny światowej. Tych bolesnych przeżyć i zrozumienia tragiczności losu nie
mieli już ich następcy. Europejskie kino
powojenne było bardzo dorosłe, poszukujące. Dziś o awangardowy język jest
trudniej, wszystko się uśredniło. Trudne
doświadczenia osobiste i życiowe otwierają i u widzów, i u twórców szufladę
z większymi ambicjami poznawczymi
i z większą głębią przeżywania.
d Jakie będzie kino bez Andrzeja Wajdy?
Powstała ogromna pustka. Andrzej nas
rozpuścił. Pokazywał, czym może być
kino nie tylko w sensie samych filmów,
ale jako rozmowa o świecie i poczucie
odpowiedzialności za świat. Wiele pokoleń filmowców ma poczucie osierocenia. I ci, którzy go kochali, jak ja, i ci,
którzy go nie lubili. Był człowiekiem,
który pozostawał cały czas punktem
odniesienia. To jedyny na przestrzeni
wielu lat filmowiec, który kształtował
wyobraźnię zbiorową Polaków. Sam
żartował, że jest Matejką polskiego filmu. Miał wielkie znaczenie dla kreowania wspólnoty wokół pytań, obrazów,
wartości i symboli. Obecne władze starają się wykorzystać taki potencjał, ale
nie wystarczą propagandowo-ideologiczne chęci. Potrzebny jest wolny duch
i talent artysty, który ma miłość do
swojej kultury i historii, ale nie zamyka
oczu na trudne i bolesne pytania.
d Jak Wajda zostanie wspomniany
w czasie gali we Wrocławiu?
Chcieliśmy przyznać mu nagrodę honorową Akademii. Andrzej przyjął tę
ofertę i bardzo się ucieszył. Jemu zawsze
zależało, żebyśmy my wszyscy byli częścią europejskiego kina. Chcemy stworzyć coś pięknego, żeby jego duch się we
Wrocławiu zjawił.
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Wenders,

europejskie nagrody i kino niemieckie
Listopad i grudzień w Kinie Nowe Horyzonty

Kadr z filmu „Wielkie piękno” w reżyserii Paolo Sorrentino, który został
uhonorowany Europejską Nagrodą Filmową w 2013 roku.
• Retrospektywa filmów Wima Wendersa i spotkanie z reżyserem:
11 grudnia, po seansie „Piny”, o godz. 16.00
Do 11 grudnia trwa retrospektywa filmów Wima Wendersa – niemieckiego
reżysera, scenarzysty, producenta, jednego z najwybitniejszych
współczesnych twórców filmowych i przewodniczącego Europejskiej
Akademii Filmowej. Na przełomie listopada i grudnia na ekranie Kina
Nowe Horyzonty do zobaczenia jeszcze wiele tytułów, w tym nominowana
do Oscara „Sól Ziemi”, „Buena Vista Social Club” oraz najlepszy dokument
2011 roku według Europejskiej Akademii Filmowej – „Pina”.
• Przegląd filmów wyróżnionych Europejską Nagrodą Filmową
Do 30 grudnia trwa przegląd filmów wyróżnionych Europejską Nagrodą
Filmową. KNH przypomina wszystkie filmy, które zostały wyróżnione przez
Akademię od 1988 roku. W listopadzie i grudniu do zobaczenia produkcje,
które nagrodzono w drugiej i trzeciej dekadzie. W programie m.in. filmy
Michaela Hanekego („Ukryte” – 2005 r. i „Biała wstążka” – 2009 r.). Ostatnie
dni grudnia to seanse: „Idy” Pawła Pawlikowskiego i dwóch filmów Paolo
Sorrentino: „Wielkiego piękna” i „Młodości”. Na przełomie listopada
i grudnia na www.kinonh.pl zostanie także ogłoszony program przeglądu
wybranych filmów nominowanych w tym roku do Europejskich Nagród
Filmowych.
• 16. Tydzień Filmu Niemieckiego: 4-10 listopada W programie 10 tytułów.
Przegląd otworzy pokazywany podczas 16. MFF T-Mobile Nowe
Horyzonty i okrzyknięty przez publiczność jednym z najlepszych filmów
festiwalu „Toni Erdmann”.
• Festiwal filmowy Pięć Smaków: 18-24 listopada Wrocławska replika
kultowego festiwalu filmów azjatyckich Pięć Smaków. W tym roku
ten jedyny w Polsce przegląd kina z Azji Wschodniej i Południowowschodniej obchodzi 10. urodziny. Pięć Smaków od dekady zaprasza
najciekawsze filmy z tego fascynującego i różnorodnego kulturowo
regionu.
• Festiwal Filmów Argentyńskich: 25 listopada-1 grudnia Na przełomie
listopada i grudnia Kino Nowe Horyzonty zaprezentuje Festiwal Filmów
Argentyńskich. W programie znalazło się 12 tytułów, w tym choćby „El
Clan” Pablo Trapero i „Argentyna, Argentyna” – najnowszy film mistrza
kina Carlosa Saury.
• Szczegółowe programy i bilety są dostępne online na www.kinonh.pl.

trwa retrospektywa filmów Wima Wendersa, a na jej koniec reżyser przyjedzie
spotkać się z wrocławską widownią.
Kiedy poznamy nominowanych – a nastąpi to 5 listopada – rozpoczniemy prezentację tytułów, a także spotkania z ich
twórcami.
d Wrocław zrobił na Pani wrażenie
filmowego miasta?
Zdecydowanie, nie brakuje tu filmowej
infrastruktury. To, co naprawdę mnie
zaskoczyło, to fakt, że to takie młode
miasto. Czuję tu świetnego młodego
ducha. Słyszałam, że jedna czwarta
mieszkańców to studenci. To się czuje
na ulicach i w kinie. Wrocław jest świetny. Ma ducha, którego mamy również
w Berlinie. Potrzebujemy więcej takich
miast, jak Wrocław, również dla lepszego świata.

fot. EFA

Literatura

fot. BTW Photographers

Projekty
specjalne

3 listopada
20:00 Armine, Sister
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Stara Piekarnia
4 listopada
19:00 Dziady
Eimuntas Nekrošius | Teatr Narodowy w Warszawie (z audiodeskrypcją)
Opera Wrocławska
5 listopada
12:00 Prawda wielkich mitów
Eimuntas Nekrošius | Tomasz
Kubikowski
Cykl: Prawda i tylko prawda
Wrocławski Teatr Lalek
19:00 Ostatnia taśma Krappa
Robert Wilson | Change Performing Arts (USA, Włochy)
Wrocławski Teatr Współczesny
6 listopada
18:00 Ostatnia taśma Krappa
Robert Wilson | Change Performing Arts
Wrocławski Teatr Współczesny
20:00 Czekaj, czekaj, czekaj...
(dla mojego ojca)
Jan Fabre | Troubleyn/Jan Fabre
(Belgia)
Centrum Technologii
Audiowizualnych (CeTA)
21:00 Medee. O przekraczaniu
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Teatru Laboratorium
7 listopada
12:00 Funkcja granicznych doznań
cielesnych w teatrze Jana Fabre’a
Jan Fabre| Anda Rottenberg
Cykl: Prawda i tylko prawda
Wrocławski Teatr Lalek
19:00 Prometeusz w okowach
Theodoros Terzopoulos | Teatr
Attis (Grecja)
Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych (IASE)
19:00 Czekaj, czekaj, czekaj... (dla
mojego ojca)
Jan Fabre | Troubleyn/Jan Fabre
Centrum Technologii
Audiowizualnych (CeTA)
21:00 Medee. O przekraczaniu
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Teatru Laboratorium
8 listopada
12:00 Prawda rzeczywistości
wirtualnej
Theodoros Terzopoulos | prof.
Małgorzata Sugiera
Cykl: Prawda i tylko prawda
Wrocławski Teatr Lalek
19:00 Prometeusz w okowach
Theodoros Terzopoulos | Teatr
Attis
Instytut Automatyki Systemów
Energetycznych (IASE)
19:00 Medee. O przekraczaniu
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Teatru Laboratorium
9 listopada
16:00 Powrót Dionizosa
Uczestnicy: Theodoros Terzopoulos, Freddy Decreus, Savvas

19:00 Medee. O przekraczaniu
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Teatru Laboratorium
10 listopada
16:00 „Coś gnije w tej epoce
nadziei”
Spotkanie poświęcone Heinerowi
Müllerowi
Uczestnicy: Jürgen Holtz, Ginka
Tscholakowa, Thomas Martin,
Erdmut Wizisla, prowadzenie:
Frank Raddatz
Barbara: infopunkt,
kawiarnia, kultura
19:00 Amor
Theodoros Terzopoulos | Teatr
Attis (Grecja)
Centrum Technologii
Audiowizualnych (CeTA)
11 listopada
19:00 Amor
Theodoros Terzopoulos | Teatr
Attis
Centrum Technologii
Audiowizualnych (CeTA)
12 listopada
10:00 Peter Brook: The Tightrope
Film
Reżyser: Simon Brook
Dolnośląskie Centrum Filmowe
19:00 Pole bitwy
Peter Brook i Marie-Hélène
Estienne | Teatr Bouffes du Nord
(Francja)
Wrocławski Teatr Współczesny
13 listopada
19:00 Pole bitwy
Peter Brook i Marie-Hélène Estienne | Teatr Bouffes du Nord
Wrocławski Teatr Współczesny

Spektakle w ramach
Eastern Line
7–13 listopada
Eastern Line to prezentacje
młodego, niezależnego teatru
z Europy Środkowo-Wschodniej,
uwzględniające różnorodność
języka teatralnego tworzących go
zespołów. Eastern Line to festiwal
rozwijający ideę Trzeciego Teatru,
krytycznie odnoszącego się zarówno do teatru instytucjonalnego,
jak i minionej awangardy. To linia
obrony kultury teatru przed kulturą
nastawioną na show. Spektakle
zaprezentują: Studium Teatralne,
Teatr CHOREA, Teatr Porywacze
Ciał, Teatr Kana, Teatr Pieśń Kozła,
Teatr ZAR (Polska), Nini Julia Bang
(Dania), Farma v jeskyni (Czechy),
ProFitArt (Słowacja), Grupa Teatralna Zero Point (Grecja), PLAVO
pozorište (Serbia).
Bilety na spektakle
można kupić:
• na stronie internetowej Ticketpro
• w stacjonarnych punktach
sprzedaży Ticketpro (m.in. sklepach: Empik, Media Markt, Saturn
Planet)
• w Biurze Festiwalowym Olimpiady Teatralnej w Barbarze
(ul. Świdnicka 8c) od 12.10.2016
do 13.11.2016 w godzinach
9:00-18:00.
Cena pojedynczego biletu na
poszczególne spektakle: 30 zł
(miejsca nienumerowane), cena
karnetu: 160 zł (11 spektakli)
Więcej: www.theatreolympics2016.pl/nurty/eastern-line
PROGRAM
7 listopada
17:00 Disconnected
Farma v jeskyni (Czechy)
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim

19:00 Tysiąc języków
Nini Julia Bang (Dania)
Studio Na Grobli
19:00 BOI
ProFitArt (Słowacja)
Wrocławski Teatr Współczesny,
Scena na Strychu

Dziady

– kulturowa opowieść

8 listopada
17:00 Tysiąc języków
Nini Julia Bang
Studio Na Grobli

o Polsce

19:00 BOI
ProFitArt Wrocławski Teatr
Współczesny im. Edmunda
Wiercińskiego, Scena
na Strychu
19: 00 Disconnected
Farma v jeskyni
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim

We Wrocławiu trwa wielka Olimpiada Teatralna. Podczas tego
„festiwalu festiwali” na początku listopada będziemy świadkami
niezwykłego Festiwalu „Dziady. Recykling”.

9 listopada
17: 00 Dead Line
Studium Teatralne (Polska)
Dworzec Świebodzki

Pamflet polityczny
i sentymentalny performance

Festiwal „Dziady. Recykling” jest poświęcony Dziadom jako projektowi kulturowemu – jednemu
z oryginalniejszych i najważniejszych
w kulturze polskiej. Dziady to bowiem
wzorcowy komentarz metaspołeczny,
czyli historia, jaką zbiorowość zamieszkująca ziemie polskie opowiada samej
sobie o sobie.
Pierwotnie – i na podstawowym poziomie do dziś – robi to, obchodząc
obrzędy komemoratywne, takie jak
odwiedzanie i strojenie grobów 1 listopada, w uroczystość Wszystkich
Świętych, i nazajutrz, w Dniu Zadusznym, a najdawniej – i jeszcze wieki
całe po przyjęciu chrztu, najdłużej na
pograniczu białorusko-polsko-litewskim – świętując obrzędy Dziadów,
szczególnie na jesieni, jako Dzmitrauskija Dziady, i wiosną, jako Radaunickija Dziady, obrzędy w końcu
ograniczone do ofiarowania zmarłym
uczty. Przedchrześcijański kształt tych
obrzędów – charakterystyczny dla religii Słowian – zrekonstruował na początku XIX wieku Adam Mickiewicz,
poeta romantyczny, przywracając
im wymiar rytualnego seansu spirytystycznego: wywoływania duchów,
nawiązania z nimi dialogu i odesłania
ich z powrotem w zaświaty, pomocy
świadczonej sobie wzajemnie przez
żywych i umarłych.

20:00 Partytury rzeczywistości
Teatr Porywacze Ciał (Polska)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Studio Na Grobli
10 listopada
17:00 Partytury rzeczywistości
Teatr Porywacze Ciał (Polska)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Studio Na Grobli
19:00 Szczelina
Teatr CHOREA (Polska)
Wrocławski Teatr Współczesny
im. Edmunda Wiercińskiego,
Scena na Strychu
20:00 Dead Line
Studium Teatralne
Dworzec Świebodzki, pl. Orląt
Lwowskich 20b
11 listopada
17:00 Szczelina
Teatr CHOREA
Wrocławski Teatr Współczesny,
Scena na Strychu
18:00 Ewangelie dzieciństwa
Teatr ZAR (Polska)
Dworzec Świebodzki
19:00 My
Zero Point Theatre Group (Grecja)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Teatru Laboratorium
21:00 Projekt: Matka
Teatr Kana (Polska)
Teatr Polski, Scena na Świebodzkim

Dramat Mickiewicza „Dziady”, będący
dziełem otwartym (części II i IV opublikowane w 1823, część III w 1832,
niedokończona część I pośmiertnie
w 1860 roku), był pomyślany jako
powtórzenie narodzin teatru z rytuału – jest więc słusznie określany jako
arcydramat. To utwór synkretyczny,
łączący rytualny seans spirytystyczny
z katolickimi egzorcyzmami, intymne
świętowanie wspomnień z dramatem
egzystencji, teatralizację aktualnych
wydarzeń politycznych z misterium
o wydźwięku mesjanistycznym. Jako
projekt widowiska teatralnego stanowi on połączenie gotyckiego horroru
i uroczystego misterium scenicznego,
ostrego pamfletu politycznego i sentymentalnego performance’u samobójcy. „Dziady” Mickiewicza – uznane za polski dramat metafizyczny,
dramat typu faustowskiego – nadały
specyficzny rys i literaturze polskiej,
i teatrowi polskiemu. Chodzi zresztą
nie tylko o inscenizacje tego dramatu, tworzące szczególną nić w historii teatru polskiego: od modernisty
Stanisława Wyspiańskiego (1901)
do jego kontynuatora postmodernisty Jerzego Grzegorzewskiego (1987
i 1995), od teatru monumentalnego
Leona Schillera (1932, 1933, 1934
i 1937) do intymnego performance’u

12 listopada
17:00 Projekt: Matka
Teatr Kana Teatr Polski,
Scena na Świebodzkim
18:00 Ewangelie dzieciństwa,
tryptyk
Teatr ZAR
Dworzec Świebodzki
18:00 My
Zero Point Theatre Group
Instytut
im. Jerzego Grotowskiego,
Sala Teatru Laboratorium
20:00 Pieśni Leara
Teatr Pieśń Kozła (Polska)
Teatr Pieśń Kozła
21:00 Marzenie – historia
z Terezina
PLAVO pozorište (Serbia)
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Studio Na Grobli
13 listopada
17:00 Marzenie – historia
z Terezina PLAVO pozorište
Instytut
im. Jerzego Grotowskiego,
Studio Na Grobli

Fot. Magdalena Madra

2 listopada
20:00 Armine, Sister
Jarosław Fret | Teatr ZAR
Stara Piekarnia

Stroumpos, Jae Kyoung Kim, Georgios Sampatakakis, prowadzenie:
Monika Blige
Barbara: infopunkt,
kawiarnia, kultura

fot. Natalia Kabanow

Olimpiada Teatralna
Wrocław 2016
„Świat miejscem
prawdy”.
Spektakle i spotkania
w ramach nurtu
głównego

fot. Natalia Kabanow
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Festiwal „Dziady. Recykling”
27 października-4 listopada
O „Dziadach” Mickiewicza – przez inscenizacje Zadary i Nekrošiusa,
remiksy realizacji historycznych dokonane przez Freta, Kosa, Miśkiewicza,
Passiniego, Rodowicz-Czechowską, Szczawińską i Trelę, muzykę Mahlera
w interpretacji Fanshila, wykład Rutkowskiego; o kulcie zmarłych przodków i o zbiorowej pamięci – przez obrzędy vodou i candomblé, muzykę
rytualną i zaduszki jazzowe tria Rybickiego, konformans Guicheney, reportaż na żywo Bułaj, wystawy fotografii Bułaj, Mądrej i Vergera, wystawę
malarstwa haitańskiego ze zbiorów Kawalca, przegląd filmowy Kolankiewicza, debatę Napiórkowskiego; o Dziadach jako żywym micie Polaków
– przez debaty Kolankiewicza, Majchrowskiego i Sieradzkiego.
Program
wt. 1 listopada
16:00 Czyje te Dziady?
Remiks Dziadów Kazimierza Dejmka
Paweł Miśkiewicz i Zbigniew Majchrowski
Dworzec Świebodzki Wstęp wolny
18:00 Obrzęd afrohaitańskiego kultu
vodou
Joseph Auguste Louis i członkowie
świątyni Rasin San Bout w Cazale
Stara Piekarnia
19:00 Solaris, reż. Andriej Tarkowski
Noc żywych trupów, reż. George
A. Romero
Filmy / Cykl: Obecność. Upiory
w kinie
Wprowadzenie: Tomasz Kolankiewicz
Kino Nowe Horyzonty

wykonywanego domowym sposobem
przez Mirona Białoszewskiego (1961)
i teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego (1961) – chodzi też o spektakle
przepojone tym samym co „Dziady”
duchem: o „Akropolis” Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny (1962) czy
o „Umarłą klasę”, seans Tadeusza Kantora (1975), który można uznać za
emblematyczne Dziady XX wieku.
O tym, że ta nić nie urwała się, świadczą
tegoroczne inscenizacje Dziadów: wrocławska Michała Zadary i warszawska
Eimuntasa Nekrošiusa, które będą zaprezentowane w ramach Festiwalu.
Zostaną też zremiksowane dawne
spektakle: od Dziadów Grotowskiego
do Dziadów – dwunastu improwizacji Grzegorzewskiego, nie pomijając
historycznych Dziadów Kazimierza
Dejmka (1967). Jednak inscenizacja
Dejmka stała się historyczna przede
wszystkim z powodu jej bezpośred-

niego związku z dramatem społecznym, jaki rozegrał się w Polsce w marcu 1968 roku.

Narracja sensu istnienia

Albowiem projekt przedstawiony
w dramacie Mickiewicza spełniał się
i wciąż się spełnia nie tylko w literaturze i w teatrze, ale też w samym życiu społecznym, konfigurując myśli,
emocje, fantazje i marzenia zbiorowości. Jako narracja przedstawiająca sens
istnienia tej zbiorowości w formie
misterium mesjanistycznego, ma ten
projekt społeczną rangę mitu eschatologicznego. Jednak jeśli wywodzące
się z dramatu Mickiewicza Dziady są
quasi-sakralnym, mitologizującym
performancem kultury polskiej, to
takim, którego skuteczność ma charakter transgresji i wiecznie narażona
jest na zarzut świętokradztwa i bluźnierstwa.

Dlaczego recykling

Recykling to współczesne – właściwe
epoce ekologii – miano wiecznego powrotu i ricorso, powtarzania się przebiegów historii społecznej. Obrzędy
komemoratywne też są swego rodzaju
recyklingiem, bo pozwalają na nowo
przeżywać to, co już raz przeżyte i co
weszło do domeny pamięci zbiorowej.
Recyklingiem będą w ramach Festiwalu remiksy historycznych inscenizacji Dziadów, składające się na żywe
performatywne archiwum kultury
polskiej. Cały Festiwal będzie jednym
wielkim recyklingiem Dziadów jako
projektu kulturowego – w dobie reakcyjnego łaknienia mitów z jednej
strony, skrajnej nieufności i podejrzliwości wobec wszelkiej mitologizacji
z drugiej. Festiwal będzie testem, czy
Dziady nadal są komentarzem metaspołecznym, a jeśli tak, to jaki właściwie jest dziś jego sens.

