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PERFORMANCE FILM ARCHITEKTURALITERATURASZTUKI  
WIZUALNE

WYDARZENIE MIEJSCE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FLOW „cztery strefy blisko Odry”, Ruska 46

Medytacja i ekspresja Dworzec Główny PKP 

Sztuka prześladowana. Heinrich Tischler  
i jego wrocławskie środowisko Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac Królewski 

AIM Wrocław 2016 / Abracadabra.  
Politics of collaboration Barbara ul. Świdnicka 8c

Ostrale weht Oder – artyści z Drezna we Wrocławiu Browar Mieszczański, ul. Hubska 44 

Wrocław – wejście od podwórza Pracownia przy ul. Komuny Paryskiej 45 

Wrocław – wejście od podwórza / Projekt Kozanów Osiedle Kozanów 

Wrocław – wejście od podwórza / Mury 2016:  
Gęby Witkacego Zakład Karny nr 1, ul. Kleczkowska 35 

Wrocław – wejście od podwórza /  
Międzypokoleniowe spotkania sąsiedzkie Pracownia przy ul. Komuny Paryskiej 45 

Inwazja Port Lotniczy

Wielkie Żarcie, czyli stół z powyłamywanymi nogami Barbara ul. Świdnicka 8c Budynek ASP, ul. Traugutta 21 

Wacław Szpakowski (1883-1973). Linie rytmiczne Muzeum Miejskie Wrocławia 

Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia MSU Muzejsuvremeneumjetnosti, Avenija Dubrovnik 17,
Zagrzeb, Chorwacja 

14. Przegląd Sztuki SURVIVAL Hala Fabryki Automatów Tokarskich (FAT HACO), ul. Grabiszyńska 281 

Wystawa stała polskiej sztuki współczesnej Muzeum Narodowe, Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1 

Biennale Młodej Sztuki Europejskiej Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 

13. Międzynarodowy Festiwal Kryminału Wrocław różne lokalizacje 

ikony: flaticon.com
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WYDARZENIE MIEJSCE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Festiwal Literatury dla Dzieci różne lokalizacje 

Książka na widelcu Rynek 

Premiera Wrocławskiej książki kucharskiej Rynek 

Europejska Noc Literatury. Dogrywka Wielka Wyspa we Wrocławiu

Czechosłowacka Nowa Fala Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Świat bez wolności Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Kino plenerowe na Wyspie Słodowej Wyspa Słodowa 

48 Hour Film Project: Wrocław Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Ponad granicami: Festiwal Filmów Irańskich Kino Nowe Horyzonty ul.Kazimierza Wielkiego 19a-21 

Culinary Connection San Sebastián – Wrocław 2016 Kino Nowe Horyzonty, różne lokalizacje

Droga ku nowoczesności.  
Osiedla Werkbundu 1927–1932 Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5 

Duże A_Przestrzeń dla Piękna: Natura – Społeczność – 
Architektura/CYKL SPOŁECZNOŚC

Sala konferencyjna C – D, Wrocławskie Centrum Kongresowe  
przy Hali Stulecia, ul. Wystawowa 1 

Patchwork. Twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5 

Kościół. Piękno i Kicz I Architektura VII Dnia Zespół Młynów Maria we Wrocławiu, wejście od ul. Wyspa Słodowa 9 

Teatr w podwórkach różne lokalizacje 

4. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4 

Pielgrzym – Spełnik – Performer Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze 26
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WYDARZENIE MIEJSCE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Edukacja Kulturalna Przeciw Wykluczeniom:  
Nie wykluczam – premiera sztuki Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, wrocławskie gimnazja 

wtw://strefy_kontaktu 2016 Wrocławski Teatr Współczesny ul.Rzeźnicza 12 

Akademia Teatru Alternatywnego, zjazd X Teatr Brama w Goleniowie, Teatr Kana w Szczecinie 

The Living Room Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli,  
Sala Studyjna, ul. Na Grobli 30/32 

Polityczność w teatrze. Ewolucje Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze 

Brave Kids Wrocław, Warszawa, Przemyśl, Kraków, Oborniki Śląskie,  
Koszyce / Słowacja, Akhaltsikhe / Gruzja 

Trzydzieści lat Workcenter. Retrospektywa Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Studio Na Grobli,  
Sala Studyjna, ul. Na Grobli 30/32 