śr. 2 listopada
10:00 Jak Mickiewicz wygrał „Dziady”? Adamowa „poezja czynna”
w Collège de France
Wykład
Krzysztof Rutkowski
Barbara: infopunkt, kawiarnia,
kultura
16:00 Moja klasa
Remiks Umarłej klasy Tadeusza
Kantora
Łukasz Kos i Roberto Bolesto
Synagoga Pod Białym Bocianem
19:00 Nieustraszeni pogromcy
wampirów, reż. Roman Polański
Lśnienie, reż. Stanley Kubrick
Filmy / Cykl: Obecność. Upiory
w kinie
Wprowadzenie: Tomasz Kolankiewicz
Kino Nowe Horyzonty
czw. 3 listopada
10:00 Jakich „Dziadów” Polacy
potrzebują?
Dyskusja
Uczestnicy: Dariusz Kosiński,
Jacek Kopciński, goście: Paweł
Goźliński, Jacek Hałas, Małgorzata
Piekutowa; prowadzenie: Jacek
Sieradzki

Barbara: infopunkt, kawiarnia,
kultura 
16:00 Remiks jako lekcja
Remiks Dziadów Konrada
Swinarskiego
Jerzy Trela
Państwowa Wyższa Szkoła
Teatralna,
Duża Scena
19:00 Wujek Boonmee, który potrafi
przywołać swoje poprzednie wcielenia, reż. Apichatpong Weerasethakul
Inni, reż. Alejandro Amenábar
Filmy / Cykl: Obecność. Upiory
w kinie
Wprowadzenie: Tomasz Kolankiewicz
Kino Nowe Horyzonty
pt. 4 listopada
10:00 „Dziady” w teatrze, czyli „co
jest w Polsce (nie) do (po)myślenia”
Debata
Uczestnicy: Łukasz Drewniak,
Małgorzata Dziewulska, Marcin
Kościelniak, Bogusław Kierc, Joanna
Walaszek; prowadzenie: Zbigniew
Majchrowski
Barbara: infopunkt, kawiarnia,
kultura
16:00 „Dziady”: kraksa
Remiks Dziadów: dwunastu improwizacji Jerzego Grzegorzewskiego
Weronika Szczawińska i Agnieszka
Jakimiak
Instytut im. Jerzego Grotowskiego,
Studio Na Grobli
19:00 Dziady
Spektakl
Eimuntas Nekrošius | Teatr
Narodowy
w Warszawie
Opera Wrocławska
19:00 Dybuk, reż. Michał Waszyński
Miejsce urodzenia, reż. Paweł
Łoziński
Filmy / Cykl: Obecność. Upiory
w kinie
Wprowadzenie: Tomasz Kolankiewicz
Kino Nowe Horyzonty

Obecność. Upiory w kinie
28 października-4 listopada 2016
Temat śmierci i związanych z nią rytuałów ma w światowej kinematografii
bardzo silną reprezentację. W przeglądzie filmowym towarzyszącym Festiwalowi „Dziady. Recykling” sięgamy po formułę znaną z amerykańskich kin czasów wielkiego kryzysu, Double Bill: dwóch filmów prezentowanych jeden po
drugim w cenie jednego biletu. Taki układ umożliwi ciekawe zestawienie ze
sobą różnych, wydawałoby się, niczym niezwiązanych filmów. I tak współczesny film mockumentalny znajdzie się obok klasyki polskiego kina fabularnego,
wysublimowane autorskie kino artystyczne obok niskobudżetowego horroru
z lat trzydziestych. Takie zderzenie różnych gatunków i stylów, dzieł kolorowych i czarno-białych, powstałych w różnych okresach i miejscach, pozwoli
pokazać możliwie najszerszy wachlarz sposobów, w jakie filmowcy opowiadali o śmierci. Program przygotował Tomasz Kolankiewicz.
Program przeglądu filmowego Obecność. Upiory w kinie

Leszek Kolankiewicz

A

utor jest profesorem, kulturoznawcą, antropologiem widowisk. Był
dyrektorem Ośrodka Kultury Polskiej na Sorbonie (2012-2016), dyrektorem

Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim (2005-2012),
przewodniczącym Komitetu Nauk o Kulturze PAN (2007-2011), przewodniczącym
zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Ministerstwie Kultury

i Dziedzictwa Narodowego (2010-2012), wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Kulturoznawczego (2005-2009), współpracownikiem International
School of Theatre Anthropology (od 1992). Autor książek, m.in.: „Na drodze
do kultury czynnej” (1978), „Święty Artaud” (1988, 2001), „Samba z bogami.
Opowieść antropologiczna” (1995, 2007), „Dziady. Teatr święta zmarłych”
(1999, w przygotowaniu wersja angielska), „Wielki mały mały wóz” (2001).

śr. 2 listopada 2016,
19:00 Nieustraszeni pogromcy
wampirów, reż. Roman Polański,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
1967, Lśnienie, reż. Stanley Kubrick,
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
1980
czw. 3 listopada 2016,
19:00 Wujek Boonmee, który potrafi
przywołać swoje poprzednie
wcielenia,
reż. Apichatpong Weerasethakul, Francja, Hiszpania, Holandia,
Niemcy, Wielka Brytania, Tajlandia
2010, Inni reż. Alejandro Amenábar,

Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Włochy 2001
pt. 4 listopada 2016, 19:00
Dybuk, reż. Michał Waszyński, Polska
1937, Miejsce urodzenia, reż. Paweł
Łoziński, Polska 1992
Bilety i karnety na przegląd filmowy
można kupić w Kinie Nowe Horyzonty, a bilety na koncert „Dziady. Recykling” w Narodowym Forum Muzyki.
Na debaty i wystawy wstęp wolny.
Szczegółowe informacje dostępne
na stronie internetowej Olimpiady
w zakładce Bilety.
www.theatreolympics2016.pl
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Nie
chcecie

o czym zrobił film i jak ma być odczytany.
Zapraszam na koncert.

?

d Koncert opiera się między innymi
na uniwersalnych tekstach Seneki
Młodszego, rzymskiego filozofa. Czy
uważa Pan, że możemy odwoływać
się do jego myśli, że historia uczy nas
pokory i powinna stanowić lekcję
przyszłości?
Z.P: Seneka był wielkim filozofem.
W swoich „Dialogach”, „Myślach” i innych pismach bardzo trafnie opisywał
nasze ludzkie słabości, stosunki między rządzącymi i rządzonymi, opisywał etykę, którą powinni kierować się
ci, którzy mają władzę. To, o czym pisał, nic nie straciło na wartości. A dzisiaj, w tym zbałamuconym świecie,
jego tezy są jak S.O.S.

wojny

Postawcie
na

!

kulturę
Kilka miesięcy temu,
przed koncertem
w Europejskiej Stolicy
Kultury, Ennio Morricone powiedział
nam, że kultura muzyczna w krajach
europejskich jest bardzo nierówna
i jednym z zadań ESK powinna być
próba sprawienia, by muzyce
poświęcać więcej uwagi w ośrodkach
europejskich. Czy uważa Pan, że
zadaniem europejskich stolic kultury
jest promowanie w Europie kultury
muzycznej na najwyższym poziomie
i łączenie sztuk, na przykład muzyki
z filmem, albo – jak w przypadku Pana
koncertu w NMF – muzyki z wielką
polską poezją?
Zbigniew Preisner: Zadaniem
wszystkich władnych ludzi w świecie
jest promowanie sztuki. Muzyka, jako
sztuka, jeszcze jako tako się broni, bo
przecież bez muzyki nie istnieje współczesny świat. Czy wyobrażają sobie panowie dzień bez muzyki? Że nagle znika
z radia, internetu, telewizji? Oczywiście,
zawsze pozostaje pytanie o jej jakość.

Cała sztuka w dzisiejszym świecie uległa pauperyzacji, muzyka też. Muzyka
filmowa, którą tworzymy jako ilustrację
do filmu, nabrała dzisiaj mocy prawie
muzyki klasycznej. Pytanie pozostaje
otwarte: czy dlatego, że muzyka współczesna jest tak słaba, że mało kto chce jej
słuchać, czy dlatego, że muzyka filmowa
jest tak wspaniała, że zaczęła zajmować
miejsce muzyki klasycznej? Ale zarówno ta klasyczna, jak i filmowa korzystają
z wielkiej literatury, więc obowiązkiem
wszystkich decydentów jest promowanie sztuki. Dobrej sztuki: literatury, filmu, teatru i muzyki.
d „2016 Dokąd?” to spektakl, który
próbuje odpowiedzieć na pytanie,
kim jesteśmy w drugiej dekadzie XXI
wieku? W jaki sposób spektakl, poza
stawianiem tak ważnych pytań, na nie
odpowie?
Z.P: Moją rolą i rolą Ewy Lipskiej, autorki
scenariusza i wierszy, jest stawianie pytań,
dokąd zmierzamy, a nie próbą odpowiedzi
na nie. To tak jakby reżyser opowiedział,

„2016 DOKĄD?”

L

isa Gerrard i polskie gwiazdy wystąpią 10, 11 i 12 listopada 2016 r.
w spektaklu Zbigniewa Preisnera i Ewy Lipskiej.

Zbigniew Preisner, znakomity kompozytor, wystąpi we Wrocławiu
– Europejskiej Stolicy Kultury 2016 – w nowej roli: nie tylko twórcy muzyki,
ale i reżysera. Na 10 listopada w Narodowym Forum Muzyki zaplanowano
premierę wyreżyserowanego przez artystę spektaklu pt.„2016 Dokąd?”.
W koncercie zobaczymy m.in. wokalistkę Lisę Gerrard, znaną z projektów
Dead Can Dance czy This Mortal Coil, uhonorowaną wraz z Hansem
Zimmerem m.in. Złotym Globem i nominacją do Oscara za muzykę do filmu
„Gladiator”. a także znanych aktorów, pieśniarzy i muzyków: Jerzego Trelę,
Beatę Rybotycką, Annę Szałapak, Edytę Krzemień, Jacka Wójcickiego.
Konrada Mastyło czy Józefa Skrzeka. Scenariusz widowiska stworzyła
poetka Ewa Lipska, opierając się na dziełach Lucjusza Anneusza Seneki
i własnych utworach. Twórcy spektaklu chcą w nim pokazać nierozerwalną
ciągłość historii, która powinna być dla współczesnych i przyszłych
pokoleń nie tylko przestrogą, ale także lekcją pokory. Symbolicznie ukazane
niepokoje cywilizacyjne mają skłonić widzów do znalezienia odpowiedzi
na pytania o to, kim w 2016 roku jesteśmy i dokąd zmierzamy.
W spektaklu wystąpią też Chór Narodowego Forum Muzyki pod
dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny i Wrocławski Teatr Pantomimy pod
kierownictwem Zbigniewa Szymczyka. Spektakl jest częścią programu
muzycznego oraz teatralnego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Funduszy Norweskich
i EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

d Ewa Lipska to jedna z największych
obecnie, nie tylko polskich, poetek.
Co jej poezja mówi współczesnemu
człowiekowi? Dlaczego wybrał Pan
właśnie jej utwory do swojego spektaklu we wrocławskim ESK?
Z.P: Jak każda wielka poetka, Ewa Lipska
w sposób genialny czuje nasze współczesne czasy. Pięknie opisuje je w swoich wierszach, ale też świetnie rozumie współpracę
z muzyką i doskonale wie, jaką siłę przekazu ma połączenie tych dwóch sztuk.

fot. Anna Włoch

Ze Zbigniewem
Preisnerem,
kompozytorem i reżyserem
spektaklu „2016 Dokąd?”, który
premierę będzie miał w Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016
w Narodowym Forum Muzyki,
rozmawiają Maciej Kuczyński
i Jacek Antczak

ANNA SZAŁAPAK
Piosenkarka, wykonawczyni piosenki literackiej. „Biały Anioł”
Piwnicy pod Baranami.
Współpracuje z wybitnymi artystami,
poetami, kompozytorami i muzykami, m.in. z Ewą Lipską, Michałem
Zabłockim, Zygmuntem Koniecznym,
Janem Kantym Pawluśkiewiczem,
Andrzejem Zaryckim, Grzegorzem
Turnauem, Andrzejem Sikorowskim,
Jackiem Wójcickim i Konradem
Mastyło. Doktor nauk humanistycznych, kustosz Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa.

d W „2016 Dokąd?” wystąpi cała
plejada znakomitych artystów, w tym
Lisa Gerrard. Czym kierował się Pan,
wybierając tych artystów, i jak przebiega współpraca podczas przygotowań
do koncertów w Narodowym Forum
Muzyki?
Z.P: Zawsze, kiedy piszę muzykę –
obojętnie, czy do filmu, czy też, jak
w tym przypadku, koncertu – wybieram artystów, którzy moją muzyczną
koncepcję zrealizują. Artyści, z którymi
pracuję przy tym spektaklu, wywodzą
się z różnych nurtów muzycznych, ale
właśnie takich potrzebuję, żeby ten
koncert zrealizować. Dlatego wystąpią
i Lisa Gerrard, i Anna Szałapak, oraz
Beata Rybotycka, Edyta Krzemień czy
Jacek Wójcicki. Ale też Chór Narodowego Forum Muzyki oraz Wrocławski
Teatr Pantomimy. A im wszystkich
będą akompaniować muzycy, z którymi współpracuję od wielu lat. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się państwa
poruszyć i wzruszyć tego wieczoru.
d Narodowe Forum Muzyki jest jedną
z najnowocześniejszych sal koncertowych w Europie. Unikatowa architektura i technika pozwalają na odbiór
najwyższej jakości brzmień. Czym
będzie dla Pana wystawienie swojego
spektaklu w tym obiekcie?

fot. Arkadiusz Sędek

JERZY TRELA
Wybitny aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Absolwent Wyższej
Szkoły Teatralnej
w Krakowie. Występował w Teatrze
Rozmaitości i przez wiele lat był
aktorem Teatru Starego w Krakowie.
Wykładowca w PWST w Krakowie.
Stworzył wybitne kreacje aktorskie,
m.in. w „Dziadach” czy „Wyzwoleniu”
w reżyserii Konrada Swinarskiego.
Laureat wielu nagród, wyróżnień
i odznaczeń.

fot. Anna Włoch

BORIS KUDLIČKA
Jeden z najbardziej
znanych, inspirujących
scenografów, designer,
architekt. Ukończył scenografię na Wyższej Szkole Sztuk
w Bratysławie. Był także studentem
Akademii Sztuk Pięknych w Groningen. Od 1995 roku pracuje w
Warszawie. Rozgłos przyniosły mu
przede wszystkim realizacje w operze.
Wspólnie z reżyserem Mariuszem
Trelińskim stworzył artystyczny duet,
którego dziełem są przedstawienia
muzyczne rozbijające klasyczną formę
widowiska operowego.

fot.J.Mazurek

LISA GERRARD
Znakomita australijska wokalistka, kompozytorka i aktorka.
W 1981 roku dołączyła
do grupy Dead Can Dance. Po sukcesie
9. albumów oraz solowych rozpoczęła
komponowanie muzyki do filmów. Za
„Gladiatora” została nagrodzona Złotym Globem.Współpracowała z Ennio
Morricone przy muzyce do filmu „Los
utracony” na podstawie książki Imre
Kertesza. Od kilku lat współpracuje ze
Zbigniewem Preisnerem. W 2013 roku
wydali płytę „Diaries of Hope”. Śpiewa
kontraltem.

fot. archiwum artysty

EWA LIPSKA
Poetka, pisarka, autorka wielu tomów poezji,
laureatka prestiżowych
nagród zarówno w kraju,
jak i za granicą, m.in. nagrody im.
Kościelskich, w Genewie, PEN Clubu,
Fundacji A. Jurzykowskiego w Nowym
Jorku, wrocławskiego miesięcznika
„Odra”, Nagrody Literackiej Gdynia.
W latach 1991-1997 pracowała
w polskiej ambasadzie w Wiedniu,
gdzie kierowała Instytutem Polskim.
Członek PEN Clubu i Polskiej Akademii Umiejętności.

fot. Danuta Węgiel

Twórcy i gwiazdy spektaklu „2016 Dokąd?”

Z.P: Ta sala rzeczywiście jest piękna
pod każdym względem, zarówno architektonicznym, jak i – co dla mnie bardzo istotne – akustycznym. Bardzo się
cieszę, że taka sala powstała w waszym
mieście. Sztuka jest potrzebna społeczeństwu. A w tej sali można słuchać
muzyki na najwyższym poziomie. Bardzo się cieszę, że mogę tu zagrać. Z niecierpliwością czekam na to spotkanie.
d W pierwszym półroczu w setkach wydarzeń kulturalnych w ESK Wrocław
2016 wzięły udział ponad dwa miliony
osób. Gdybyśmy zawęzili tytułowe
pytanie i skupili się na kulturze, dokąd
– Pana zdaniem – zmierza europejska kultura w 2016 roku? Jaka jest?
Co Pana w niej ujmuje, a co drażni
i rozczarowuje?
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EDYTA KRZEMIEŃ
Aktorka teatralno-musicalowa, wokalistka,
związana z Teatrem
Muzycznym Roma
w Warszawie. Absolwentka wydziału
wokalnego Uniwersytetu Muzycznego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie
i Wydziału Wokalnego Państwowej
Szkoły Muzycznej II stopnia
w Krakowie. Występuje m.in.
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,
w Gliwickim Teatrze Muzycznym,
w Operze i Filharmonii Podlaskiej,
w Teatrze Muzycznym w Poznaniu
oraz w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Muzyka
Muzyka

Z.P: Niech panowie otworzą internet
i zobaczą, na którym miejscu w portalach informacyjnych są informacje o sztuce. Tak samo jest w prasie
i wszystkich mediach. Kultura została
sprowadzona na margines, artyści też
są na tym marginesie. W internecie nie
są respektowane praktycznie żadne prawa. Można mieć miliony wejść na jakiś
utwór muzyczny, a twórcy tego utworu
nic z tego nie mają. Wszyscy uważają,
że sztuka powinna być bezpłatna, że my
ją tworzymy dla publiczności. Prawa
artystów zostały daleko w tyle za możliwościami technologicznymi w wykorzystywaniu ich twórczości. Kiedyś, jak
pamiętam, ścigało się piratów, którzy
kopiowali naszą twórczość i sprzedawali pokątnie na przykład na Stadionie
Dziesięciolecia w Warszawie. To, co

DolnyŚląsk
Śląsk
Dolny

Opera
Opera

Performance
Performanc

JACEK WÓJCICKI
Aktor i piosenkarz
obdarzony głosem
o charakterystycznej, tenorowej barwie.
Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie. Występował w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,
w filmach, serialach i kabaretach (m.in.
w Piwnicy pod Baranami i w kabarecie
Olgi Lipińskiej). Występuje wspólnie
m.in. z Grażyną Brodzińską, Małgorzatą Walewską i Beatą Rybotycką.
Laureat wielu prestiżowych nagród.

się dzisiaj dzieje w internecie, jest jednym wielkim piractwem. To tak jakby
sprzedawca cukru w sklepie powiedział
do producenta: „Cukier jest potrzebny
konsumentom”, ale nie będzie mu za to
płacił. Artyści nie żądają niczego poza
tym, żeby ich praca, która jest dystrybuowana z sukcesem, była opłacana.
Niczego więcej. Żeby sztuka mogła dalej istnieć, potrzeba natychmiastowych
regulacji prawnych. Jeżeli takowe nie
powstaną, czyli dalej artyści nie będą
wynagradzani za publikacje ich twórczości w mediach elektronicznych, to
istnieje duże prawdopodobieństwo, że
sztuka upadnie albo się spauperyzuje.
Z tego, co widzę, czeka nas bunt artystów. I wyobrażam go sobie w ten sposób, że wszyscy artyści na świecie przestaną płacić podatki. Bo skoro państwa
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STANISŁAW TABISZ
Malarz, grafik, scenograf, pedagog, krytyk
sztuki. Ukończył
Wydział Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, obecnie jest rektorem tej uczelni.
Związany z Piwnicą pod Baranami,
występował z zespołem i realizował
scenografię do programów Piwnicy.
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem
i grafiką, tworząc obrazy przeniknięte
poetycką atmosferą baśni, snu i magii.
Do spektaklu przygotowuje rekwizyty
oraz kostiumy.

nas okradają, nie tworząc prawa, które
by nas chroniło, to dlaczego mamy płacić?! Radziłbym wszystkim rządzącym
na świecie poważnie się nad tym zastanowić, bo może nadejść taki dzień, że
w eterze nastanie cisza.
d Rok 2016 jest w pewnym sensie
przełomowy dla Wrocławia. Jego
mieszkańcy zastanawiają się, w jakim
kierunku miasto powinno podążać
po zakończeniu ESK. Czy nadal
stawiać przede wszystkim na kulturę:
tę wysoką, i tę lokalną, integrującą
społeczności lokalne? Warto?
Z.P: Warto. Warto inwestować we wszystko, co jest związane z kulturą i sztuką, bo
to jest twórcza przyszłość, tańsza niż przygotowywanie się do wojny. Jeżeli kultura
upadnie, to będzie wojna.

ZBIGNIEW PALETA
Skrzypek, kompozytor. Grał m.in. z Ewą
Demarczyk, Markiem
Grechutą i zespołem
Anawa. Występował w Piwnicy pod
Baranami i w Teatrze Starym w Krakowie. Współpracował ze Zbigniewem
Preisnerem i Janem Kantym Pawluśkiewiczem. W 1980 roku wyemigrował
do Meksyku, gdzie mieszka do dzisiaj.
Otrzymał nagrodę Meksykańskiej
Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej.

fot. archiwum artysty

Teatr
Teatr

fot. archiwum artysty

BEATA RYBOTYCKA
Aktorka i piosenkarka,
absolwentka Wyższej
Szkoły Teatralnej w
Krakowie. Występowała m.in. w Teatrze Starym, Teatrze
STU, Piwnicy pod Baranami, Teatrze
Ludowym w Nowej Hucie, Teatrze
Muzycznym im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni. Występowała w filmach i
serialach. Współpracuje z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Zbigniewem
Preisnerem, Grzegorzem Turnauem,
Jackiem Wójcickim i Konradem Mastyło. Obecnie jej rodzimym teatrem
jest scena Teatru STU w Krakowie.

Architektura
Architektura

fot. Jacek Wrzesinski

Sztuki
Sztuki
wizualne
wizualne

Film
Film

fot. Kinga Taukert

Literatura
Literatura

fot. Robert Wolański

Projekty
Projekty
specjalne
specjalne

ZBIGNIEW PREISNER

Kompozytor muzyki filmowej
i teatralnej, znany m.in. ze współpracy
z Krzysztofem Kieślowskim, Louisem
Malle’em, Claude’em Millerem,
Hectorem Babenco, Jeanem Beckerem,
Agnieszką Holland, Luisem Mandokim,
Thomasem Vinterbergiem czy
Fernandem Truebą. Dwukrotny laureat
francuskiej nagrody César, trzykrotny
laureat The Los Angeles Critics
Association Awards, a także Srebrnego
Niedźwiedzia. Członek Francuskiej
Akademii Sztuki i Techniki Filmowej.
PREMIERA:
10 listopada 2016 r., godz. 19.00
DODATKOWE SPEKTAKLE: 11 i 12 listopada 2016 r., godz. 19.00
Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1
Zbigniew Preisner – muzyka i reżyseria,
Ewa Lipska – scenariusz, Boris Kudlićka
– scenografia
BILETY: 150 zł – VIP, 100 zł – I kategoria,
80 zł – II kategoria, 60 zł – III kategoria.
Dostępne w kasie Impartu, ul.
Mazowiecka 17, Wrocław. Rezerwacje:
tel. 71/341-94-32 lub e-mail: rezerwacje@
impart.art.pl.
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Nneki,
Hala Stulecia pełna miłości
i gwiazd podczas

fot. Hugues Lawson Body

One Love Sound
Fest 2016

powroty
Mesajah
19 listopada Hala Stulecia w Europejskiej Stolica Kultury Wrocław
2016 wypełni się pozytywnymi wibracjami. Trzy sceny, ponad 200 artystów
i prawdziwa uczta dźwięków reggae
i roots, dub i ragga, hip-hopu i dancehallu. Podczas tegorocznej edycji One
Love Sound Fest, współorganizowanej
przez ESK Wrocław 2016 nie zabraknie
także wykonawców z kręgów world
music oraz cyfrowo-brzmieniowych
eksperymentów.
Wrocławski festiwal na przestrzeni
lat rozwinął się w największy halowe
spotkanie z muzyką reggae w Europie.
Trzynasta edycja One Love Sound Fest
„rozegra się” we wspaniałych, modernistycznych wnętrzach Hali Stulecia,
która może pomieścić nawet 10 tysięcy fanów. Profil artystyczny imprezy
zdecydowanie przełamuje panujące
obecnie schematy festiwalowe. Artyści prezentują najświeższe, najbardziej

ambitne i ekscytujące projekty z całego świata. Na scenie głównej wystąpią
wielkie gwiazdy Capleton (Jamajka),
Nneka (Nigeria), elektryzujący Balkan

Trzynasta edycja One
Love Sound Fest „rozegra
się” we wspaniałych,
modernistycznych
wnętrzach Hali Stulecia,
która może pomieścić
nawet 10 tysięcy fanów.
Profil artystyczny imprezy
zdecydowanie przełamuje
panujące obecnie schematy
festiwalowe.

Na początku był Mesajah

– To chyba mój najbardziej osobisty
i dopracowany album. Nadzorowałem
cały proces jego powstawania: zaczynając od realizacji nagrań, przez wokale, aranże, na masteringu kończąc
– mówi Mesajah, który razem ze swoim zespołem Riddim Bandits realizował nagrania muzyki, by potem wraz
z bratem paXonem i Adrym w domowym studiu skupić się na wokalach,
aranżacjach i chórkach, które nagrały
niezawodne I Grades towarzyszące
Mesajah na koncertach. Wlazi z zespołu Bethel, Cheeba oraz paXon i Yanaz
uświetnili płytę gościnnymi zwrotkami. Duży wpływ na kompozycje miał
Bubblaz – Jamajczyk z Firehouse Crew
z ekipy Riddim Bandits. Dzięki temu
powstał spójny materiał o wyjątkowym brzmieniu, bardzo emocjonalnej
i szczerej liryce. – Teksty poruszają
tematy poszukiwania własnego „ja”
w dzisiejszym pogmatwanym świecie
– dodaje artysta.
Po raz pierwszy muzyka z „Powrotu do
korzeni” zabrzmi właśnie 19 listopada w Hali Stulecia na festiwalu, który
dla Mesajah ma szczególne znaczenie.
– Większość nowego materiału będę
miał okazję zaprezentować na One Love
Sound Fest 2016. Festiwal jest dla mnie
wyjątkowo ważny, gdyż jestem z nim
związany od pierwszej edycji, zorganizowanej w klubie WZ we Wrocławiu.
Od tamtego czasu jestem na One Love
co roku. Wielokrotnie występowaliśmy
tutaj z NDK, dwa lata temu zagrałem
koncert autorski, a w latach, kiedy na
nim nie występowałem oficjalnie, i tak
pojawiałem się gościnnie. Dodatkowo
wszystko odbywa się w moim mieście,
co więcej, „na moim podwórku”, gdyż
wychowałem się na Biskupinie. Cieszę
się, że Wrocław ma swój liczący się festiwal reggae, a najbardziej z tego, że
mogę być jego częścią.

Od Mad Proffesora
po Bass Aid Sound System

Nie mniej atrakcji pojawi się na scenach
Soundsystemowej i Foliba Drums Stage.
Wystąpią: Mad Professor (Wielka Brytania), Sugar Cane Experience – RAPHAEL, Lion D, JAH SUN, BIZZARRI
SOUND (Włochy/USA), Randy Valentine (Wielka Brytania/Jamajka) oraz
polscy wykonawcy: Zjednoczenie Soundsystem, TaLLib , PAXON, Bass Aid
Sound System i Foliba & Special Guests.
Festiwalowa publiczność będzie mogła
wziąć także udział m.in. w warsztatach
gry na afrykańskich bębnach i obejrzeć
pokaz tańca dancehall. Imprezę poprowadzi duet: Maken – promotor i dziennikarz reggae oraz 27Pablo – badacz
kultury i muzyki jamajskiej, selector
i MC.
Bilety na festiwal

Do 17 listopada kosztować będą 100
złotych, a w dniu imprezy 120 zł. Można je
kupić przez stronę www.onelove.pl oraz
w sieci sprzedaży Ticketpro (m.in. Empik,
Media Markt i Saturn).

Gwiazdy One Love Sound Fest 2016
Capleton

U

rodził się 13 kwietnia 1967
roku jako Clifton George

Bailey III. Przyszłe sceniczne
imię – Capleton – nadali
mu po najsławniejszym
prawniku w mieście jego
przyjaciele, zachwyceni jego
inteligencją i umiejętnościami
argumentowania. Gdy Capleton
zaistniał po raz pierwszy na
scenie w późnych latach 80.,
dancehall był w innym miejscu
niż dzisiaj. Niedbalstwo i teksty
o broni były na porządku
dziennym. Wielce obiecujący
debiutant zaznaczył swoje
nadejście serią hitów. Wszystko,
czego się dotknął, trafiało na
listy przebojów, a młody artysta
z ciętym językiem i mocnym wokalem szybko stał się jednym z najbardziej
pewnych twórców hitów dancehall. W 1992 roku, gdy wypuścił utwór
„Alms House”, Capleton stał się więcej niż artystą estradowym,
stał się przewodnim światłem sprawiedliwości wyrażanej muzyką.
„Zjednoczeni stoimy, podzieleni upadamy” – śpiewał w imieniu swoich
fanów i muzycznych kolegów. Wiele z piosenek Capletona i większość
jego krytyków wspomina o „płomiennym ogniu”. Capleton ma nadzieję,
że raz na zawsze wyjaśni to zamieszanie. „Nie chodzi o fizyczny ogień.
Tak naprawdę to ogień duchowy, słowny i muzyczny. Wiesz, ogień to
wszystko, co dotyczy istnienia” – tłumaczy artysta.

Nneka

T

he Sunday Times” ogłosił ją nową Lauryn Hill, pisząc o jej
debiutanckim albumie. Dziś zdobywczyni wielu nagród, nigeryjska

wokalistka i kompozytorka Nneka powraca z czwartym albumem „My
Fairy Tales” („Moje baśnie”) o zniewalającym, reggae’owym brzmieniu.

„Moje poprzednie albumy miały dość ponure nazwy, jak »No Longer
At Ease« (»Nigdy więcej spokoju«) i »Victim Of Truth« (»Ofiara prawdy«)”
– dodaje. Płyta „Moje baśnie” powstała w czasie, gdy Nneka mieszkała
w Paryżu. To album koncepcyjny, zgłębiający życie Afrykańczyków
na obczyźnie i zmagania, przed którymi stają, koncentrujący się
na byciu odpowiedzialnym wobec dzieci, jak i na znaczeniu kultury,
edukacji i tożsamości. Nneka Lucia Egbuna urodziła się i wzrastała
w nigeryjskim regionie Delty. Przeprowadziła się do Niemiec w wieku
19 lat, rozpoczynając studia antropologiczne. Politycznie zaangażowane
teksty szybko ugruntowały jej pozycję jednego z najsilniejszych głosów
Afryki. Teksty Nneki rozpatrują wiele kwestii społecznych, w tym miłość
macierzyńską, zawód miłosny i poszukiwanie sprawiedliwości. Nneka
elektryzuje publiczność na całym świecie wraz z The Roots, Gnarls
Barkley, Nas i Damianem Marleyem. Wygrała nagrodę MOBO
dla Najlepszego Afrykańskiego Wykonawcy, nagrała utwór „Viva Africa”
dla Mistrzostw Świata 2010 FIFA w Republice Południowej Afryki.

Mesajah

A

właściwie Manuel

Rengifo Diaz – wokalista,

autor tekstów, producent
i kompozytor. Dobrze znany
jako frontman i współzałożyciel

zespołu Natural Dread
Killaz, z którym w 2003 roku
rozpoczął przygodę z muzyką.
W 2008 roku zdecydował się
na rozpoczęcie równoległej
solowej kariery, wydając
album „Ludzie prości”. Płyta
zaskakiwała autorskimi
interpretacjami reggae,
dancehallu, dubu i hip-hopu.
Album był wydarzeniem

fot. archiwum organizatora

Ogień
Capletona,
baśnie

Beat Box (USA/Izrael), czyli wyjątkowe
połączenie tradycyjnych brzmień z hip-hopem, reggae i punkiem. W dniu
swoich 80. urodzin zagra też najstarszy
artysta festiwalu – Lee Scratch Perry,
który wystąpi wraz z belgijskim składem Pura Vida. Zobaczymy też znakomitych rodzimych wykonawców: trio
EastWest Rockers, Damiana Syjonfama, a przede wszystkim wrocławskiego artystę Mesajah, którego najnowsza
płyta zatytułowana „Powrót do korzeni” właśnie się ukazała.

na polskiej scenie reggae.
Promował go utwór „Każdego dnia”, który do dziś pozostaje przebojem
znanym nie tylko fanom gatunku reggae. W lutym 2012 roku Mesajah
wydał drugi album pod tytułem „Jestem stąd”. Zarówno tytuł krążka, jak
i cała tematyka nawiązują do problemu dyskryminacji ludzi o odmiennym
kolorze skóry. Autor nawołuje do tolerancji i równości niezależnie od
pochodzenia, wyznania czy poglądów. W 2013 roku światło dzienne
ujrzała trzecia płyta – „Brudna prawda”. Mesajah posiada wyjątkową
zdolność do wychodzenia poza ramy gatunków, czerpania z kwintesencji
przeróżnych form, a także do nadawania swoim utworom potężnej
mocy. Energia towarzysząca jego występom sprawia, że publiczność na
koncertach bawi się do ostatniego dźwięku. Na Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu Mesajah wygrał głosami publiczności koncert SuperPremiery
2016 piosenką „Wolne”.

Projekty
specjalne

Literatura

Film

Sztuki
wizualne

Architektura

Teatr

Muzyka

Dolny Śląsk

Opera

Performance
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Joe Cocker
powiedział nam
we Wrocławiu:

Wrocławska grupa OCN
świętuje jubileusz podczas
Festiwalu Przyjaźni – wraz
z zespołem Raz Dwa Trzy,
Lechem Janerką i innymi
znakomitościami polskiej
sceny. Dzielili scenę
z największymi gwiazdami
muzyki, mają za sobą nagranie
siedmiu albumów, zmianę
nazwy w szczytowym okresie
popularności oraz próby
zawojowania zagranicznych
scen. Zespół OCN (do 2013
roku Ocean) w tym roku
obchodzi 15. rocznicę swojej
działalności. Skład grupy
zmieniał się wielokrotnie,
a jej jedynym stałym ogniwem
jest Maciej Wasio,
z którym rozmawia Bartosz
Synowiec (Radio Wrocław
Kultura) z okazji zbliżającego
się koncertu jubileuszowego
– Festiwalu Przyjaźni, którego
współorganizatorem jest
Europejska Stolica Kultury
Wrocław 2016.
Czy OCN to projekt
jednoosobowy?
M ac i ej Wasio :
To demokracja autorytarna. Rotują
się podmioty głosujące. Zawsze mają
dużo do powiedzenia, ale to ja podejmuję wszystkie decyzje i nie boję się
brać za to odpowiedzialności.
d Zespół początkowo miał być chwilowym projektem. Nie spodziewałeś
się chyba wtedy, że będziesz kiedyś
obchodził taki jubileusz…
M.W.: Zakładałem, że wszystko potrwa 15 minut, nie 15 lat. To miał być
projekt garażowy, który nigdy nie
miał wyjść poza ramy naszej kanciapy, później wrocławskich klubów,
a później krajowych. Mimo tylu lat,
dopiero teraz mam poczucie, że naprawdę zaczynamy, wszystko zaczyna się kształtować i nabierać dojrzałości.

d Naprawdę zaczynacie, będąc
doświadczonymi muzykami. Co
w takim razie doświadczony muzyk
ma do przekazania zaczynającemu?
Jako młody muzyk traktowałem takie
hasła jako dyrdymały, ale naprawdę
nie ma nic ważniejszego w sztuce jak
prawda i emocje. Paradoksalnie, jakby
nie chciało się tego ukryć, to słuchacz
i tak zawsze wyczuje szczerość lub jej
brak.

zwykle prestiżowego festiwalu Sziget.
Organizatorzy bardzo chwalili produkcję
naszego koncertu. Management każdej
dużej gwiazdy dokładnie analizuje zespoły, które mogłyby wystąpić w roli otwierającego ich koncert. Kompletnie nie jest to
związane z popularnością danego artysty.
Wiemy, że było parę polskich gwiazd
dużego formatu, które kładły wielkie
pieniądze, żeby zagrać przed Kings of
Leon. Management jednak większą wagę
przykładał do sprawności organizacyjnej.
Mamy to szczęście, że pracuje z nami niesamowita ekipa techniczna.

fot. Roland Okoń

Fot. Marcin Bakiewicz

Bawcie się
dobrze,
chłopaki!

d Co w karierze zespołu najbardziej
zapadło Ci w pamięć?
M.W.: Moment, kiedy przyjechaliśmy
na próbę dźwięku na Stadion Narodowy w Warszawie. Występowaliśmy
wtedy m.in. przed Beyonce. Kiedy zobaczyłem ogrom produkcji tego koncertu i miejsce, w którym mieliśmy zagrać, szczęka opadła mi do samej ziemi.
Pomyślałem sobie: „Warto było tarzać
się po tych norach”. W sztuce jednak nie
ma rzeczy najlepszych i najgorszych, bo
zawsze może być coś jeszcze lepszego
czy coś jeszcze gorszego.
d W swojej karierze graliście przed
wieloma gwiazdami ze ścisłego światowego topu, jak np. ostatnio przed
Kings of Leon w Krakowie. Wielu
z tych muzyków mieliście okazję
poznać osobiście. Który z nich zrobił
na Was największe wrażenie pod
względem osobowości?

M.W.: Najbardziej wspominam spotkanie ze świętej pamięci Joe Cockerem,
który osobiście zaprosił nas na otwarcie
koncertu w Hali Ludowej. Mieliśmy
zagwarantowaną próbę, ale Joe poinformował swoją ekipę, że chce zagrać
jedną piosenkę, której nie grał od wielu
lat, więc wszystko poważnie się opóźniło. Zostaliśmy wpuszczeni na scenę
dopiero po otwarciu bram hali i nie
mieliśmy już czasu na próby, musieliśmy zacząć grać. Joe Cocker, mijając się
z nami, powiedział tylko: „Bawcie się
dobrze, chłopaki!”. Nasz koncert chyba
mu się spodobał: dostaliśmy potem od
niego bardzo miły, odręcznie napisany
list i lodówkę wypełnioną okropnie
drogimi alkoholami.
d Jak to się dzieje, że tak często otwieracie koncerty wielkich gwiazd?
M.W.: Wszystko zależy od otrzymywanych referencji. My mamy świetne z nie-

d Jakiś czas temu Wasza wytwórnia ogłosiła, że ruszacie na podbój
Zachodu. Jak do tego doszło?
M.W.: W pewnym momencie nagraliśmy trzy piosenki w języku angielskim
i wysłaliśmy je na konkurs organizowany przez Sziget Festival. Wygraliśmy
polskie eliminacje i pojechaliśmy na
festiwal. Potem piosenka „Waterfall” trafiła do europejskiego oddziału Warner
Music i szybko dostaliśmy odpowiedź
z propozycją kontraktu. Płyta świetnie
się przyjęła, sprzedaliśmy około 160 tysięcy egzemplarzy (sprawdzić liczbę). Na
płycie „Demon i karzeł” powróciłem do
języka polskiego, bo czułem, że ostatnie
emocje mogę w pełni wyrazić wyłącznie w ojczystym języku. Nie wykluczam
jednak, że powrócimy na zagraniczną
ścieżkę.
d Z okazji Waszego jubileuszu 15
grudnia organizujecie Festiwal Przyjaźni. Jak nazwa wskazuje, pojawią
się na nim Wasi przyjaciele...
M.W.: I to przez duże „P”! Zespół Raz
Dwa Trzy, który w zasadzie funkcjonuje głównie we Wrocławiu, ponadto też
mocno związany z naszym miastem Jamal. Zaprosiliśmy również grupę Happysad, zjechaliśmy z nią w tym roku cały
kraj. Z Poznania przyjadą do nas Muchy
z genialnym tekściarzem, za jakiego
uważam Michała Wiraszkę. Jestem
dumny, że swoją obecnością zaszczyci nas Lech Janerka oraz fantastyczna
wokalistka Monika Borzym. Na scenie
gościć będzie też człowiek, który jest

I Festiwal Przyjaźni
15 grudnia 2016 r.,
hala Orbita

J

eśli świętować, to tylko
w towarzystwie przyjaciół!

– taka jest myśl przewodnia
pierwszej edycji Festiwalu
Przyjaźni. 15-lecie działalności
wrocławskiej grupy OCN (przez
lata znanej jako Ocean) stało się
okazją do zebrania na jednej scenie
wykonawców, których niezależnie
od odległych światów muzycznych
połączyły bliskie relacje personalne.
15 grudnia 2016 r. we wrocławskiej
hali Orbita zobaczymy zespoły,
które nie wymagają specjalnej
rekomendacji. Poza jubilatami
zagrają grupy Happysad, Raz
Dwa Trzy oraz Muchy. Dodatkowo
swój czynny udział w wydarzeniu
potwierdzili tak znakomici
artyści, jak Lech Janerka, Monika
Borzym, Olaf Deriglasoff oraz lider
zespołu Jamal – Tomasz „Miodu”
Mioduszewski. Nie jest to koniec
niespodzianek i unikatowych

interakcji planowanych na ten
wieczór.
Festiwal Przyjaźni jest częścią
programu Europejskiej Stolicy
Kultury 2016.

kimś między moim duchowym ojcem
a bratem – Olaf Deriglasoff. Zapraszamy
gorąco 15 grudnia do hali Orbita.
d Czego sobie życzycie z okazji urodzin?
M.W.: Żeby nam się chciało i żebyśmy
ciągle mieli takie same ciary, grając
koncerty. Żeby nasze działanie nigdy
nie stało się rutyną.
Bartosz Synowiec

Autor jest dziennikarzem Radia RAM,
Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura,
gdzie prowadzi codzienne audycje i przeprowadza wywiady z muzykami.
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O lEMIE,

Wrocław OPOWIE
CZŁOWIEKU, KTÓRY wSZYSTKO
WIEDZIAŁ wcZEŚNIEJ
Stanisławem
Beresiem,

literaturoznawcą, krytykiem
literackim, autorem wywiadu
rzeki ze Stanisławem Lemem
i współorganizatorem
Kongresu Lemologicznego
rozmawiają, Łukasz Śmigiel
i Jacek Antczak
Mija dziesiąta rocznica
śmierci Stanisława
Lema, pisarza
i filozofa, któremu naszym zdaniem
należała się nagroda Nobla.
W Europejskiej Stolicy Kultury
będziemy mieli Kongres Lemologiczny. Skąd pomysł na taką imprezę?
Stanisław Bereś: Nie ma złej okazji
na przypominanie pisarza o tak wielkiej
randze i klasie intelektualnej, a zakończenie Europejskiej Stolicy Kultury idealnie
się do tego nadaje. Przypomnę, że Leminaria nie dzieją się tylko w Polsce – to cały
cykl wydarzeń, które zostały zapoczątkowane we Lwowie, gdzie we wrześniu
zorganizowano konferencję naukową
poświęconą Lemowi. Wybór miasta był
nieprzypadkowy: Lwów odkrywa, że
twórczość Lema może uważać za swoje
dziedzictwo. Zawsze podejrzewałem, że
lwowiacy byli trochę obrażeni na Lema
za to, że wypierał się ich miasta. A on po
prostu nie chciał tam pojechać, ale w jego
książkach można odnaleźć wiele związków ze Lwowem. Następne wydarzenia
na początku listopada zaplanowano
w San Sebastian i Barcelonie. Będą osnute
wokół premiery filmu Borysa Lankosza
„Autor Solaris”.

Fot Myroslav Parkhomyk

d To dokument?
S.B.: Tak, lecz w dużym stopniu fabularyzowany. Można go
nazwać paradokumentem, ze względu
na liczne teatralne
wstawki. Znajduje się
tam również dotąd nieprezentowane nagranie
recytacji bardzo zabawnego, antyreżimowego
utworu Lema, który popełnił z dużym ryzykiem w czasach stalinowskich. Są tam
też nagrania filmowe

robione jego ręką. Przyznam, że kiedy je
po raz pierwszy zobaczyłem, aż wstrzymało mi oddech. Nie dlatego, że przedstawiały coś dramatycznego: po prostu
kiedy ujrzałem Lema i jego żonę, ludzi,
których znałem kiedyś dość dobrze, a których dziś już z nami nie ma. Było to jak
podróż w czasie. Cały cykl Leminariów
zamykać będzie największe, trzydniowe
wydarzenie we Wrocławiu: Kongres Lemologiczny, nazwany tak przewrotnie
od jego książki „Kongres futurologiczny”.
Chyba na pomysł nazwy wpadł Irek Grin,
który pewnego dnia zapytał się mnie, czy
potrafiłbym wymyślić jakąś lemologiczną
imprezę. No to wymyśliłem.
d Niezwykłe grono postaci zagości
we Wrocławiu na kongresie...
S.B.: Zawsze mi się marzyło, by o twórczości Lema nie mówili tylko literaturoznawcy, którzy oczywiście też pojawią
się na kongresie, podobnie jak pisarze.
Chcę, by spojrzano na jego twórczość
z wielu różnorakich stron, dlatego na
tę imprezę przybędą wybitni uczeni
wszelkich specjalności: fizycy, astrofizycy, psycholodzy, biolodzy oraz genetycy, którzy przeanalizują Lema pod
każdym możliwym kątem.
d Lem był znany przede wszystkim
jako pisarz, ale był także filozofem,
lekarzem z wykształcenia, estestą
i myślicielem. A kim był dla Stanisława Beresia, który przeprowadził
z nim wywiad rzekę?
S.B.: Jest takie określenie, jak umysł renesansowy, ale ono nie obejmuje takiego

fenomenu jak Lem,
umysłu, który w naszych czasach się już
nie zdarza. To był człowiek, który obejmował niebotyczną ilość
dyscyplin naukowych.
Przykład: kiedy napisał
książkę literaturoznawczą, cały
instytut literaturoznawczy Polskiej Akademii Nauk zebrał się, by z nim na jej temat deliberować. Podobna sytuacja miała
miejsce po premierze książki „Summa_
technologiae”, kiedy to zebrali się najwybitniejsi filozofowie polscy gotowi podjąć
debatę z autorem. Można powiedzieć, że
obie te potyczki zakończyły się remisem,
a przecież Lem sam jeden bronił swoich
tez. Kiedy amator bierze się za filozofię, literaturoznawstwo, fizykę czy cybernetykę
i w tych dyscyplinach okazuje się specjalistą, to mamy do czynienia z prawdziwym

profesor Kapica,
ojciec astronautyki
radzieckiej, profesor Frank czy profesor Korolev. Często zdarzało się, że
ci wybitni naukowcy
porywali Lema po jego
spotkaniach literackich do
hotelu, gdzie potem wspólnie rozważali
sprawy nieba i Ziemi. Skoro takie umysły
chciały się czegoś dowiedzieć od Lema, to
musi to o czymś świadczyć.
d Jak zaczęła się przygoda Pana
Profesora z Lemem?
S.B.: Twórczość Lema zastępowała
mojemu pokoleniu literaturę światową,
wiedzę, do której nie mieliśmy dostępu.
Lem uzupełniał wykształcenie z dziedzin nauk ścisłych, szczególnie techniki
i technologii. A jak się zaczęło czytać

Często zdarzało się, że wybitni naukowcy porywali
Lema po jego spotkaniach literackich do hotelu, gdzie
potem wspólnie rozważali sprawy nieba i Ziemi. Skoro
takie umysły chciały się czegoś dowiedzieć od Lema,
to musi to o czymś świadczyć.
– stanisław Bereś

unikatem w skali światowej. To był zresztą
jedyny pisarz, który został zaproszony na
słynną konferencję w Byurakanie, gdzie
debatowano na temat cywilizacji pozaziemskich. Zebrani tam laureaci nagrody
Nobla właśnie z nim chcieli dyskutować
na temat skomplikowanych kwestii. Nie
jest przypadkiem, że Lem miał paru wybitnych przyjaciół właśnie wśród laureatów nagrody Nobla, takich jak

narkotycznie jego fajnie wymyślone fabuły, to w następnej kolejności przechodziło się do jego późniejszych, bardziej
skomplikowanych książek: traktatów
naukowych, rozpraw filozoficznych
czy futurologicznych. Towarzyszyłem
Lemowi na tym etapie jego twórczości
i w którymś momencie życia pomyślałem sobie: „Należałoby z nim siąść
i pogadać”. W tamtym okresie stan wojenny wisiał w powietrzu i wszyscy na
uczelni okropnie się martwiliśmy. Założyłem, że Lem też bardzo się martwił,
tak bardzo, że pewnie nie mógł niczego
napisać. A skoro nie mógł pisać, to była
to dobra okazja, by nakłonić go do rozmowy. Zatem napisałem do niego i, jak
się okazało, miałem rację: Lem zgodził
się na spotkanie. Kiedy rozmowa już
się zaczęła, był to właściwie samograj.
Miałem szczęście, jak mi się udawało
raz na godzinę czy pół wrzucić jakieś
pytanie. On się tak nakręcał w trakcie
mówienia, że jego odpowiedzi przeradzały się w całe wykłady. Nie wiem, czy
ktoś kiedykolwiek potrafił opanować
sztukę gawędy, i to gawędy naukowej,
w takim stopniu, jak Stanisław
Lem. Prowadziłem przez
piętnaście lat program o literaturze w Telewizji Polskiej, w trakcie którego
rozmawiałem z ogromną
ilością pisarzy, i muszę
powiedzieć, że człowieka
o takiej rozpiętości wiedzy,
inteligencji po prostu w życiu
nie miałem przed sobą.

Fot. 1973, Stanisław Lem Pegaz copyright Bolesław Lutosławski

Z profesorem

Kongres
Lemologiczny
28-30 listopada,
różne miejsca Wrocławia
Stanisław Lem – jeden
z najwybitniejszych umysłów
naszego kontynentu przełomu
XX i XXI wieku. Intrygował
wiedzą, erudycją i wizjonerskimi
koncepcjami na temat
przyszłości naszej planety oraz
ludzkiego gatunku. Jego książki
uczyły i bawiły kilka pokoleń
czytelników w różnych krajach
– przetłumaczono je na ponad
40 języków. Amerykański pisarz
Philip K. Dick podejrzewał
nawet, że pod nazwiskiem
LEM ukrywał się cały zespół
ekspertów naukowych i pisarzy.
Podczas kongresu najznakomitsi
przedstawiciele wielu odległych
od siebie specjalności – astronomowie, matematycy, fizycy,
informatycy, biolodzy, genetycy,
literaturoznawcy, językoznawcy,
filozofowie, etycy, socjologowie
i filmoznawcy – pochylą się nad
koncepcjami oraz wizjami świata
zawartymi w dziełach autora
„Solaris”. Kongresowi towarzyszyć
będą pokazy filmowe i dedykowany
pisarzowi koncert jazzowy
zatytułowany „Lem session”.

Projekty
specjalne

Literatura

Film

Sztuki
wizualne

Architektura

Teatr

Muzyka

Dolny Śląsk

Opera

Performance

mikro
granty

28 listopada 2016
Kino Nowe Horyzonty, sala 6,
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
9.00-10.00
Projekcja filmu Borysa Lankosza
„Autor »Solaris«”
10.00-12.00
Debata I – Lem na żywo
prof. Stanisław Bereś
red. Tomasz Fijałkowski
Ewa Lipska
red. Małgorzata Nycz
Wojciech Zemek
Michał Zych
Film dokumentalny Borysa
Lankosza pt. „Autor »Solaris«”
to punkt wyjścia do pierwszej
debaty, w której dyskutować
będą osoby, które osobiście znały
Stanisława Lema i z nim współpracowały: członkowie rodziny,
przyjaciele, były sekretarz i autorzy rozmów z pisarzem.
12.30-14.30
Debata II – Lem i polszczyzna
prof. Jerzy Bralczyk
dr hab. Maciej Eder
prof. Jan Miodek
prof. Tadeusz Piotrowski
Polszczyzna literacka Stanisława
Lema stanowiła zawsze przedmiot zachwytów i zadziwień
językoznawców, bo był ludycznie
usposobionym eksperymentatorem w obrębie języka polskiego,
specjalistą od neologizmów,
słownych gier i wynalazków
leksykograficznych zarówno
w powieściach, jak i w eseistyce.
16.00-18.00
Debata III – Lem na małym
i dużym ekranie
dr hab. Krzysztof Kornacki
prof. Arkadiusz Lewicki
prof. Krzysztof Loska
prof. Tadeusz Lubelski
Lem doczekał się 27 ekranizacji i adaptacji filmowych oraz
telewizyjnych, a jego powieści
przenosili na ekran wybitni reżyserzy, tacy jak Andriej Tarkowski,
Steven Sodebergh, Andrzej Wajda, Edward Żebrowski. Ale Lem
nie zostawiał zwykle suchej nitki
na adaptacjach swoich książek.
Dlaczego? Jaka jest ich rzeczywista wartość i miejsce w historii
filmu?
18.00-20.45
Projekcja filmu Andrzeja
Tarkowskiego „Solaris”
21.00-22.45
Projekcja filmu Stevena
Sodebergha „Solaris”

d Czy można w ogóle przygotować
się do takiej rozmowy, jak tej ze
Stanisławem Lemem?
S.B.: Przed rozmową przeczytałem nie
tylko wszystko, co Lem wówczas napisał, ale również wszystko, co o nim
napisano, i nie sądzę, bym coś pominął.
Jak się okazało, na kogoś takiego jak on
to i tak okazało się niewystarczające.
Na szczęście Pan Bóg czuwał
nad moim rozsądkiem
i przybrałem mądrą
postawę ucznia, który przychodzi do
mistrza, mówiąc:
„Rabi, powiedz
mi, jak ten świat
jest skonstruowany”. I on, mistrz, mi
opowiadał.
d Na Kongresie Lemologicznym pewnie będzie
dużo futurystycznych teorii. Czy to
było tak, że Lem potrafił przewidywać przyszłe wydarzenia? Z wielu
jego książek z lat 50. i 60. wyłania

się obraz tego, co my doświadczamy dzisiaj.
S.B.: Jest taka scena w „Obłoku Magellana”, kiedy bohater na okręcie
kosmicznym wyciąga triona – mały
kryształek, który po włożeniu do specjalnego czytnika umożliwiał przeglądanie tysięcy książek, które bohater
zabrał ze sobą na czas wieloletniej
podróży. Zupełnie jak
pendrive znajdujący
się w mojej kieszeni, który potrafi pomieścić
tysiące plików
z książkami
i dokumentami. Jeśli chodzi
o możliwoś ć
o d c z y t y w an i a
trendów cywilizacyjnych i rozwojowych, Lem wykazywał się
niebywałą intuicją. Dla przykładu
w książce „Kat” jest scena, w której
astronauta w roli inspektora jedzie
schodami na wielkim lotnisku francu-

skim i nagle zauważa Japończyka, który wyrywa zawleczkę, próbując zdetonować bombę. Bohaterowi udaje się
w ostatniej chwili uratować życie małej dziewczynki, lecz wielu innych cywilów ginie jednocześnie w wybuchu.
Pamiętajmy, że w tamtych czasach nie
było pojęcia samobójczego zamachu
terrorystycznego, Lem musiał ukuć
w swojej głowie, że coś takiego jest
możliwe i kiedyś pewnie się zdarzy.
I, jak niestety pokazała historia, czasami się zdarza.
d Czy zdaniem Pana Profesora twórczość Lema ma dziś równie wielki
wpływ na odbiorców, jak miała
przed laty?
S.B.: Twórczość Lema i jego koncepcje
przetrwały, choć, niestety, będą coraz
bardziej zapominane. Coraz mniej osób
czyta tego rodzaju prozę, w Polsce triumfuje fantasy, zaś twarde sci-fi nie ma zbyt
wielu kontynuatorów i fanów. Wielu
moich studentów przyznaje się wprost,
że nigdy nie miało żadnej książki Lema
przed oczami.

29 listopada 2016
Sala koncertowa Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego
we Wrocławiu
budynek E,
ul. Zelwerowicza 7-11
9.00-11.00
Debata IV – Lem
jako eksplorator
prof. Marek Abramowicz
gen. Mirosław Hermaszewski
prof. Jerzy Lukierski
prof. Michał Różyczka
Kiedy powstawały pierwsze
powieści Stanisława Lema,
których bohaterami byli kosmonauci, a miejscem akcji przestrzeń
kosmiczna, zaczynała się dopiero
epoka podboju kosmosu. Jak wyobraźnia i wiedza pisarza miały
się do rzeczywistości? Czy jego
książki miały wpływ na badaczy
oraz eksploratorów kosmosu?
11.30-13.30
Debata V – Lem jako wizjoner
prof. Ernest Aleksy Bartnik
prof. Paweł Golik
prof. Andrzej Kisielewicz
prof. Jerzy Marcinkowski
Umysłowość Lema zawsze budziła respekt, co wynikało z jego
imponującej wiedzy, oryginalności
myślenia i śmiałości w stawianiu
hipotez. Konstruując powieściowe
światy i pisząc prognostyczne
eseje, bez kłopotów poruszał
się po obszarach kosmologii,
astrofizyki, astronomii, planetologii, biologii, matematyki, fizyki,
cybernetyki, medycyny, chemii,
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teorii informacji, logiki, teorii
decyzji, teorii literatury i psychologii. Ale jak na te jego wyprawy
spoglądają wybitni uczeni tych
specjalności?
15.30-17.30
Debata VI – Lem jako diagnosta
prof. Andrzej Kübler
prof. Zbigniew Mikołejko
dr hab. Paweł Okołowski
prof. Jerzy Vetulani
Ciągoty filozoficzne Lema widoczne są w całej jego twórczości
– powieściowej i eseistycznej.
Podejmował w niej rozważania
nad zagadką powstania kosmosu,
niedoskonałością znanego nam
świata oraz człowieczej natury.
Ciągle zastanawiał się, czy da
się w nich coś realnie ulepszyć.
Czy ten filozofujący pisarz nie był
zawsze w głębi serca lekarzem,
który marzył o uleczeniu świata
ze zła?
30 listopada 2016
Instytut Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Wrocławskiego
Sala Wielka Zachodnia,
ul. Fryderyka Joliot- Curie 15
9.00-11.00
Debata VII – Lem w literaturze
polskiej
dr Agnieszka Gajewska
prof. Jerzy Jarzębski
dr Maciej Płaza
prof. Małgorzata Szpakowska
Literaturoznawcy i krytycy zawsze
mieli kłopot z Lemem, choć jego
powieści konkurują w ilości wydań
z Henrykiem Sienkiewiczem. Czy
powodem był zainwestowany
w nie potencjał nauki, czy kostium
science fiction? Ale świat się
zmienia i fantastyka się zmienia.
Jak obecnie odnoszą się do jego
utworów znawcy jego twórczości?
11.30-13.30
Debata VIII – Lem
jako ojciec polskiej fantastyki
Jacek Dukaj
Marek Oramus
Wojciech Orliński
Maciej Parowski
dr Andrzej Zimniak
Kiedy odchodzi mistrz gatunku,
jego miejsce – naturalną koleją
rzeczy – zajmują nowi autorzy.
Wobec swojego poprzednika
mają zwykle ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony wiele mu
zawdzięczają, a z drugiej musieli
się od niego oderwać, by znaleźć
własne drogi i zostać sobą. Jak
dziś, 10 lat po odejściu Lema,
spoglądają na jego twórczość?
Klub literacki i muzyczny
PROZA, Przejście Garncarskie 2
15.00-17.00
Debata IX – Lem w przekładach
Tatiana Jamnik
Wiktor Jaźniewicz
Katarzyna Moloniewicz
Abel Murcia
prof. Elżbieta Skibińska
Polacy lubią być dumni z sukcesów rodaków za granicą. Książki
Lema zostały przełożone na 45
języków. W jakich krajach miały
najżywszy oddźwięk i dlaczego?
Jak je w nich odbierano i komentowano? Na te i inne pytania odpowiedzą tłumacze z USA, Hiszpanii, Słowenii, Rosji, Białorusi.
Program towarzyszący
Biuro Festiwalowe IMPART 2016,
sala teatralna, ul. Mazowiecka 17
19.00-21.30
Lem session (koncert jazzowy)
Igor Pietraszewski, Wolfgang Reisinger, Józef Skrzek, Joris Tepee,
Piotr Wojtasik
Koncert jazzowy w wykonaniu
wybitnych muzyków znanych na
scenie międzynarodowej, którzy
improwizować będą na tematy
lemowskie (powieściowe sceny,
słowa-klucze, cytaty) i opowiedzą
o swoich spotkaniach z prozą
Lema. Czy w języku muzyki da się
wyrazić niezwykłość jego powieściowych światów?

www.wroclaw2016.pl/kongres-lemologiczny
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Dzieje się we Wrocławiu!

Kalendarium Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
Literatura

Film

Sztuki
wizualne

Koniec Dziedzina

Nazwa

Miejsce

Projekty
specjalne
Start

Architektura
Bilety

Teatr
Szczegóły

Muzyka
Start

Dolny Śląsk

Koniec Dziedzina

Opera
Nazwa

17-11-2016 08-01-2017

Sztuki wizualne

Photography Never Dies

Galeria Dworzec Główny
PKP, I piętro

płatny

www.wroclaw2016.pl/photography-never-dies-event

04-12-2016 06-12-2016

Teatr

Polish Drama Showcase

07-01-2016 01-12-2016

Film

Adapter. Kino bez barier

Kino Nowe Horyzonty

płatny

www.fundacjakatarynka.pl;
www.adapter.pl

04-11-2016 10-11-2016

Film

Tydzień Filmu Niemieckiego

Summer Rental / Letnia
rezydencja

Muzeum Sztuki
Współczesnej – Oddział
Muzeum Narodowego
we Wrocławiu w Pawilonie Czterech Kopuł

02-12-2016 04-12-2016

Muzyka

płatny

„pawilonczterechkopul.pl/pl/
www.wroclaw2016.pl/
summer-rental”

VII Międzynarodowy Festiwal
Ambientalny

07-12-2016 11-12-2016

Muzyka

VII Międzynarodowy Turniej
Dyrygentury Chóralnej„W stronę
polifonii”

23-08-2016 22-01-2017

06-09-2016 11-12-2016
20-09-2016 31-12-2016

Sztuki
wizualne

Film

Sztuki wizualne

22-09-2016 11-12-2016

Film

12-10-2016 12-11-2016

Sztuki wizualne

13-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

14-10-2016 14-11-2016

Film

14-10-2016 11-12-2016

Sztuki wizualne

14-10-2016 13-11-2016

Teatr

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

15-10-2016 15-01-2017

Teatr

17-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

Teatr

„kwiecień „grudzień
2016” 2016”

Sztuki wizualne

„kwiecień „grudzień
2016” 2016”

Sztuki wizualne

„luty „grudzień
2016” 2016”

Sztuki wizualne

Sztuki wizualne

10-12-2016

Film

03-12-2016

Literatura

20-11-2016
17-11-2016 27-11-2016
27-11-2016

Muzyka

Muzyka
Teatr

14-11-2016
04-11-2016 05-11-2016

Muzyka

19-11-2016

Muzyka

Zobacz, co,

Kino Nowe Horyzonty

płatny

www.kinonh.pl

Wrocławska Europa

Muzeum Narodowe we
Wrocławiu

PŁATNY

„www.wroclawskaeuropa.pl
www.mnwr.art.pl”

Wim Wenders – retrospektywa
filmów

Kino Nowe Horyzonty

PŁATNY

„www.kinonh.pl„

05-11-2016

GaleriaSiC,pl.T.Kościuszki
9/10–otwarcie:17.10.2016,
g.19.00
PRZYPŁYW. Młoda polska sztuka Art Main Station by mia,
współczesna
Dworzec Główny
Shakespeare Lives in Film
Kino Nowe Horyzonty
„wystawa: BWA BWA
Konkurs im. Eugeniusza Gepperta Wrocław – Galerie Sztuki
Współczesnej„
Olimpiada Teatralna„Świat
miejscem prawdy”
Galeria KAPRYSY, ul.
Władysława Łokietka 10
Marta Gibiete – Travellers
– otwarcie: 19.10.2016,
g. 19.00
„Galeria Tętno ul. Jatki 12Martwa natura – Anna Gałuszka 13, Wrocław – otwarcie:
18.10.2016, g. 20.00”
Play with Glass – European Glass
Festival
Galeria TYC ART, ul. Ruska
INSIDE – Magdalena Tyc46 c (brama przejściowa)
Witwicka
– otwarcie: 18.10.2016,
g. 19.00
Wystawa prac Jadwigi MydlarWrocławski Teatr Lalek
skiej-Kowal
Dworzec Wrocław
Dr Jekyll and Mrs Hyde –
Główny – Sala Sesyjna,
wystawa główna Europejskiego
otwarcie: 17.10.2016,
Festiwalu Szkła„Play with Glass”
g. 17.00
Where is my paradise? – Shige
Fujishiro

Wrocław – wejście od podwórza
// SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE // DAMIAN KALITA
Wrocław – wejście od podwórza
// GĘBY WITKACEGO // MAREK
TYBUR, ELŻBIETA GOLIŃSKA
Wrocław - wejście od podwórza
PRACOWNIA KOMUNY PARYSKIEJ
45 // KAMILA WOLSZCZAK,
KRZYSZTOF BRYŁA
INWAZJA
Gala Europejskiej Nagrody
Filmowej
Gala wręczenia Nagrody Pióro
Fredry za Najlepszą Książkę Roku
Inter>CAMERATA w Europejskiej
Stolicy Kultury
Jazztopad
Komediowy Międzynarodowy
Festiwal WROCEK – gala finałowa
Kultura i prawa człowieka –
wrocławskie komentarze
Międz. Konferencja Naukowa
Muzyka, plastyka, teatr
w edukacji artyst. dzieci i
młodzieży
One Love Sound Fest 2016

WOLNY

www.europeanglassfestival.
com

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
przypływ

PŁATNY

www.kinonh.pl

wystawa:
PŁATNY,
sympozjum:
WOLNY

www.geppert.art.pl

WOLNY

www.europeanglassfestival.
com

Dolnośląska Biblioteka
Publiczna

WOLNY

Barcelona, San Sebastian

WOLNY

Konferencja Social Media Day

01-12-2016 04-12-2016

Literatura

WOLNY

www.europeanglassfestival.
com

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
podworze

WOLNY

www.facebook.com/
pracowniaKP45

www.wroclaw2016.pl/inwazja

grudzień
grudzień
18-12-2016 18-12-2016
grudzień

PŁATNY
PŁATNY
WOLNY

PŁATNY

wstep płatny

www.amuz.wroc.pl/
www.onelove.pl/

Literatura
Literatura
Literatura

„OLGA TOKARCZUK NA ŚWIECIE
Przekłady. Odgłosy prasy.
Fotografie.”
Eurokonferencja
Kongres Lemologiczny
Wrocławskie Targi Dobrych
Książek
Premierowy pokaz klipu z Hymnu
Książki Światowej Stolicy Książki
UNESCO* (*szczegóły są jeszcze
ustalane)
Premiera książki„Droga nie ma
końca”
*gra miejska
Czytanie w Hali Stulecia
Wystawa prac dzieci i młodzieży
w projekcie„Zrób sobie ksiażkę”
Europejska Studencka Orkiestra
Symfoniczna

www.strefykontaktu.pl/
festiwal/

industrialart.eu/

WOLNY

www.wbp.wroc.pl/

WOLNY

Hala Stulecia

WOLNY

Hala Stulecia

Narodowe Forum Muzyki

PŁATNY

www.amuz.wroc.pl/

1000 lat muzyki we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki

PŁATNY

www.nfm.wroclaw.pl/
component/nfmcalendar/
event/3573

Muzyka

Europejskie Forum Muzykoterapeutów„45 lat Wrocławskiej
Muzykoterapii”

Akademia Muzyczna im.
Karola Lipińskiego we
Wrocławiu

Muzyka

1000 lat muzyki we Wrocławiu

PŁATNY

www.nfm.wroclaw.pl/
component/nfmcalendar/
event/4970

Muzyka

Bibliotheca Rudolfina

PŁATNY

www.rudolphina.pl/

Muzyka

04-11-2016

Muzyka

01-12-2016 03-12-2016
08-12-2016

www.amuz.wroc.pl/

01-10-2016 30-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Rezydencja artysty: Enrico
Floriddia

Wrocław

www.airwro.wroclaw2016.pl

17-10-2016 30-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Rezydencja artystki: Alessandra
Ferrini

Wrocław

www.airwro.wroclaw2016.pl

18-10-2016 17-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Rezydencje Literackie w Zamku
na Wodzie w Wojnowicach

Zamek na Wodzie w
Wojnowicach

www.airwro.wroclaw2016.pl

30-10-2016 30-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Rezydencja w Centrum Sztuki
WRO: Ronny Szillo

Wrocław

www.airwro.wroclaw2016.pl

10-11-2016 20-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Rezydencje Fundacji
Avant Art w ramach Lille
Meets Wrocław

Wrocław, Lille, Kolonia

www.airwro.wroclaw2016.pl

04-11-2016 04-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

„Immigrated Pieces”– jak sztuka
powiązana jest z pamięcią / drugie spotkanie z Enrico Floriddią

Muzeum Współczesne
Wrocław, g. 18:00

WOLNY

www.nfm.wroclaw.pl/
jazztopad

Literatura

19-11-2016

11-12-2016

Narodowe Forum Muzyki

Literatura

Literatura

www.teatrlalek.wroclaw.pl

Pracownia Komuny
Paryskiej 45

Hala Stulecia

PŁATNY

XV Wrocław Industrial Festival

www.europeanglassfestival.
com

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
podworze

Akademia Muzyczna im.
Karola Lipińskiego we
Wrocławiu

Wrocławski Teatr
Współczesny
Stary Klasztor, Sala
Gotycka, ul. Purkyniego,
synagoga Pod Białym
Bocianem, ul. Pawła
Włodkowica, Stara
Piwnica, ul. Krupnicza,
Klub Uff, ul. Szewska,
Centrum Reanimacji
Kultury, ul. Jagiellończyka,
Stara Kopalnia, Wałbrzych,
ul. Wysockiego
Centrum Historii
Zajezdnia

Muzyka

Literatura

WOLNY

Impart

www.impart.art.pl/ofertakulturalna/lista-projektow/3wrosound

03-11-2016 06-11-2016

02-11-2016 07-11-2016
28-11-2016 30-11-2016

Zakład Karny nr 1, ul.
Kleczkowska 35

Narodowe Forum Muzyki

PŁATNY

wtw://strefy_kontaktu 2016,
Festiwal Dramatu

www.europeanglassfestival.
com

WOLNY

Sala Koncertowa
Akademii Muzycznej
im.Karola Lipińskiego we
Wrocławiu

Impart

Teatr

WOLNY

www.amuz.wroc.pl/

WROsound

01-12-2016 06-12-2016

Literatura

www.ambientalny.pl/

www.guitarmasters.pl

Muzyka

18-10-2016 16-11-2016

PŁATNY

Szczegóły

PŁATNY

16-12-2016 17-12-2016

www.europeanglassfestival.
com

Wrocławski Teatr
Współczesny
Kino Nowe Horyzonty
„Sala Gotycka, Stary
Klasztor,
synagoga Pod Białym
Bocianem”
Sala Koncertowa
Akademii Muzycznej im.
Karola Lipińskiego we
Wrocławiu

Bilety

NFM / Wrocławskie
Centrum Kongresowe

Muzyka

24-11-2016

Miejsce

Witness / Action. Świadek /
Działanie
Wrocławski Festiwal Gitarowy
GUITAR MASTERS 2017

15-11-2016 16-11-2016

WOLNY

Pracownia Komuny
Paryskiej 45

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika, Wrocław

Teatr

PŁATNY i wolny www.theatreolympics2016.pl

www.theatreolympics2016.pl/
PŁATNY i wolny
nurty/dziady-recykling

Festiwal Dziady. Recykling

27-10-2016 04-11-2016

„sierpień „grudzień
2016” 2016”

„Przegląd laureatów Europejskiej
Nagrody Filmowej oraz pokazy
filmów nominowanych w 2016
roku”

mikro
granty

Performance

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

gdzie i kiedy dzieje się w listopadzie i grudniu: www.wroclaw2016.pl

Projekty
specjalne

Start

Literatura

Koniec Dziedzina

Film

Sztuki
wizualne

Nazwa

„Immigrated Pieces”– jak sztuka
powiązana jest z pamięcią / trzecie spotkanie z Enrico Floriddią
Wernisaż wystawy projektów
powstałych w ramach konkursów
na organizację rezydencji
artystycznych
Wystawa projektów powstałych
w ramach konkursów na organizację rezydencji artystycznych
Podsumowanie konkursów na
organizację rezydencji artystycznych / spotkanie z organizatorami i prezentacja wybranych
projektów

Architektura

Muzyka

Teatr

Miejsce

Bilety

Muzeum Współczesne
Wrocław, g. 18:00

WOLNY

Dolny Śląsk

Szczegóły

23-11-2016 23-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

18-11-2016 18-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

16-11-2016 22-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

19-11-2016 19-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

21-11-2016 22-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

„Sleeping with Ghosts”/ performens literacki Pauliny Schulz

Hala Stulecia

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

28-11-2016 28-11-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

„Ghetto Relay”– prezentacja
projektu Alessandry Ferrini

Barbara, ul. Świdnicka
8c, g. 17:00

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

29-11-2016 01-12-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

dla zaproszonych gości

www.airwro.wroclaw2016.pl

25-11-2016 09-12-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

A-i-R Wro Talks / druga edycja
międzynarodowego spotkania
organizatorów rezydencji
artystycznych
„Mistrz i Uczeń”– wystawa prac
Magdaleny Soboń i Barbary
Mydlak

Galeria TĘTNO, ul. Jatki
12-13

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

16-12-2016 16-12-2016

Pr. Rezydencji
Artystycznych
A-i-R Wro

Otwarcie wystawy rezydentki
Mathilde Lavenne

Pasaż Pokoyhof, g. 19:00

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

60 zł i 50 zł

www.impart.art.pl/
oferta-kulturalna/730-tomaszorganek-koncert

02-12-2016 02-12-2016

Muzyka

Koncert Zespołu ØRGANEK

Barbara, ul. Świdnicka
8c, g. 18:00

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

Barbara, ul. Świdnicka 8c

WOLNY

www.airwro.wroclaw2016.pl

Barbara, ul. Świdnicka
8c, g. 13:00-19:00

Barbara, ul. Świdnicka
8c, Laboratorium Kultury
w Sokołowsku

BF Impart,
ul. Mazowiecka 17

WOLNY

03-12-2016 04-12-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Ubierz mnie w słowa – spektakl
multimedialny
Projekt Gospel – warsztaty i
koncert

03-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Ariss w Salezie – warsztaty w
Planetarium we Wrocławiu

Obeserwatorium –
Wrocław

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

05-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Ariss w Salezie – warsztaty w
Planetarium w Białkowie

Obserwatorium –
Białków

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

27-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

www.airwro.wroclaw2016.pl

Sztuki wizualne

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

17-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

„kwiecień „grudzień
2016” 2016”

Sztuki wizualne

www.wroclaw2016.pl/
przypływ

wystawa:
PŁATNY,
sympozjum:
WOLNY

www.geppert.art.pl

WOLNY

www.europeanglassfestival.com

WOLNY

www.europeanglassfestival.com

WOLNY

www.europeanglassfestival.com

WOLNY

www.europeanglassfestival.com

WOLNY

www.europeanglassfestival.com

WOLNY

www.facebook.com/
pracowniaKP45

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
podworze

www.wroclaw2016.pl/
podworze

„styczeń „grudzień
2016” 2016”

Sztuki wizualne

INWAZJA

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/inwazja

18-11-2016 05-03-2017

Sztuki wizualne

Niemcy nie przyszli

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/
niemcy-nie-przyszli

19-11-2016 26-02-2017

Sztuki wizualne

Fabryka Warhola

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/factoryandyego-warhola

21-10-2016 05-12-2016

Sztuki wizualne

Konstruktywizm to problem, a
nie estetyka

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/
konstruktywizm-to
-problem-a-nie-estetyka.zbigniew
-geppert19341982

12-09-2016 12-2016

Sztuki wizualne

Jestem sobą

Sztuki wizualne

Komiksofon

Sztuki wizualne

Arcydzieła malarstwa XIXwiecznego z Narodowej Galerii
w Berlinie. Kolekcja Joachima
Wagenera

Sztuki wizualne

Vege Veki – warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie TRATWA
(ul. Legnicka 65)

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

01-11-2016 30-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Zaproś teatr pod swój dach –
spektakle grane w domach

mieszkania wrocławian

WOLNY

05-11-2016 26-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

05-11-2016 20-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

09-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

MiserArt – strefa kultury
SitoOgród w MiserArt – warsztaty
w labiryncie wykluczesitodruku
nia (ul. Cybulskiego 35A)
Grabiszyn-Grabiszynek. W
Ośrodku Działań
poszukiwaniu Ducha Dzielnicy – Artystycznych Firlej
warsztaty fotograficzne
(ul. Grabiszyńska 56)
Masz wiadomość! Przyjdź! –
warsztaty architektoniczno-historyczne i dziewiarskie
Karłowice gotują (się)- kultura
CK Agora, ul. Serbska 5a
stołu
Spółdzielnia MieszkanioNa Księżu, czyli międzypokoleniowa„Na Księżu”
we warsztaty komputerowe
(ul. Tarnogórska 1)
BARBARA Infopunkt/
Cztery zmysły to w sam raz
kawiarnia/kultura (ul.
Świdnicka 8c)
MAMY RADOŚĆ – akademia jogi Przestrzeń Otwarta (ul.
śmiechu dla mam
Grabiszyńska 9)

03-11-2016 25-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Przy filiżance kawy – warsztaty
ceramiczne

25-11-2016 26-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

28-07-2016 15-11-2016

Muzyka

25-11-2016 27-11-2016

Miasto Przyszłości
/ Laboratorium
Wrocław

Stara Piekarnia
(ul. Krzywoustego 310A)
Centrum Inicjatyw ArtyBreaking Spot – Taneczne miejsce
stycznych (ul. Tęczowa
spotkań
79/81)
Premiera płyty„Dialog I” – Rebel
Babel

WOLNY

Projekcje etiud na fasadach
budynków których dotyczą
(m.in. TM Capitol)

Terminy do ustalenia

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy
WOLNY,
obowiązkowe
zapisy
WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

WOLNY,
obowiązkowe 3, 10, 18 i 25 listopada 2016 r.
zapisy
WOLNY,
obowiązkowe warsztaty taneczne i bitwa
zapisy

www.wroclaw2016.pl/
komiksofon

Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Królewski

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/
arcydziela-malarstwa
-z-galerii-narodowej-wberlinie

Fałdy

Barbara, ul. Świdnicka 8c

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/kamasokolnicka

Sztuki wizualne

Wystawa stała polskiej sztuki
współczesnej w Pawilonie

Muzeum Narodowe,
Pawilon Czterech Kopuł,
ul. Wystawowa 1

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/
wystawa-stala-polskiej-sztukiwspolczesnej

01-10-2016 27-12-2016

Sztuki wizualne

Dzikie Pola. Historia awangardowego Wrocławia

Instytut Polski
w Budapeszcie

PŁATNY

10-11-2016

Sztuki wizualne

Międzynarodowy Mural
Ceramiczny

ściana Przejścia
Słodowego

WOLNY

15-10-2016 31-10-2016

Sztuki wizualne

Beginning – Sebastian Kitzberger Galeria Arttrakt

WOLNY

24-06-2016 31-12-2016

Centrum Historii
Zajezdnia

Festiwal Przyjaźni OCN

Hala Orbita
Opera Wrocławska
Capitol
Hala Stulecia

28-11-2016

Miasto
Przyszłości

25-11-2016 26-11-2016

Miasto
Przyszłości

KULTURO-FUTURO! Poza granice
wyobraźni!

Pałac Ballestremów

WOLNY /
obowiązują
zapisy

24-11-2016 25-11-2016

Interdyscyplinarny

Kościół. Piękno i kicz

WCK przy Hali Stulecia

WOLNY /
obowiązują
zapisy

Muzeum Współczesne
Wrocław, Plac Strzegomski 2

WOLNY

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

WOLNY,
obowiązkowe ostatnie zajęcia
zapisy

Port Lotniczy im. Mikołaja Kopernika, Wrocław
Kunsthaus Dresden,
Rähnitzgasse 8, D –
01097 Dresden
Muzeum Teatru im.
Henryka Tomaszewskiego, oddział Muzeum
Miejskiego Wrocławia,
pl. Wolności 7a

www.wroclaw2016.pl/
jestem-soba

18-09-2016 15-01-2017

WOLNY,
obowiązkowe 5/6 listopada, 19/20 listopada
zapisy

Pracownia Komuny
Paryskiej 45

WOLNY,
ilość miejsc
ograniczona

cały rok

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

„Trubadur”– premiera
Chór Komentujących Wrocławian
Niebo
Seminarium podsumowujące
projekt„Koalicja miast”
IDEA WROCŁAWIA. Między
foresightem a strategią

09-11-2016 10-11-2016

15-10-2016 10-11-2016

WOLNY

WOLNY

mikroGRANTY
ESK 2016

Koalicja miast

Sztuki wizualne

www.europeanglassfestival.
com

Wrocław – wejście od podwórza
PRACOWNIA KOMUNY PARYSKIEJ
45 // KAMILA WOLSZCZAK,
KRZYSZTOF BRYŁA

05-11-2016 06-11-2016

Muzyka

15-10-2016 10-11-2016

WOLNY

Galeria SiC, pl. T. Kościuszki 9/10 – otwarcie:
17.10.2016, g. 19.00
PRZYPŁYW. Młoda polska sztuka Art Main Station by mia,
współczesna
Dworzec Główny
„wystawa: BWA BWA
Konkurs im. Eugeniusza Gepperta Wrocław – Galerie Sztuki
Współczesnej„
Galeria KAPRYSY, ul.
Władysława Łokietka 10
Marta Gibiete – Travellers
– otwarcie: 19.10.2016,
g. 19.00
„GaleriaTętno
ul. Jatki 12-13,Wrocław
Martwa natura – Anna Gałuszka
otwarcie: 18.10.2016, g.
20.00”
Play with Glass – European Glass
Festival
Galeria TYC ART, ul.
Ruska 46 c (brama
INSIDE – Magdalena Tycprzejściowa) – otwarcie
Witwicka
wystawy: 18.10.2016,
g. 19.00
Dworzec Wrocław
Dr Jekyll and Mrs Hyde –
Główny – Sala Sesyjna,
wystawa główna Europejskiego
otwarcie: 17.10.2016,
Festiwalu Szkła„Play with Glass”
g. 17.00
Wrocław – wejście od podwórza
Pracownia Komuny
// SPOTKANIA MIĘDZYPOKOLEParyskiej 45
NIOWE // DAMIAN KALITA
Wrocław – wejście od podwórza
Zakład Karny nr 1, ul.
// GĘBY WITKACEGO // MAREK
Kleczkowska 35
TYBUR, ELŻBIETA GOLIŃSKA
Where is my paradise? – Shige
Fujishiro

Sztuki wizualne

3 budynki w mieście –
do ustalenia

Performance

Sztuki wizualne

www.ma.wroc.pl

„luty „grudzień
2016” 2016”

Wrocław. Kapsuła czasu – pokaz

Opera

21-10-2016 11-12-2016

PŁATNY

www.wroclaw2016.pl/
podworze

mikroGRANTY
ESK 2016

16-12-2016
18-12-2016
16 -12-2016 17-12-2016

Sztuki wizualne

Muzeum Architektury

WOLNY

30-11-2016

Muzyka

13-10-2016 10-11-2016

www.ma.wroc.pl

Wrocław - wejście od podwórza //
Brochów
ROBERT PLUDRA„ZARADNOŚĆ”

12-13 XI 2016 (godz. 10-14
WOLNY,
obowiązkowe oraz 16-20) oraz 19-20 XI 2016
zapisy
(godz. 10-14 oraz 16-20);

25-11-2016

Sztuki wizualne

PŁATNY

Sztuki wizualne

HART hostel&art., ul.
Ludwika Rydygiera 25

Kongresu Społecznego ESK„Wartość kultury – Kultura wartości”

12-10-2016 12-11-2016

Muzeum Architektury

„paździer„lipiec
nik
2016”
2016”

Wrocław. Kapsuła czasu – warsztaty dramatopisarskie

mikroGRANTY
ESK 2016

Architektura

Szczegóły

Sztuki wizualne

mikroGRANTY
ESK 2016

01-11-2016 26-11-2016

15-12-2016 05-03-2016

Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto,
architektura, modernizm
Architektura Wrocławia w XX
wieku

Bilety

„kwiecień „grudzień
2016” 2016”

12-11-2016 20-11-2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Architektura

Miejsce

Impart

WOLNY,
obowiązkowe Termin zależny od ISS
zapisy

05-11-2016

29-09-2016 20-11-2016

Nazwa

WOLNY

do ustalenia

mikroGRANTY
ESK 2016

Koniec Dziedzina

WOLNY,
obowiązkowe
zapisy

Ariss w Salezie – połączenie z
astronautą

04-11-2016 09-11-2016

Start

Barbara

mikroGRANTY
ESK 2016

mikroGRANTY
ESK 2016

Performance

www.airwro.wroclaw2016.pl

16-11-2016 30-11-2016

14-11-2016 15-11-2016

13

mikro
granty

Opera

Kontury Kultury, ul.
Jagiellończyka 10a
Sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2

www.eventim.pl/festiwalprzyjazni-bilety.html?affiliate=PLE&doc=artistPages/
tickets&fun=artist&action=tickets&erid=1725097

17-10-2016 31-10-2016

Sztuki wizualne

Transfer – Antonina Joszczuk

Centrum Sztuk
Użytkowych.
Centrum Innowacyjności – Akademia Sztuk
Pięknych

www.opera.wroclaw.pl/1/

15-10-2016 31-10-2016

Sztuki wizualne

Flamingi i inselbergi – Stefan
Sadowski

Galeria Sztuki SOCATO,
pl. Solny 11

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
flamingi-i-inselbergi
-stefan-sadowski; www.
europeanglassfestival.com

www.koalicjamiast.wroclaw2016.pl

15-10-2016 31-10-2016

Sztuki wizualne

Karty pamięci – Małgorzata
Mitka

Galeria BB, ul. Jatki 3-6

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
karty-pamieci-malgorzatamitka;
www.europeanglassfestival.
com

15-10-2016 10-11-2016

Sztuki wizualne

HOT DOG – Stanisław Jan
Borowski

Galeria Versus

WOLNY

www.wroclaw2016.pl/
hot-dog-stanislaw-j
an-borowski;
www.europeanglassfestival.
com

10-11-2016 12-11-2016

Muzyka, teatr

2016 DOKĄD?

NFM

PŁATNY

www.impart.art.pl

wstęp wolny

WOLNY
WOLNY

www.wroclaw2016.pl
/dzikie-pola.-historia
-awangardowego
-wroclawia-o-wroclawiuza-granica
www.wroclaw2016.pl/
miedzynarodowy-muralceramiczny-spotkajmy-siewroclaw-2016
www.wroclaw2016.pl/
beginning-sebastian-kitzberger-debiut-festiwalu,

WOLNY /
obowiązują
zapisy

www.wroclaw2016.pl/
kosciol.-piekno-i-kicz

www.wroclaw2016.pl/transfer-antonina-joszczuk; www.
europeanglassfestival.com

14

100 razy kultura,
Niebo nad Wrocławiem 2016

Niebo w Hali Stulecia, premiera „Trubadura” w Operze Wrocławskiej oraz jeszcze około 100 wydarzeń kulturalnych: wystaw, koncertów, seansów filmowych,
imprez kulinarnych i happeningów... 100 imprez w całym mieście przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, dla studentów i seniorów, dla wrocławian i naszych
gości z zagranicy – tak będzie wyglądał Weekend Zamknięcia Programu Europejskiej Stolicy Kultury. „Zamknięcia programu”, gdyż zamknięcie roku, w którym
oczy całej kulturalnej Europy były skierowane na Wrocław, nastąpi 31 grudnia o północy podczas wielkiej i wyjątkowo wrocławskiej imprezy sylwestrowej.

„Trubadur”

fot. M. Grotowski

Niebo w Hali Stulecia

w moim Wrocławiu

Dla mnie to również
wspomnienie, osobiste
przeżycie, bowiem dokładnie 20 lat temu w tym wyjątkowym mieście wygrałem Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny.
Wyzwaniem i przyjemnością więc będzie utrzymanie energii, jaką kreuje
miasto Wrocław.

Opera Verdiego
– emocje rodem z thrillera

Dla każdego teatru początek sezonu
artystycznego jest wyjątkowym świętem, wymagającym od całego zespołu wzmożonej pracy, zaangażowania
i poświęcenia. Nagrodą dla nas wszystkich będzie – mam nadzieję – w pełni
zasłużony aplauz publiczności. Naszą
pierwszą premierą, która jednocześnie
wpisywać się będzie w weekend zamykający tegoroczny program Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016,
jest „Trubadur” Giuseppe Verdiego.
O tym dziele wspaniałego włoskiego
kompozytora pisano wiele, chwaląc
walory muzyczne i wytykając błędy
w rzekomo słabym libretcie. Zapewniam jednak, że historia bohaterów tej
opery jest prosta i przejrzysta, utrzymana w tajemniczym napięciu rodem
z dobrego thrillera. Zgodnie z dziewiętnastowieczną konwencją o serce,
względy ukochanej walczyć będzie
dwóch młodzieńców. Sytuację komplikuje również fakt, że obaj pochodzą
z dwóch różnych klas społecznych,
rywalizujących ze sobą także politycznie. Zakończenie dostarczy wielu

wyjaśnień, wydobywających się stopniowo z tajemniczej scenerii. Ufam, że
będzie to dla nas wszystkich wyśmienita uczta duchowa.

Połączmy stolice kultury

Z rozpoczęciem tego sezonu artystycznego programowo zamierzamy
znacząco rozbudować współpracę
z zagranicznymi teatrami operowymi.
Inscenizacja „Trubadura” w reżyserii wybitnego łotewskiego reżysera,
Andrejsa Žagarsa, przygotowana we
współpracy z Łotewską Operą Narodową, rozpoczyna więc nowy etap
w historii Opery Wrocławskiej. W tym
przypadku istotne jest również, że
Ryga była Europejską Stolicą Kultury
w 2014 roku. Nasza premiera zatem
staje się metaforyczną klamrą łączącą
obie Stolice Kultury: Rygę i Wrocław.
W nadchodzącym sezonie otwierać się
będziemy na nowe artystyczne trendy
w sztuce operowej i baletowej. Zaplanowaliśmy współpracę z Paryżem (Teathre
Champs-Elysées), Ljubljaną (Slovensko
Narodno Gledallišče) i Frankfurtem nad
Menem (Oper Frankfurt). W Operze
Wrocławskiej gościć będziemy wybitnych śpiewaków, tancerzy i dyrygentów,
a także znakomitych reżyserów, wśród
których nie zabraknie Iriny Brook, Klausa Gutha czy Rocca.
To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę
zaprosić Państwa do Opery Wrocławskiej, by wspólnie świętować i przeżywać artystyczne emocje, których my
– jako wykonawcy – i Państwo – nasza
wspaniała Publiczność – doświadczymy już podczas najbliższej premiery „Trubadura” Giuseppe Verdiego
w dniach 16, 17, 18 i 20 grudnia.

To także pierwsze ze
wszystkich należących
do Kwartetu Flow wydarzenie, które rozegra się pod dachem – największym dachem Wrocławia.

Zaczęło się na Mostach...

Być może warto przypomnieć sobie
tę podróż, którą przebyliśmy razem
przez ostatnie 18 miesięcy…
Wraz z Mostami (performance na 29
wrocławskich mostach w czerwcu
2015 roku) usłyszeliśmy wiele głosów
miasta dzielących się charakterystycznymi, czasem niepokojącymi, zawsze
fascynującymi wizjami oscylującymi
wokół idei, że miejskie mosty mogą
zamienić się w pełną kakofonii kulturalną orkiestrę, która pozwala zajrzeć
w przeszłość miasta, pragnienia jego
mieszkańców, nacisk na odbudowę.
Setki młodych ludzi, spośród których
wielu nigdy nie myślało o sobie jako
o artystach, zainspirowało się do niezwykłych działań, których efektom
– z przyjemnością – przyglądało się
25 tysięcy widzów oraz... biegnących
przez miasto maratończyków.

Styczniowe Przebudzenie

W styczniu 2016 roku Przebudzenie
skupiło się na drogach i budynkach
łączących miasto, jak naczynia krwionośne w żywym organizmie, łączące

się w budowaniu nowego miasta na
Rynku. Chóry stojące na charakterystycznych zabytkach Wrocławia,
rzeki ludzi na ulicach, tysiące wykonawców, które wzięły udział w tym
spektakularnym wydarzeniu… Około 100 tysięcy osób wyszło tego dnia
na ulice Wrocławia, który stał się Europejską Stolicą Kultury.
Ten Wrocław, który ma do opowiedzenia historię. Historię… A być
może wiele historii? I komu? Samemu sobie? Polsce? Europie? Każdy
z Duchów otrzymał tytuł, otwarty
temat, który był jego odpowiedzią na
te pytania. Duch Odbudowy, Wielu
Wyznań, Innowacji i Powodzi – cztery tematy, które mieszkańcy i artyści
określili jako kluczowe w zrozumieniu natury tego miejsca.

Flow na Odrze

Flow I + II, które wydarzyło się
wzdłuż Odry, zachęciło diaspory
z Niemiec, Izraela, Czech, Ukrainy
i Polski, aby pomóc w zorganizowaniu
wielowarstwowego i spektakularnego
wydarzenia opowiadającego o naturze tego miejsca, nadodrzańskiego
miasta. Tak jak pozostałe wydarzenia,
Flow rozpoczęło się od intymnych
rozmów między ludźmi, dla których
Wrocław jest niejako sposobem na
zrozumienie, czym jest bycie częścią
społeczności wraz z jej przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością.

Niebo

Odsłoni się przed nami 17 grudnia
w Hali Stulecia. Łączy ono fragmenty
z poprzednich trzech części Kwartetu
Flow, ale dojdą także trzy nowe, niezwykłe elementy. Spotykamy wyjąt-

kową rodzinę, która – jak wszystkie
familie – powie nam coś o spojrzeniu wstecz, w trakcie gdy idziemy do
przodu, przed siebie. Zetkniemy się
z Halą Stulecia: jednym, z tych miejsc,
które podobnie jak katedra św. Pawła w Londynie przetrwały burzliwe
czasy XX wieku. Finalnie zobaczymy
także, jak wszystko jest ze sobą nierozerwalnie połączone.
Przygotowanie tych czterech projektów było dla wszystkich w nie zaangażowanych niezwykłym przywilejem. Zajęło to trzy lata naszego życia.
Pozwoliło zaangażować mieszkańców
i artystów z kilkunastu krajów i specjalistów z wielu dziedzin technologii
i kultury. Ale co najważniejsze, Kwartet
Flow pozwolił mieszkańcom na opowiedzenie historii Wrocławia i miejsc
z nim związanych. Opowiedzenie jej
Polsce, Europie i samym sobie.
Chris Baldwin

Autor jest brytyjskim reżyserem, pedagogiem i pisarzem. Jako kurator ESK ds.
performance przygotował Kwartet Flow,
czyli cztery wielkie wydarzenia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (Mosty – 20 czerwca 2015 r., Przebudzenie
– ceremonia otwarcia – 17 stycznia 2016
r., Flow I i II – 11 czerwca 2016 r. i Niebo
– ceremonia zamknięcia programu ESK –
16/17 grudnia 2016 r.).

Niebo

Ceremonia zamknięcia programu
ESK Wrocław 2016
Hala Stulecia, ul. Wystwowa 1
Czwarta część Kwartetu Flow
17.12.2016 r., godz. 14:30 i 19:00
Od listopada dostępne będą darmowe
wejściówki na spektakl, do odbioru
w wielu miejscach Wrocławia. 16
grudnia o godzinie 19.30 zaplanowano
otwartą dla publiczności próbę generalną.

Marcin Nałęcz-Niesiołowski

Autor od 1997 do 2011 roku pełnił funkcję
dyrektora naczelnego i artystycznego
Filharmonii Białostockiej, a następnie,
od 2005 roku, Opery i Filharmonii
Podlaskiej. Od września 2016 roku jest
dyrektorem Opery Wrocławskiej. Laureat
wielu nagród i wyróżnień – otrzymał m.in.
nagrodę ministra kultury „Ad Astra”,
Srebrny Krzyż Zasługi oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

fot Marek Maziarz

Wrocław to dla mnie
miejsce szczególne,
powiedziałbym magiczne.
Jest mi niezmiernie milo, że
w roku Europejskiej Stolicy
Kultury 2016, a dokładnie
we wrześniu, objąłem
stanowisko dyrektora Opery
Wrocławskiej. Takiego roku
się nie zapomni.

Niebo to ostatnia część
Kwartetu Flow (Mosty,
Przebudzenie, Flow I + II,
Niebo) i jednocześnie
punkt, w którym ciąg
historii utkany zostaje
w jedno przedstawienie,
aby zakończyć ten
niezapomniany europejski
rok 2016 w kulturze.

Projekty
specjalne

Literatura

Film

Sztuki
wizualne

Architektura

Teatr

Muzyka

Dolny Śląsk

Opera

Performance
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Hala z książkami

W

rocławskie Targi Dobrych
Książek, które w tym

roku znalazły się w programie
Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, zapraszają
w dniach 1-4 grudnia do Hali
Stulecia w godzinach – czwartek:
10-18; piątek i sobota – 10-19,
niedziela – 10-16. Wśród gości,
którzy już potwierdzili swoją
obecność, będą między innymi:
Janusz Głowacki, Marek
Krajewski, Tomasz Zimoch,
Malajkat i Ewa Błaszczyk.

Stasiuk,

Reporterzy Dużego Formatu,
Angelika Kuźniak i Magdalena
Budzińska, opowiedzą
o dziennikach Zofii Stryjeńskiej;
Adam Wajrak będzie promował
nową książkę „Umarły las”,
a Paweł Smoleński „Wieje szarkijja.
Beduini z pustyni Negew”;

whisky i dobre książki
Błaszczyk, Głowacki,
Krajewski, Malajkat... 25.
Wrocławskie Targi Dobrych
Książek, ale po raz pierwszy
w Europejskiej Stolicy Kultury
i w Hali Stulecia, zapowiadają
się wyjątkowo i rekordowo.
WTDK mają 25. urodziny, wciąż się rozrastają
i wędrują po Wrocławiu
w poszukiwaniu miejsca idealnego. Zdaje się, że w tym roku je znajdą. „Dobre
książki” przenoszą się do Hali Stulecia,
zabytku klasy światowej, miejsca prestiżowego i stworzonego na targowe imprezy.
– Kiedy wydawcy dowiedzieli się o nowej
lokalizacji, powiedzieli: wreszcie! Chociaż
wcześniej trochę się obawiali, bo to jednak kawałek od centrum. Stoiska staną na
płycie głównej hali. To bardzo duża powierzchnia, ponad 2000 metrów kwadratowych, ale wierzymy, że ją wypełnimy
– mówi Anna Morawiecka, wiceszefowa
Wrocławskiego Domu Literatury, który
jest organizatorem imprezy.
To, że odległości bać się nie trzeba, pokazała ostatnia edycja w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia: stoiska miało
tam 150 wystawców, a targi odwiedziło
50 tysięcy osób. To był absolutny rekord.

W muzeum fajnie,
ale na dworcu jeszcze lepiej

Droga, jaką przebyły WTDK przez
ćwierćwiecze, pokazuje, jak bardzo
zmienił się przez ten czas rynek książki,
a także czytelnik. Aż trudno uwierzyć,
że podczas pierwszej edycji, w grudniu
1992 roku, na pierwszym piętrze Opery
Wrocławskiej książki wystawiało dwudziestu wydawców. Mało? Wcale nie,
jeśli się weźmie pod uwagę założenia im-

Barbara Gawryluk opowie
o biografii Wandy Chotomskiej.
Ciekawie zapowiada się spotkanie
z autorami książki „Kresy.
Wołyń: historie dzieci ocalonych
z pogromu” oraz z reporterami:
Konradem Piskałą i Tomaszem

prezy: miała być elitarna, a wydawca był
wybrańcem – mógł się pojawić, jeśli dostał zaproszenie, bo chodziło wyłącznie
o tych, którzy wydają książki naprawdę
wartościowe. To były czasy!
Tych dwudziestu najlepszych wystarczyło,
żeby przyciągnąć tłumy i by impreza zakotwiczyła we Wrocławiu na zawsze, pączkując z roku na rok. Pierwsza edycja była też
wyzwaniem logistycznym: bez mejli, komórek, a nawet faksów. Pięciu pracowników Ossolineum razem z wydawnictwem
PIW uwijało się, nosząc meble i kolportując ulotki, sami też budowali stoiska i dbali
o komfort wydawców oraz klientów.
Wrocławianie chcieli więcej i więcej, więc
trzeba było się przeprowadzić. Ratusz –
który przyjął targi na 5 lat – choć nobliwy,
okazał się za ciasny i tak WPDK (kilka lat
temu literkę P jak Promocje zastąpiło T
jak Targi) trafiły na kolejne 10 lat na ulicę Wita Stwosza, do Pałacu Hatzfeldów,
czyli siedziby BWA Awangarda. Tu, pod
kierownictwem Barbary Rymaszewskiej
(organizatorem było Wydawnictwo
Dolnośląskie), zyskały markę w kraju
i trzeba było znów pomyśleć o większej
powierzchni. Tym razem trafiły do Muzeum Architektury ze stylowymi wnętrzami dawnego klasztoru Bernardynów.
Po 5 latach wykorzystano odrestaurowane wnętrza kolejnego zabytku – Dworca
Głównego PKP.
Tymczasem zmieniła się definicja dobrej książki: okazało się, że dobra jest
ta, którą czytelnik chętnie kupi. Targi
stały się nie tylko świętem czytelniczym, ale też świetnym biznesem.
Sprzyja temu termin:
pierwszy weekend grudnia.
Stąd zatrzęsienie na nich
mi-

da Beata Gigiel z biura Wrocławskich
Targów Dobrej Książki.

Potkajem. Targom towarzyszyć
będą warsztaty plastyczne
dla dzieci, zorganizowane m.in.

Pióro Fredry i wyjątkowy
wrocławski czytelnik
Organizatorom targów
przez te wszystkie lata
udało się utrzymać klimat
czytelniczego święta.
Nie ulegli powszechnym
komercyjnym tendencjom
i wstęp na targi cały czas
jest darmowy.
kołajów, nastrój rozrzewnienia
i wspólnotowa atmosfera. Ale nie jest
to wyłącznie zasługa świątecznego
klimatu, a przede wszystkim starań
organizatorów. Potrafią to docenić
wydawcy bywający na wszystkich
najważniejszych targach książkowych
w kraju, którzy przyznają, że atmosfera
tych targów jest niepowtarzalna.
– Staramy się, żeby wszyscy dobrze się
czuli. Dlatego od lat przyjmujemy wolontariuszy, którzy pomagają wydawcom. Dwa lata temu wolontariuszka,
która od lat z nami współpracuje, przyszła na targi prosto ze ślubu, aby sfotografować się w sukni ślubnej na tle stoisk. Oczywiście, dostała w prezencie od
wydawców mnóstwo książek – opowia-

przez wydawnictwa Kocur Bury
i Nasza Księgarnia, a także zajęcia

Co roku lękiem napawa wydawców i organizatorów grudniowa pogoda. Na szczęście czytelnik to klient zdeterminowany
i tak błahy powód, jak śnieżna zamieć,
nie jest w stanie powstrzymać go przed
zakupem książki po atrakcyjnej cenie i złowieniem autografu ulubionego pisarza:
Hanny Krall, Janusza Głowackiego, Marka
Krajewskiego, Filipa Springera czy Małgorzaty Musierowicz.
Jacek Antczak, redaktor Gazety ESK
Wrocław 2016 (której 6. numer trzymacie Państwo w ręku – przyp. red.), był na
wszystkich 24 targach, występując na
nich w wielu wcieleniach: autora książek,
dziennikarza i prowadzącego spotkania
z pisarzami. Zarejestrował w pamięci wiele
zakulisowych zdarzeń i ciekawostek. – Katarzyna Grochola pije bruderszaft z Januszem Wiśniewskim, Hanna Krall w kanciapce BWA dyskutuje z Ewą Skibińską
o „Dekalogu” i Kieślowskim, a Stasiuk ze
Świetlickim zamawiają whisky u Martyny
Jakubowicz w pubie Gumowa Róża. To
tylko kilka z kilkudziesięciu momentów,
których nie da się zapomnieć – wspomina.
I ostrzega, by dobrze planować zakupy, bo
pokusa czyha na każdym kroku i nic nie
pomoże, że mamy wyliczoną gotówkę:
większość wydawców to spryciarze i od
jakiegoś czasu mają terminale do kart.
Organizatorom targów przez te wszystkie
lata udało się utrzymać klimat czytelniczego święta.
Nie ulegli komercyjnym
tendencjom i wstęp na
targi cały czas jest darmowy – w przeciwieństwie
do targów w Warszawie
i w Krakowie. Nie trzeba
też rejestrować się na
spotkania z autorami, choć na

Fot. Andrzej Solnica

Fot. Andrzej Solnica

Aleksander Doba, Wojciech

plastyczne, literackie i warsztaty
logopedyczne.

wielu sale pękają w szwach. W ubiegłym
roku Adam Wajrak przyciągnął takie tłumy, że trzeba było zmienić miejsce. Obsługa targów wie, że dla Stasiuka, Tokarczuk
czy Wojciecha Manna zawsze trzeba rezerwować salę największą z możliwych.
WTDK towarzyszy prestiżowy konkurs
o Pióro Fredry, w którym wydawcy są nagradzani za książki o wybitnych walorach
edytorskich. To jedyny konkurs w kraju,
który uwzględnia nie tylko treść, ale także szatę graficzną publikacji. Ocenia jury,
w którym zasiadają eksperci najwyższej
klasy, m.in. historyk literatury Marcin
Cieński i artyści: Paweł Jarodzki i Christos
Mandzios. W tym roku zadebiutują dwie
Barbary: Piegdoń-Adamczyk, wydawca
magazynu Książki, i Marcinik z radiowej
Trójki. Wśród nagrodzonych książek znalazły się m.in. Dzieła zebrane Witkacego
(PIW), , Barbarzyńska Europa Karola
Modzelewskiego (ISKRY) czy Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk (Wydawnictwo
Literackie).
W ostatnich latach ranga WTDK znacznie
wzrosła: stały się trzecimi targami książki
w Polsce. Przyjeżdżają na nie wszystkie
największe i najlepsze wydawnictwa, m.in.
Wydawnictwo Literackie, Czarne, Rebis,
Iskry, Zysk, Arkady, Bosz, Świat Książki, ale
także mniejsze oficyny wydające literaturę
ambitniejszą, jak Dom Spotkań z Historią,
wydawnictwa Więź czy Karakter, czy wydawcy książek dla dzieci, Nasza Księgarnia, Zakamarki, Media Rodzina...
– Szczególnie cieszy nas, że z każdym rokiem coraz więcej odwiedzających przychodzi na targi i bierze udział w spotkaniach z autorami. A według wydawców
wrocławski czytelnik jest wyjątkowy: wyrobiony, zorientowany i wie, czego chce.
Jak przychodzi, to naprawdę po książki –
mówi Anna Morawiecka.
Joanna Kuciel-Frydryszak

Autorka jest wrocławską dziennikarką,
autorką biografii Antoniego Słonimskiego,
współpracuje m.in. z Wysokimi Obcasami
Ekstra
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Lwowska

codzienność
24 czerwca 1937 roku
Wyjątkowość Lwowa i jego
miejsca na mapie stała się dla
twórców wystawy w Muzeum
Architektury pretekstem do
podkreślenia nowoczesności
tego miasta w XX wieku
– pisze profesor Andrzej
Szczerski

narium Matematycznego na Uniwersytecie Lwowskim doktor Stanisław Ulam
przedstawił sprawozdanie z pobytu
naukowego w Stanach Zjednoczonych,
gdzie w 1939 roku wyjechał, aby stać się
czołowym twórcą amerykańskich badań
nad energią atomową. Trwała budowa
licznych kamienic i innych budynków
modernistycznych, architekci planowali
kolejne, a na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej dobiegał końca letni semestr. W prywatnych kalendarzach
i wspomnieniach zapisano z pewnością
wiele innych, jeszcze ważniejszych wydarzeń. To właśnie lwowska codzienność stała się dla twórców wystawy pretekstem do podkreślenia wyjątkowości
Lwowa i jego miejsca na mapie nowoczesności w XX wieku.

Lwów we Wrocławiu

Wystawa w Muzeum Architektury we
Wrocławiu jest pierwszą tak obszerną
prezentacją osiągnięć lwowskich architektów, która pokazana zostanie na
tle innych dziedzin życia kulturalnego
w mieście za pośrednictwem planów,
makiet architektonicznych, fotografii,
dzieł sztuki, plakatów, pocztówek i filmów. Opracowana w oparciu o kolekcje
publiczne i prywatne z Polski i Ukrainy
Lwów, 24 czerwca 1937
jest różnorodnym portretem moderniroku. Pod tą datą kronistycznego miasta i podkreśla rolę Lwoki nie odnotowały żadwa jako centrum nowoczesności w czanego ważnego wydarzenia w historii
sach Drugiej Rzeczypospolitej.
Lwowa. To był zwyczajny dzień w życiu
Ekspozycji towarzyszy wspaniałe, kilmiasta. Nastąpiły w nim tysiące zdakusetstronicowe wydawnictwo (pod
rzeń, mniej lub bardziej istotnych, ale to
redakcją profesorów Bohdana Cherwłaśnie one decydowały o codziennokesa i Andrzeja Szczerskiego – przyp.
ści Lwowa i jego mieszkańców. Z perred.), zawierające bogaty
spektywy pojedynczemateriał ikonograficzgo dnia najlepiej
ny oraz zbiór esejów
widać, że we Lwowie
pióra polskich i ukraefekty różnorodnych
ińskich badaczy lwowprojektów moderniskiego modernizmu.
zacyjnych były coTo pierwsze tak obszerdziennym doświadne opracowanie tego
czeniem, które
tematu. Znajdziemy
przyjmowano i aktu m.in. zagadnienia
ceptowano.
związane z twórczością
Jak donosiły gazety,
i specyfiką lwowskiego
w tym dniu słońce
środowiska architektowzeszło o godzinie
nicznego (tzw. lwowtrzeciej piętnaście,
skiej szkoły architektozaszło o dwudziestej
nicznej). W szerokim
jeden. Zanotowano
kontekście społecznym
także, poza imieninai historycznym zostały
mi Janów i Janeczek
Tadeusz
omówione przykłady
oraz kroniką wypad- „Sex-ap Teodorowicz-Todorowski, projekt reklamy perfum
peal”, 1934, tusz i ołówek na kartonie, zbiory Muzeum
modernistycznej archików, że w Teatrze Architektury we Wrocławiu.
tektury Lwowa, a także
Wielkim wystawiono
sztuka plakatu, lwowska
spektakl Biała dama,
fotografia i rzeźba architektoniczna.
a w kilkunastu kinach odbyły się seanse Życie codzienne i kulturalne
filmowe. Radio Lwów nadało felieton Drugiej Rzeczypospolitej
Wilhelma Raorta propagujący nową Lata Drugiej Rzeczypospolitej przy- Andrzej Szczerski
modę na wycieczki górskie oraz odczyt niosły dla Lwowa nowe możliwości Autor – kurator wystawy – jest profesorem,
historykiem i krytykiem sztuki, adiunktem
Józefy Vogelównej o nowatorskich ba- rozwojowe, które zostały konsekwent- w
Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu
daniach archeologicznych w Biskupinie, nie wykorzystane na rzecz budowy no- Jagiellońskiego i wicedyrektorem ds. naukoMuzeum Narodowego w Krakowie.
które zapoczątkowały w Polsce arche- woczesnego miasta o ważnej pozycji wych
Był kuratorem wielu wystaw, w tym m.in.
ologię doświadczalną. W ramach Semi- w kraju i w tym regionie Europy Środ- „Modernizacje 1918-1939. Czas przyszły
dokonany” w Muzeum Sztuki w Łodzi
kowo-Wschodniej. Przede wszystkim w
2010 roku. Ostatnio opublikował „Cztery
stworzono ramy dla funkcjonowania nowoczesności. Teksty o sztuce i architektuzłożonego organizmu miejskiego i co- rze polskiej XX wieku” (Kraków 2015).
dziennego życia mieszkańców, dzięki którym mogły działać tak różne
Wystawa w Muzeum
stowarzyszenia i twórcy, stanowiący
Architektury
o dynamice życia kulturalnego miasta,
jak grupa „Artes”, lwowscy fotograficy,
ramach programu
projektanci plakatów, twórcy lwowarchitektonicznego Europejskiej
skiej szkoły matematycznej, środowiStolicy Kultury Wrocław 2016 we
ska uniwersyteckie i politechniczne,
wrocławskim Muzeum Architektury
filmowcy, radiowcy i inni. W tym kon(ul. Bernardyńska 5) prezentowana
tekście rozwijała się architektura mojest wystawa „Lwów, 24 czerwca 1937.
Miasto, architektura, modernizm”.
dernistyczna we Lwowie, której warTo kolejna odsłona obecności kultury
tość i znaczenie są nie do przecenienia.
i sztuki Lwowa w stolicy Dolnego
Lwowskie środowisko architektoniczTadeusz TeodorowiczŚląska. Tym ważniejsza, że poświęcona
ne pozostawiło wybitne realizacje we
-Todorowski – polski
postaciom i zjawiskom, które już kilka
wszystkich dziedzinach nowej archiarchitekt (ur. 25 czerwca
lat później miały wywrzeć ogromny
tektury: od prywatnych willi i kamie1907 roku we Lwowie,
wpływ na kształt myśli akademickiej,
nic, przez gmachy użyteczności puzm. 25 października 2001 r.
kulturalnej i społecznej w powojennym
blicznej, po siedzibę lwowskiego radia
w Gliwicach).
Wrocławiu...
i tereny sportowe.

ilon centralny
Lwów, Targi Wschodnie, paw
kcja prywatna.
Lubelskiej, pocztówka, kole
z widokiem na Kopiec Unii

Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, projekt domu jednoro
dzinnego, widok
perspektywiczny, 1931 rok, tusz, akwarela, karton, zbiory
Muzeum
Architektury we Wrocławiu.

W

Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, projekt szpitala, praca studencka
z przedmiotu „Budownictwo utylitarne” prowadzonego przez prof.
Władysława Derdackiego, widok perspektywiczny przeszklonego
narożnika, 1929, tusz, akwarela i ołówek na kartonie, zbiory Muzeum
Architektury we Wrocławiu.

Projekty
specjalne

Literatura

Film

Sztuki
wizualne

Architektura

Teatr

Muzyka

Dolny Śląsk

Opera

Performance
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Lwów, Targi Wschodnie, brama wjazdowa, pocztówka,

kolekcja prywatna.

Biblioteka Politechniki Lwowskiej, zbudowanej w 1929-34
r. według projektu
prof. Tadeusza Obmińskiego, pocztówka, kolekcja prywatn
a.

Przychodnia przeciwgruźlicza Kasy Chorych m. Lwowa
przy ulicy

Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, projekt reklamy wyrobów firmy „Centra”,
1934, tusz, gwasz, akwarela i ołówek na kartonie, zbiory Muzeum Architektury
we Wrocławiu.

Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, dom własny
przy ul. Pomorskiej 45 na osiedlu Żelazna Woda,
widok perspektywiczny, 22.07.1945 r., akwarela
i ołówek na kartonie, zbiory Muzeum Architektury
we Wrocławiu.

Kurkowej 31, pocztówka, kolekcja prywatna.

Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, projekt stoiska
fabryki porcelany „Ćmielów” na Międzynarodowe
Targi Wschodnie we Lwowie, widok perspektywiczny,
1927-1928, gwasz, akwarela i ołówek na kartonie, zbiory
Muzeum Architektury we Wrocławiu.
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Tropem
literatury

Bibliopolis. Miasto biblioteka

B

ibliopolis to całoroczny
program Europejskiej Stolicy

Kultury i Światowej Stolicy
Książki UNESCO Wrocław 2016,
polegający na wprowadzaniu
książek i literatury w przestrzeń
Fot. Wojciech Kujawski

Wrocławia, by przemienić

Już od wielu miesięcy Wrocław – w tym roku
także Światowa Stolica Książki UNESCO –
przemienia się w Bibliopolis: miasto bibliotekę,
w którym literatura objawia się w przestrzeni
miasta na chwilę, choćby przez otuloną poezją
bramę do Zaułka Solnego, czy na stałe – dzięki
subtelnym muralom z wizerunkami pisarzy w
ślepych oknach w centrum miasta. W grudniu
2016 dosłownie przeniesiemy książkę w różne
zapomniane zakątki miasta– zaprosimy
czytelników na spacer tropem tekstów z antologii
„Przewodnik po zaminowanym terenie”.

miasto w wielką bibliotekę, gdzie
literatura jest wszechobecna
i czyta się wszędzie. W ramach
programu odbywają się między
innymi:
Literackie Interwencje Miejskie,
w tym:
• Kanarki Literackie – akcja
rozdawania książek

„Cegła” na samochodach.
Magnetyczne naklejki na auta
z cytatami z polskich klasyków
dotarły nawet do Kanady.
We Wrocławiu dostępne są
w księgarni Tajne Komplety.

w komunikacji miejskiej z okazji
Światowego Dnia Książki;
• Poetycki Zaułek, w ramach
którego brama Zaułka
Solnego została opakowana
poezją, czy Literackie Owoce
(Stowarzyszenie Garaże Kultury);

Fot. Ada Tabisz

„„Przewodnik po zaminowanym terenie” stał
się dla nas inspiracją do
stworzenia mapy miejsc, w której zostaną wkomponowane w istniejącą substancję architektoniczną, często naznaczoną bogatą historią miasta, wybrane
teksty z książki. Będzie to mapa niezwykła – zaproszenie do szeregu intelektualnych gier i poszukiwań, przeniesienie
słowa pisanego w inny wymiar. Mapa
będzie też namacalnym artefaktem, z

• „Cegła” na samochodach, czyli

którym chętni będą mogli podróżować
po mieście.
Teksty antologii pojawią się nie tylko jako
klasyczne murale. Będą to raczej różnorodne wizualne implementacje w tkankę
architektury miasta. Tekst wyszorowany
myjką ciśnieniową na wielkiej zszarzałej
elewacji kamienicy. Wyryty w kamieniu
jako jeden ze stopni zejścia do brzegu Odry
– czasem zalewany nieznacznie jej nurtem.

Tablica po drugiej stronie Portu Rzecznego, a tekst na niej możliwy do przeczytania
za pomocą lunety – lornety takiej jak na
molo nad morzem…
Zapraszamy do intelektualnej gry miejskiej, do poszukiwania tekstów, które stanowią element architektury.
Projekt tworzą wspólnie Ośrodek Postaw
Twórczych i zespół literacki ESK Wrocław
2016.

całoroczna akcja rozdawania
naklejek magnetycznych na
samochody z cytatami autorstwa
polskich pisarzy (Fundacja na
Rzecz Kultury i Edukacji im.
Tymoteusza Karpowicza);

Literackie Owoce z poezją
zawisły na drzewach
w centrum miasta podczas
październikowego Bruno
Schulz Festiwal.

• malowanie w ślepych oknach
w centrum Wrocławia murali
z wizerunkami wrocławskich
pisarzy (autorstwa Filipa „Skonta”
Niziołka);
• Zaginiony „Przewodnik
po zaminowanym terenie”
– wędrówka po Wrocławiu
śladami poezji i prozy, planowana

„Przewodnik po zaminowanym terenie” to antologia tekstów poetyckich i prozatorskich,
które ukazywały się w magazynie „Helikopter” w latach 2011-2015. Zawiera teksty
autorstwa, między innymi, Andreasa Altmanna, Gary’ego Snydera, Huberta KlimkoDobrzanieckiego, Tomasza Różyckiego, Jacka Podsiadło, Krzysztofa Siwczyka czy
Agnieszki Wolny-Hamkało. „Kluczowy jest tu stan zdziwienia” mówią o książce jej
redaktorzy. „Zdziwienia codziennością, a zatem nie sięganie po tzw. wielkie sprawy,
wielkie tematy, tylko zanurzenie się w zwykłe życie, na powierzchni którego tworzą się
czasem szczeliny czy pęknięcia, poprzez które można zajrzeć głębiej”.

Postaw Twórczych).

Opakowany w poezję Zaułek
Solny zaskakiwał przechodniów
podczas Międzynarodowego
Festiwalu Poezji Silesius w maju
tego roku.

Fot. Maks Pflegel

na grudzień 2016 (Ośrodek

Europejska Stolica Kultury do poczytania
Setki wydarzeń kulturalnych, wystawy, spotkania, bogactwo
imprez literackich i wspaniali artyści w różnych dziedzinach
sztuki. Rok ESK we Wrocławiu pozostawi trwałe ślady w życiu
kulturalnym miasta i kraju nie tylko w postaci wrażeń i emocji,
ale książek, w tym tomików, powieści czy albumów. Zapraszamy
do czytania i oglądania! Poniżej przypominamy o kilku z nich.
Wśród wielu katalogów
i albumów towarzyszących wystawom organizowanym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 na szczególną
uwagę zasługuje „Eduardo Chillida.
Brzmienia” – album prezentujący twórczość słynnego baskijskiego rzeźbiarza,
którego wystawa otwierała wrocławskie
ESK w styczniu 2016 roku. Przepiękna
publikacja towarzyszyć będzie także li-

stopadowej wystawie Photography Never Dies. Znajdą się w niej teksty dotyczące idei, historii i ewolucji fotografii,
uzupełnione bogatym materiałem ilustracyjnym. I jeszcze jedno wydawnictwo, którego premierę ESK planuje na
grudzień – „Stopień zależności”. Książka ta podsumuje i uzupełni wystawę
pod tym samym tytułem. Wydana
w trzech językach (polski/angielski/
ukraiński) będzie pierwszą publikacją

T

e i wiele innych książek (m.in.
opublikowane dzięki mikroGRANTOM

i seria poświęcona architekturze
i architektom), wydane przez ESK Wrocław
2016, są dostępne w Infopunkcie Barbara

przy ul. Świdnickiej 8c, a także w sklepie
internetowym na www.sklep.bfimpart.
nazwa.pl. Większość publikacji będzie
też można kupić na stoisku ESK podczas
Wrocławskich Targów Dobrych Książek, które
odbędą się w dniach 1-4 grudnia 2016 roku.

poświęconą grupowej historii sztuki
ukraińskiej z lat 2000-2016.

Wrocławskie obyczaje
od podszewki

Wrocław i jego mieszkańcy są bohaterem
wielu książek wydawanych przez ESK
Wrocław 2016. Choćby „Wrocławskiej
książki kucharskiej,” w której mieszkańcy
miasta i regionu podzielili się rodzinnymi
przepisami i opowieściami związanymi
z kulinariami, udowadniając w tej sposób,
że kuchnia wrocławska nie tylko istnieje,
ale jest smaczna i różnorodna. To idealny
prezent dla wszystkich miłośników gotowania. O życiu Wrocławia mówi też Magdalena Palica w książce „Wrocław 1916.
Kronika miasta twierdzy” (Atut), której
premiera planowana jest na grudzień

2016 roku. Tom poświęcony jest bogatemu kulturalnemu i obyczajowemu życiu
we Wrocławiu w 1916 roku i opowiada
między innymi o życiu znanych wrocławian, jak Edyta Stein, oraz słynnych osobistości działających w mieście (Williama
Sterna, Hansa Poelziga). Miłośnicy muzyki z pewnością chętnie sięgną po „Rock
we Wrocławiu” autorstwa Bogusława
Klimsy – bogato ilustrowane kompendium wiedzy o muzykach, płytach, dziennikarzach i klubach rockowych. Premiera
również w grudniu 2016 r.

Wszystkie oblicza literatury

W 2016 roku we Wrocławiu czytamy
wszędzie i wszystko: w parku i na Rynku,
poezję i prozę, wspólnie na głos i w zaciszu domowym. Wydajemy natomiast li-

teraturę wyjątkową, jak choćby pierwsze
w Polsce tomiki dwóch baskijskich poetów: „Ktoś chodzi po drabinie przeciwpożarowej” Harkaitza Cano i „Kartografię” Rikardo Arregiego. Albo antologię
poezji wrocławskiej i podwrocławskiej
w wyborze Jacka Bieruta pt. „Nielegalny
prąd” – po polsku i ukraińsku.
W grudniu czeka nas też premiera największego przedsięwzięcia wydawniczego Europejskiej Stolicy Kultury: antologii „Droga nie ma końca”. Wybrane
przez poetę Wojciecha Bonowicza
polskie wiersze dla dzieci – zarówno
klasyczne, jak i zupełnie współczesne
– uzupełnione baśniowymi ilustracjami Karoliny Wiśniewskiej, wydamy po
polsku i w językach mniejszości narodowych mieszkających w Polsce.
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Wrocław – wejście od podwórza
Szlakiem podwórkowych projektów
W ramach działań z artystami i mieszkańcami na wrocławskich podwórkach ESK Wrocław 2016
zrealizowało kilkadziesiąt projektów trwałych i czasowych w ciągu dwóch lat. Zaprosiliśmy artystów do
realizacji prac w miejscach nieoczywistych, ale bardzo ciekawych. Razem z nimi poznawaliśmy miasto
i jego mieszkańców. Zapraszamy Was do spacerów śladami projektów trwających, a także tych czasowych,
i odkrycia ciekawego oblicza Wrocławia.
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Sztuka
Jak wygląda Wrocław, kiedy nie można go usłyszeć? Jak to jest
mieszkać w romskim baraku – ustawionym w samym sercu miasta,
w przytulnej kawiarni? Czy Gombrowicz może pomóc nam
skontaktować się z duchami? Te pytania tylko pozornie nie pasują
do siebie. Ich wspólnym mianownikiem jest sztuka i kultura,
a wszystko łączy Europejska Stolicy Kultury Wrocław 2016 i jej
nowatorski program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.

Sztuka, czyli dialog

XXI wiek jest w ciągłej podróży, a jego
towarzyszem w tych peregrynacjach
– sztuka. Powstające na całym świecie
ośrodki rezydencyjne to nie tylko odpowiedź na wyzwanie współczesnej mobilności, ale przede wszystkim zaproszenie
dla artystów: „Wyjdźcie ze swoich pracowni, uczelni, miast, krajów; spróbujcie
sił w nowych miejscach i kontekstach.
Pozwólcie swoim pomysłom podróżować i spotykać się z ideami innych
artystów!”. Jednym z miejsc dla twórczego dialogu jest właśnie wrocławski
Program A-i-R Wro. Od 2014 roku pod

jego szyldem zorganizowaliśmy sto różnorodnych projektów rezydencyjnych
– zarówno we Wrocławiu, na Dolnym
Śląsku, jak i poza granicami Polski (A-i-R
Wro współpracuje m.in. z ośrodkami
w Czechach, na Słowacji, Węgrzech,
Ukrainie, w Niemczech, Francji i Kraju
Basków). Wśród projektów artystycznych znalazły się działania z pogranicza
sztuk wizualnych, performansu, teatru,
kina, sound artu czy literatury. Do końca 2016 roku A-i-R Wro ugości lub będzie współpracować przy projektach 78
rezydentów z zagranicy i 41 polskich
artystów.

Kino według Aitora

Jakich artystów gościło A-i-R Wro? Na
przykład Aitora Gametxo, młodego reżysera z Kraju Basków, który we Wrocławiu przygotował „Cichą symfonię”.
Według Aitora najbardziej demokratyczny czas w kinie miał miejsce jeszcze
przed wprowadzeniem dźwięku: oto

W Barbarze, siedzibie ESK, Romowie zbudowali barak.

Fot. Klaas Burger

To właśnie on już od
trzech lat przyciąga do
stolicy Dolnego Śląska
artystów, którzy zamiast gotowych odpowiedzi przywożą ze sobą nowe, często trudne pytania, a także umożliwia
dolnośląskim twórcom wyjazdy na zagraniczne rezydencje.

artyści musieli w taki sposób tworzyć
filmy, aby obraz spełniał podwójną rolę,
przekazując również warstwę dźwiękową, a tym samym nawet osoby niesłyszące mogły w podobny sposób doświadczać seansu kinowego. Stworzona
przez baskijskiego reżysera latem tego
roku „Cicha symfonia” jest więc inspirowana dawnymi symfoniami filmowymi, prezentującymi życie wielkich
miast. Ale jak stworzyć taką symfonię
współcześnie? Najlepiej korzystając
z pomocy osób niesłyszących – to właśnie oni stali się przewodnikami dla
Aitora po Wrocławiu.
A jak żyć w mieście, jeśli oficjalnie jest
się uważanym za kogoś funkcjonującego na marginesie społecznym? To pytanie zadał Klaas Burger, holenderski
dziennikarz i artysta wizualny, który
w stolicy Dolnego Śląska przygotował
dwa projekty wspólnie z mieszkańcami romskiego koczowiska przy ulicy
Kamieńskiego: „Jak spróbować działać
tak, jakby istniała jakaś przyszłość?”
oraz „#YOUAREAROSE”, czyli „Jesteś
różą”. W ramach tego drugiego projektu wspólnie z Romami zbudował barak
(w Barbarze, infopunkcie Europejskiej
Stolicy Kultury, w samym sercu Wrocławia) podobny do tych, które można
znaleźć na koczowisku. Przez kilka tygodni było to miejsce spotkań dla różnorodności, których uczestnicy zasta-

nawiali się, o kim lub o czym myślimy,
kiedy wypowiadamy zaimek „my”.
Na spotkanie ze światem, którego nie
można zobaczyć tradycyjnymi metodami, wybrała się Mathilde Lavenne,
artystka wizualna z Francji. Do Polski
przyciągnął ją Witold Gombrowicz i jego
powieści: „Opętani” i „Kosmos”. Lavenne
odkryła u naszego pisarza przede wszystkim zdolność łączenia świata realnego
i nierealnego. Zainspirowana tym tropem
postanowiła przygotować zbiór fotografii
i wideo, w którym przedstawia swoją wizję świata nierealnego we Wrocławiu i na
Dolnym Śląsku (efekty jej pracy będzie
można zobaczyć 16 grudnia 2016 r. podczas wystawy w Barbarze).
A-i-R Wro stara się szerzyć ideę mobilności artystów nie tylko w samym Wro-

Więcej informacji o A-i-R
Wro znajduje się na stronie
www.airwro.wroclaw2016.pl.
Program Rezydencji
Artystycznych A-i-R Wro
jest dofinansowany ze
środków ministra kultury
i dziedzictwa narodowego.

Drogi do domu, czyli rezydencja Karoliny Błażejczak.

cławiu. Zorganizowaliśmy cztery edycje
konkursu na rezydencję artystyczną dla
organizacji pozarządowych, spółdzielni
socjalnych i instytucji kultury z Dolnego Śląska. Jednym ze zwycięskich
projektów były „Drogi do domu”, czyli
opowieść o zapomnianych pionierach –
budowniczych dróg, którzy w latach 70.
i 80. ubiegłego stulecia wyznaczali nowe
trasy do mniejszych miejscowości w województwie (np. do Szklarskiej Poręby),
tym samym często „na nowo” odkrywając je dla świata. Artystka-rezydentka
Karolina Błażejczak – wraz z mamą należącą do zespołu budowniczych – wyruszyła w podróż wyznaczoną szlakiem
wspomnień, w efekcie czego powstała
książka-reportaż i seria krótkich filmów.
Choć rok 2016 dobiega końca, ostatnie
miesiące będą dla zespołu A-i-R Wro
bardzo pracowite. Na przełomie listopada i grudnia już po raz drugi międzynarodowe grono koordynatorów
programów rezydencyjnych weźmie
udział w A-i-R Wro Talks – spotkaniu,
podczas którego wspólnie wymienią się
wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć.
Stanisław Abramik

Autor jest jednym z koordynatorów projektów A-i-R Wro. W skład zespołu wchodzą
również: Berenika Nikodemska, Krzysztof
Bielaszka, Anna Bieliz, Justyna Głuszenkow i Barbara Wińska.

Aitor Gametxo zrealizował w ESK „Cichą symfonię”.

Fot. Krzysztof Ćwik

Rezydencje Artystyczne A-i-R Wro

Spotkania poświęcone współistnieniu mniejszości pod hasłem #YOUAREAROSE
podczas rezydencji Klaasa Burgera.

Fot. Karolina Błażejczak

w drodze

Fot. Krzysztof Ćwik
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Europejska Stolica Kultury
2016 to wielkie i prestiżowe
wydarzenie dla Wrocławia
i jego mieszkańców. Czuję
się wyróżniony, że to właśnie
rzeźba mojego autorstwa będzie
jednym z najważniejszych
wydarzeń podczas kulminacji
tych obchodów, których hasłem
przewodnim są „metamorfozy
kultury” – przemiany
zachodzące w obszarze kultury,
wspólnoty i samego miasta.
Rzeźba NAWA stanie
w miejscu niezwykłym
i tajemniczym. Wyspa
Daliowa – najmniejsza z kilkunastu
wysp Wrocławia, położona jest w pierwotnym dorzeczu Odry, otoczona bujną przyrodą i zabytkowymi budynkami. Swoim kształtem, nawiązującym
do konstrukcji stojącej nieopodal Hali
Targowej rzeźba doskonale wpasowuje
się w zabytkową tkankę miasta.

Gaudi, bionika i łuk

Silną inspiracją przy projektowaniu
rzeźby była dla mnie bionika. To nauka
pozwalająca implementować rozwiązania techniczne naśladujące struktury żywych organizmów. Poszukiwania formalne doprowadziły mnie do
stworzenia konstrukcji z połączonych
ze sobą łuków o bionicznych kształtach. Do zastosowania tego znanego
już i skutecznego elementu architektonicznego zainspirowali mnie słynni
artyści, projektanci i konstruktorzy:
Gaudi i Jean Prouvé, dla których łuk był
głównym przedmiotem badań. Był dla
nich optymalną formą nowoczesnych
konstrukcji. NAWA jest manifestem
nowatorskiego wykorzystania tradycyjnej formy łuków z wykorzystaniem
innowacyjnej technologii FiDU. Organiczne łuki oparte na krzywych splin
i bezier uzyskaliśmy w wyniku procesu „rzeźbienia” parametrycznego. Ta
innowacyjna dziedzina, rozwijająca
się w sztuce, architekturze i inżynierii,
polega na tworzeniu programów komputerowych pozwalających generować
bryły na podstawie kombinacji zadanych parametrów. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć piękne, unikalne
i dopasowane obiekty, mogąc jednocześnie swobodnie zmieniać ich skalę
z XS do XXL.

Przetłumaczyć rzeźbę

W początkowej fazie prac nad NAWĄ
wizję stalowej konstrukcji rzeźby musieliśmy przetłumaczyć na język cyfrowy, abyśmy mogli obliczyć wytrzymałość poszczególnych elementów, co
pozwoliło z kolei wygenerować pierw-

Magnetyczna

NAWA

na Wyspie Daliowej

sze modele trójwymiarowe. Modele
ułożone na makietach wyspy służyły
do przetestowania formy rzeźby. Ostateczny model został zaś odtworzony
jako prototyp w skali 1:2,5 w docelowej technologii FiDU. To pokazuje,
jak nowoczesna technologia wpływa
na współczesną sztukę i artystę który
stał się terazz. „Rzeźbiarzem 4.0”. Jego
narzędzia pracy tj. młot i dłuto zamieniliśmy na cyfrową informację. Moje
rzeźby “kute są informacją”.

Czarodziejskie miejsce

Polerowana powierzchnia stali nie-

rdzewnej, z której zbudowana będzie
rzeźba odbijać będzie okoliczną zieleń, przepływającą rzekę i zabytkową
architekturę. W zależności od pogody
i pory dnia, rzeźba będzie wyglądała za
każdym razem inaczej. Ponadto dzięki
pełnej rewitalizacji wyspy przy współpracy z grupą projektową ISBA oraz
architektami krajobrazu - firmą A+F,
która polegać będzie na dosadzeniu
7500 nowych roślin, zamontowaniu ławek, kamer i modernizacji istniejących
ścieżek, otwierających widok na otaczające wyspę zabytki sprawi, że będzie to
niezwykle, czarodziejskie i inspirujące
miejsce będące niczym magnes przyciągający turystów i mieszkańców miasta,
a także punktem odniesienia na bogatej
w atrakcje kulturalne mapie Wrocławia.
Oskar Zięta

Polerowana powierzchnia
stali nierdzewnej, z której
zbudowana będzie rzeźba,
odbijać będzie okoliczną
zieleń, przepływającą rzekę
i zabytkową architekturę.

Autor jest artystą, projektantem, architektem i innowatorem. Założył studio
projektowe Zięta Prozessdesign. Jest twórca innowacyjnej technologii deformacji
metalu, zwanej FiDU, dzięki której rozwija
możliwości tworzenia futurystycznych
rzeźb, obiektów i konstrukcji ultralekkich.
Jego prace można oglądać m.in w Vitra
Schaudepot Museum, Die Pinakotheken,
Centre Pompidou, La Triennale Di Milano,
Zuiderzee Museum, Holon Design Museum, Muzeach Narodowych w Warszawie
i Wrocławiu, czy Museo Nazionale Della
Scienza E Della Tecnologia Leonardo Da
Vinci, Museu de
Arte Moderna
do Rio de Janeiro, Muzeum
Sztuki Współczesnej we
Wrocławiu.
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Jak rozpoczęła się
państwa współpraca
z Fundacją Avant Art
i z Wrocławiem?
P.O.: Lille i Wrocław rozpoczęły współpracę w 2013 roku, w 2015 roku podczas koncertów zorganizowany w La
Malterie, miejscu, w którym Muzzix
organizuje wiele imprez i które jest swego rodzaju laboratorium dla wspólnoty
artystycznej spotkaliśmy się z ludzmi
z wrocławskiego Avant Art. Ponieważ
Lille było Europejską Stolicą Kultury
w 2004 roku i jest miastem partnerskim
Wrocławia, działacze kultury z Lille
pomagali w nawiązywaniu kontaktów
między mieszkańcami i artystami obu
miast, co okazało się niezmiernie pomocne.

walowa we Wrocławiu pomoże nam
znaleźć dokładniejsze określenie na
zdefiniowanie naszej muzyki!
d Bierze Pan udział w muzycznym
stażu współorganizowanym z programem rezydencji A-i-R Wro ESK
Wrocław2016.
I.C.: Będziemy działać jako trio wraz
z Philipem Zoubkiem z Kolonii grającym na pianinie i perkusistą Marcinem
Witkowskim. W listopadzie spotkamy się
trzy razy na rezydencjach i koncertach po
kolei w każdym z naszych miast: w Lille
podczas festiwalu Muzzix & Associates,
w Kolonii, z okazji Vive le Jazz oraz we
Wrocławiu na festiwalu Avant Art. Każdy z nas improwizuje, zatem zdecydowaliśmy się nie grać kompozycji autor-

Peter Orins

Rozmowa z francuskimi artystami i organizatorami
festiwalu „Lille meets Wrocław”,
Marie Magneron (główny kurator LMW),
Peterem Orinsem (dyrektor Muzzix)
i Ivannem Cruzem (muzyk)

Lille meets Wroclaw 2004–2016
17–20.11.2016
Jest projektem, na którym prezentujemy sztukę i artystów z Lille
oraz realizacje polsko -francuskich produkcji, przygotowanych na ten
festiwal. W roku 2015 fundacja Avant Art gościła w Lille z repertuarem
koncertów I wystaw w ramach Avant Art Festival Pologne/France.
Była to okazja do rozmów o projekcie festiwalu pod nazwą „Lille meets
Wrocław”. Dzięki tej inicjatywie gospodarze Europejskiej Stolicy Kultury Lille 2004 zagoszczą we Wrocławiu od 17 do 20 listopada jako część
programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Festiwal „Lille
meets Wrocław” ma na celu prezentację projektów artystycznych oraz
podtrzymanie polsko-francuskich artystycznych inicjatyw i kooperacji.
Kostas Georgakopulos, dyrektor festiwalu: - Lille meets Wrocław ma
idealny format dla fundacji Avant Art w myśleniu o kształcie festiwalu,
co najważniejsze jest interdyscyplinarny, a dodatkowo wiele projektów jest ze sobą połączonych. Obok rezydencji artystycznych zaprezentujemy kilkanaście projektów, pokazów,zaprosimy do Wrocławia
ok. 40 artystów z Lille. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie
regularna, długoterminowa i stworzymy realizacją LmW, solidny grunt
dla działań artystycznych twórców obu miast i w konsekwencji organizacji corocznych prezentacji w Lille i we Wrocławiu.

Avant Art zaprasza

Wrocław 2016 jak Lille 3000?

M.M: Już kilkakrotnie organizowaliśmy prezentacje festiwalu Avant Art za
granicą, w Rosji, Turcji i w Niemczech.
W 2015 roku, zważywszy na partnerstwo miast i ESK Wrocław 2016, zdecydowano się na pokazanie AAF we
Francji. W październiku 2015 wraz
z Kostasem Geourgepoulosem - dyrektorem fundacji Avant Art i we współpracy z La Malterie, zorganizowałam
trzy projekty (Przepych, Venn Circles,
In Between) i wystawę IP Group. Stało
się to okazją do odwiedzenia różnych
instytucji i poznania wielu partnerów
kulturalnych w Lile, które jest wyjątkowo dynamicznym miastem.
d Proszę opowiedzieć o projekcie
Muzzix’, który zostanie pokazany
w Europejskiej Stolicy Kultury
podczas „Lille meets Wrocław”?
I.C: Czuję się zaszczycony, mogąc
uczestniczyć w dwóch projektach
prezentowanych na „Lille meets
Wrocław”. Pierwszy to GAW!, czyli
niezwykły duet gitarowy z Philippem
Lengletem, w którym gramy bardziej
po kolei niż jednocześnie, na zmianę wyczuwając swoje linie, tworząc
wolną rapsodię, której jednolitość
paradoksalnie wypływa z naszych
kontrastujących stylów. Używamy interaktywnego urządzenia łączącego
nasze instrumenty z konsolami, dzięki
któremu odnajdujemy formę niestabilności poprzez spięcia, skrzyżowania
i inne brzmieniowe ekscesy. Ponadto
nasz modus operandi pozwala na wypełnienie przestrzeni sali koncertowej
czy miejsca performance’u, na różne
sposoby, kwestionując tę przestrzeń
w niezwykłym dialogu. Drugim projektem jest TOC, trio, w którym gram
na gitarze, Peter Orins na perkusji,
a Jérémi Ternoy na fenderze. W tym
trio ciągle poszukujemy materiału
dźwiękowego, w którym zanikłaby
tożsamość instrumentów, pozostawiając przestrzeń, w która pojawiłyby się
na nowo w teksturze dźwięku. Lubimy
grać energicznie i głośno, jak w rocku. Lubimy prowokować, zaskakiwać
i niepokoić. Można powiedzieć, że od
kilku miesięcy wpisujemy się w nurt
free-post-prog-kraut-punk-jazz-core.
Mam nadzieję, że publiczność festi-

Marie Magneron

Ivanne Cruze

stwa jednego z nas, ale razem pracować
nad stworzeniem wspólnego materiału
dźwiękowego. Chodzi raczej o połączenie naszych muzycznych wpływów niż
zaaranżowanie wspólnego wykonania,
a improwizacja jest prawdopodobnie najlepszym sposobem, żeby to osiągnąć.
M.M: Już możemy zaprosić wszystkich,
żeby zobaczyli efekt twojej pracy 17 listopada podczas koncertu w Infopunkcie Łokietka. Od początku AAF koncentruje się
na międzynarodowych artystycznych kolaboracjach. Dlatego otwarcie przestrzeni
do współpracy francuskich i polskich artystów było oczywiste. I dzięki A-i-R Wro,
zorganizujemy nie tylko muzyczne spotkanie, o którym opowiadał Ivann, a także videomapping. Współorganizujemy
go z les Rencontres Audiovisuelles z Lille
i brytyjskim Leeds, które jest kandydatem
na Europejską Stolicę Kultury 2023. Spotka się tam pięciu artystów, którzy podczas
10 dni stworzą videomapping na rzeźbach.
Jesteśmy szczególnie dumni z tego projektu, ponieważ jego częścią jest partnerstwo
z Centrum Technologii Audiowizualnych(CeTA) i wrocławską Akademią Sztuk
Pięknych, które dostarczą sprzęt techniczny, przestrzenie i rzeźby. Zapraszamy do
oglądania rezultatów do Galerii ASP.
d Jakie jeszcze polecilibyście wydarzenia „Lille meets Wrocław”?
P.O: Bardzo nam bliscy i niezwykle interesujacy są artyści z La Malterie, którzy zaprezentują swoje prace we Wrocławiu: Julien Boucq, Léonie Young,
Qubo Gas i Philémon Varlé.
M.M: „Lille meets Wrocław” to festiwal
interdyscyplinarny: koncerty, sztuka,
teatr, filmy... Zorganizujemy wiele wystaw na Nadodrzu i przy ulicy Ruskiej.
Peter już wspomniał parę nazwisk. Cieszymy się na współpracę z Tandori Records, świetnym wydawnictwem CD
z Lille, z którą zorganizujemy koncerty.
Polecam także przedstawienie teatru
Theatre du Nord „Całe życie robiłem
rzeczy, których nie potrafię”, które odniosło ogromny sukces w tym roku
na festiwalu w Awinionie. Zachęcam
do obejrzenia filmu Bruno Dumonta
„Martwe wody”. Codziennie w Kinie
Nowe Horyzonty będzie przedstawiany
specjalny performance.
d Jaki był długoterminowy efekt Eu-

Wybrane punkty programu:
Czwartek 17.11
12:00 i 16:00–22:00 | Kino Nowe
Horyzonty
Instalacja / performance DOMICILE Bena Millsa z udziałem
Caroline Mirailles– otwarcie
16:00–20:00 | Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze
Pop-up artconnexion na Łokietka 5 – prezentacja artconnexion
z Lille (filmy, publikacje, plakaty,
pocztówki,)
18:00 | Galeria Miejsce przy
Miejscu
Werinisaż wystawy: Leonie Young
[FR] w ramach projektu ART Lille/
Wroclaw
18:30 | Galeria MD_S
Wernisaż wystawy: Cécile Wesołowski [FR], Julien Boucq [FR]
w ramach ART Lille/Wroclaw
18.30 | Galeria Dia
Wernisaż wystawy: Janusz Stega
[PL]
19:30 | Łokietka 5 – Infopunkt
Nadodrze
Prezentacja rezydencji muzycznej
– koncert Zoubek [DE] / Cruz [FR]
/ Witkowski [PL]
PIĄTEK 18 LISTOPADA
10:00–13:00 | Akademia Sztuk
Pięknych
Spotkanie z artystami ART Lille/
Wroclaw i studentami
19:30 | IP Studio
Wernisaż wystawy: Qubo Gas
[FR] w ramach ART Lille/Wroclaw
20:30 | Studio BWA
Wernisaż wystawy: Kama Sokolnicka [PL], Philémon Vanorlé
[FR], Krystian Truth Czaplicki [PL]
w ramach ART Lille/Wroclaw oraz
koncert GAW
SOBOTA 19 LISTOPADA
9:30 oraz 11:15 | Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze

ropejskiej Stolicy Kultury w przypadku Lille? Jak zmieniło się życie
kulturalne po 2004 roku?
P.O: - Miasto sporo zainwestowało
w „wyposażenie kultury”, powstały
nowe miejsca wydarzeń i sale wystawowe. Dzięki temu od 2004 roku mamy
o wiele więcej wydarzeń artystycznych.
Po za tym Lille zdecydowało się co dwa
lata organizować duże wydarzenie o nazwie „Lille 3000”, które jest sposobem
na promowanie nie tylko wielkich artystów ale również lokalnej twórczości.
M.M: Kiedy byliśmy w Lille w paździer-

Warsztaty dla dzieci – Collage
& Badge Party
18:30 | Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu
Prezentacja rezydencji video
mappingu: Thomas Zaderatzky
[FR], Monsieur Nuage [FR], Emiko
[PL], Adrian Jackowski [PL], William York [UK]
20:00 | Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Performance Théâtre du Nord:
Całe życie robiłem rzeczy, których
nie potrafię; reż. Christophe Rauck
21:30 | Klub UFF
Koncerty TOC [FR], Toys’R’Roise
[FR], Vitas Guerulaitis [FR] + DJ
set Meki and Kolen [FR] +DJ set
CNCTD [FR]

NIEDZIELA 20 LISTOPADA
16:00 | Kino Nowe Horyzonty
Pokaz filmów krótkometrażowych
oraz film Martwe Wody, reż. Bruno
Dumont; Francja, Niemcy 2016
20:00 | Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Performance Théâtre du Nord:
Całe życie robiłem rzeczy, których
nie potrafię
Festiwal Lille Meets Wrocław organizuje fundacja Avant Art, dzięki
współpracy z La Malterie, artconnexion, Muzzix, Rencontres Audiovisuelles, Théâtre du Nord, L’Entorse, Tandori records, A-i-R Wro,
BWA Wrocław oraz Kinem Nowe
Horyzonty w ramach Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016, przy
wsparciu Miasta Wrocław, Miasta
Lille, Instytutu Francuskiego w Paryżu, Ambasady Francji i Instytutu
Francuskiego w Warszawie.
Mecenasem wydarzenia jest bank
Credit Agricole
Szczegółowy program na
www.avantart.pl

niku 2015 roku mieliśmy z Kostasem
okazję zobaczyć wiele wydarzeń w ramach Lille 3000 - to fantastyczne jak Europejska Stolica Kultury pozostaje ciągle
żywa po tylu latach. Mamy nadzieję, że
Wrocław 2016 podąży za przykładem
Lille. Jednak oprócz promowania ESK
Wrocław 2016, główny cel „Lille meets
Wrocław” to poszerzanie więzi, które już
istnieją między oboma miastami i stworzenie kulturalnych powiązań, które
przetrwają następne lata. Już myślimy
o powtórzeniu wydarzenia każdego
roku.
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Czy kultura potrzebuje
nowych technologii?
Adrian Czyczerski: Nie, nie potrzebuje. Ale jeżeli ma
docierać szerzej, do statystycznego Kowalskiego, to powinna w jakiś sposób
odzwierciedlać obecne trendy. Czeka
nas wiele zmian w przyszłości, ale na ten
moment kultura jest bezpieczna. To, że
powstaje wiele interaktywnych wystaw
i muzeów, nie znaczy, że kultura ślepo
musi podążać w tym kierunku. Chodzi
po prostu o to, by zainteresować nią ludzi
na tyle, aby wyciągnąć ich sprzed telewizora. Takim bodźcem może być technologia.
dM
 oże Pan podać przykłady dobrego
wykorzystania technologii w sztuce?
A.C.: Podam przykład z własnego podwórka: wykorzystanie beaconów. Są to
małe nadajniki wysyłające sygnał, gdy
znajdziemy się w ich zasięgu. Idąc do
galerii sztuki i podchodząc do obrazu,
otrzymamy automatyczną informację
o jego autorze, historii powstania czy
wartości. To pozwala nam nie tylko zobaczyć dzieło sztuki, ale również szybko
zgłębić konkretny temat. Wiele mówi
się teraz o rzeczywistości wirtualnej.
Kwestią czasu jest to, że będziemy mogli
„przejść się” po Luwrze albo, powiedzmy, wrocławskim Pawilonie Czterech
Kopuł, nie wychodząc z domu. Ale to
nie jest tak, że będziemy musieli w ten
sposób poznawać sztukę – jest grono ludzi, którzy nigdy w życiu nie zjawiliby się
w tym miejscu. Przy użyciu technologii
będą mogli zwiedzić daną galerię bez
wysiłku.
d Wiele mówi się ostatnio o braku
relacji międzyludzkich i izolacji
jednostki. W jaki sposób technologia może wesprzeć komunikację
między instytucją kulturalną
a odbiorcą?
A.C.: Odpowiedź jest prosta: rozmawiając ze sobą. Gdy debatowaliśmy z ESK
Wrocław 2016 na temat aplikacji mobilnej, jednym z głównych aspektów była
możliwość zbierania informacji zwrotnej.
Teraz w naszej aplikacji można nie tylko
ocenić dane wydarzenie, ale również bezpośrednio wypowiedzieć się przez wypełnianie ankiet dotyczących
danego wydarzenia. To pozwala na wyciąganie wniosków i ciągłą poprawę działań, by w efekcie odbiorca
kultury był zadowolony.
d A czy technologia
ma wpływ na relacje
między daną instytucją
a człowiekiem?
A.C.: Oczywiście. Nie wolno zapominać, że nowe
technologie nie istnieją same dla siebie.
One wynikają –
choć nie zawsze
– z ludzkich
potrzeb.
Je ż el i
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– Stanisław Lem już 50 lat temu przewidział powstanie audiobooków i postępu technologicznego w kulturze
– mówi Adrian Czyczerski z firmy Meeting Application,
która stworzyła aplikację „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”

Na spacerze z Grotowskim,

na Snapchacie

z kulturą
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Jak pobrać
aplikację ESK
Wrocław 2016?
Zeskanuj kod QR
i pobierz aplikację

lub wejdź do sklepu
Google Play albo App Store,
wpisz nazwę aplikacji
„Europejska Stolica Kultury
Wrocław 2016”

i pobierz ją.

miejscu, to nagle sprzedaż biletów wzrośnie. Doskonałym przykładem takiej
symbiozy jest wrocławskie Hydropolis,
które pokazuje naukę w sposób bardzo
interaktywny. Oczywiście, można poczytać o wodzie na Wikipedii, ale zdecydowanie lepiej jest zobaczyć na własne oczy,
jak fizyka wpływa na jej zachowanie.
d A czy instytucje kulturalne mogą
bronić się przed postępem technologicznym?
A.C.: Mogą, ale po co? Instytucje kulturalne muszą dążyć do zwiększania lub
chociażby utrzymania aktualnego zasięgu. Zmienia się sposób komunikacji między ludźmi. Przestajemy pisać, a zaczynamy nagrywać swoje wypowiedzi i to
realnie wpłynie na potrzeby odbiorców
oraz sposób dotarcia do nich. Weźmy za
przykład takiego snapchata. Aktualnie
w USA ponad 70 procent nastolatków
między 12. a 17. rokiem życia regularnie
używa tej aplikacji do wysyłania kilkusekundowych wideo. Ci nastolatkowie za
kilka lat będą w grupie docelowej instytucji kulturalnych – już teraz trzeba się
zastanowić, jak w przyszłości dostarczać
do nich przekaz z dziedziny sztuki.

miałbym wciąż korzystać z drukowanych kalendarzy, nosić ze sobą mapę,
notesik i informator, musiałbym dokupić
sobie plecak. Dzięki technologii, a mówiąc
wprost – aplikacji „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016” – możemy przejrzeć
listę wydarzeń, na przykład Olimpiady
Teatralnej, i dodać je, jako „ulubione”, do
własnego kalendarza. W efekcie nie musimy o nich pamiętać: same się przypomną.
Działań kulturalnych związanych z ESK
Wrocław 2016 jest mnóstwo. Zebranie
ich w jednym miejscu oraz umożliwienie selekcji było dla nas priorytetem.
Aplikacja jest codziennie aktualizowana o nowe wydarzenia i instytucje
kultury. Dodatkowo, dzięki nawigacji,
bez trudu można trafić do niejednego „wejścia od podwórza”.
d Czyli aplikacja zachęca do szerszego udziału w życiu kulturalnym Wrocławia?
A.C.: Kultura sama powinna się bronić:
technologia może jedynie pomagać w dotarciu do niej. To nie jest tak, że jak zrobimy wirtualny spacer po nieciekawym

d Jak wtedy będzie wyglądać relacja
kultury z technologią?
A.C.: Kultura jest na tyle mocno połączona z naszym życiem, że będzie musiała
dotrzymywać kroku postępowi technologicznemu. Zakładam, że za kilka lat,
wchodząc do muzeum, naszym przewodnikiem będzie hologram lub robot w postaci Leonarda da Vinci, Adama Mickiewicza czy Marilyn Monroe. To wpłynie na
odbiór treści, pozwoli wczuć się w klimat
tamtych czasów i lepiej zrozumieć daną
epokę. Stanisław Lem w książce „Powrót
z gwiazd” z 1961 roku przewidział istnienie czytników e-booków czy audiobooków, więc moje zdanie powyżej to
nie wynik nieprzespanej nocy, ale realnej
analizy zmieniającego się świata. Przecież
już teraz możemy aktywnie uczestniczyć
w serialach nakręconych techniką 360
stopni. Ta technologia umożliwia nam
niemal realne doświadczenie danej sceny.
Kwestią czasu jest, gdy będziemy mogli
przejść się razem z bohaterami filmu
rozgrywającego się w dżungli, aktywnie
uczestniczyć w bitwie na morzu czy spacerować alejkami Barcelony z Woodym
Allenem lub teatralnego Wrocławia z Jerzym Grotowskim.
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OLIMPIADA TEATRALNA 14.10 - 13.11.2016
Najwybitniejsze spektakle i twórcy teatru z całego świata
we Wrocławiu

KONGRES LEMOLOGICZNY 28 - 30.11.2016
Festiwal łączący naukę i literaturę poświęcony
twórczości Stanisława Lema

2016 DOKĄD? SPEKTAKL ZBIGNIEWA PREISNERA

EUROPEJSKIE NAGRODY FILMOWE 10.12.2016
Wręczenie nagród ﬁlmowych, poprzedzone przeglądem
nagrodzonych i nominowanych ﬁlmów (1.11 do 30.12)

10-12.11.2016

Koncert z udziałem m.in. Lisy Gerrard, Anny Szałapak
i Jacka Wójcickiego. Scenariusz Ewa Lipska
PHOTOGRAPHY NEVER DIES 17.11.2016 - 08.01.2017
Wystawa dokumentująca historię światowej fotograﬁi
ONE LOVE SOUND FEST 19.11.2016
Największy w Europie halowy festiwal muzyki reggae,
roots, dub, hip-hop i world music
FUTURO � KULTURO / IDEA WROCŁAWIA 25 - 28.11.2016
Spotkanie artystów i naukowców o przyszłości kultury,
cywilizacji i Wrocławia

FESTIWAL PRZYJAŹNI OCN 15.12.2016
Koncert jubileuszowy zespołu OCN oraz gości,
m.in. Raz, Dwa, Trzy, Happysad i Lecha Janerki
WEEKEND ZAMKNIĘCIA PROGRAMU
ESK WROCŁAW 2016 16-18.12.2016
Kilkadziesiąt imprez kulturalnych w całym mieście
m.in. multiwidowisko Niebo oraz premiera opery Trubadur
SYLWESTER WROCŁAWSKI 31.12.2016
Wielka impreza w Rynku z udziałem znakomitych artystów
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Wszystkie informacje
i kalendarium wydarzeń:
www.wroclaw2016.pl

/wroclaw2016
@wro2016
www.radiowroclawkultura.pl
youtube.com/Wroclaw2016tv
@wroclaw2016

pobierz aplikacje Wrocław
2016 i Wrocław Quest
w Google Play i App Store
hashtag:
# oﬁcjalny
#wro2016
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