I Festiwal Festiwali. Komedia Roku Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4 

Festiwal Bieli / Festival of White różne lokalizacje 

Hiszpańska noc z Carmen – zarzuela show.  
Widowisko Opery Wrocławskiej Stadion Miejski

Pasaż Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1 

Leo Festival Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1 

Wooded Centrum Kultury Zamek 

VI Międzynarodowy Wrocławski Festiwal 
Chóralny„VRATISLAVIA SACRA” wrocławskie kościoły 

ART OF IMPROVISATION Creative Festival Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a 

Zapomniane Miasto ul. Krasińskiego 21–23, Dawna Klinika Psychiatrii  
i Chorób Nerwowych, ul. Bujwida 44 

PODWODNY WROCŁAW Dworzec Świebodzki pl. Orląt Lwowskich Browar Mieszczański,  
ul. Hubska 44-48 33
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Eklektik Session 2016 Wrocławski Park Przemysłowy, ul. Fabryczna 10 

Ethno Jazz Festival Pergola przy Hali Stulecia

Koncert Davida Gilmoura Plac Wolności 

1000 LAT MUZYKI WE WROCŁAWIU Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1

XX Festiwal Muzyki Kameralnej  
„Wieczory w Arsenale” 

Muzeum Miejskie Wrocławia, dziedziniec Arsenału Miejskiego,  
ul. Cieszyńskiego 9 

Parki ESK różne lokalizacje

Goethe-Institut Pop Up Pavillon pl. Nowy Targ 

Luneta teren przed Dworcem Głównym PKP

Wystawa Eco Expanded City 2016 różne lokalizacje

Przebaczenie i Pojednanie. Kardynał Kominek, 
nieznany ojciec Europy 

Muzeum Miejskie Wrocławia, budynek Arsenału Miejskiego,  
ul. Cieszyńskiego 9

Dni Kultury Saksońskiej różne lokalizacje 

CampTogether Wrocław 2016 różne lokalizacje

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa Stadion Wrocław, Centrum Kultury Zamek 

Koalicja Miast dla Kultury. Szczecin –  
przestrzeń twórczego dialogu Wzgórze Polskie, Infopunkt ul. Łokietka 5 

Forum ESK Barbara ul. Świdnicka 8c

Jiutamai – warsztaty i przedstawienie:  
Japoński taniec z polską muzyką Biuro Festiwalowe Impart, ul. Mazowiecka 17 

4. PKO Nocny Wrocław Półmaraton Wrocław, trasa półmaratonu 
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Święto Wrocławia na Ostrowie Tumskim Ostrów Tumski 

Walls of peace – Ściany pokoju – Finał Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Wałbrzych 

Animacja w ramach projektu „Czytanie miasta” Bolesławiec 

Seminarium w Starej Kopalni Stara Kopalnia, Wałbrzych 

Miasto w punkcie podwórko łączące ulice Zajączka i Słowackiego, Wałbrzych 

CROSS – wystawa prac Svei Duwe i Fabiena Zocco Galeria Kolektyf, ul. Rydygiera 23 

Klaas Burger // rezydencja w ramach  
Programu A-i-R Wro 
Aitor Gametxo Zabala i Diego Vivanco // rezydencje 
baskijskich artystów w ramach programu A-i-R Wro 
Początek Rezydencji Literackich w Zamku na Wodzie 
w Wojnowicach 

„Pomarańczarnia” // otwarcie wystawy Budynek ASP, parter, ul. Traugutta 19/21 

Mira Gáberová // Night Media Lab 3.0 Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1 

Zielona Czytelnia w parku Tołpy park Tołpy, Pawilon Kultury ESK 

Zielona Kraina Przedszkolaka ogród przy Przedszkolu nr 150, ul. P.P. Ignuta 30 

Osiedlowe Laboratorium Przyrody park Mamuta, ul. Bukowskiego, niedaleko jazu Oporowskiego 

Happening „Psie Pole – naturalnie piękne!” Rynek Psiego Pola 

Pomysł Przedmiot Postać Barbara ul. Świdnicka 8c

Warsztaty dla dzieci z serii Tekturowo – cykl: Kolory  
i podróże / Cicha Barbara czyli Silent Disco vol 12 Barbara ul. Świdnicka 8c
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11 CZERWCA 2016

Strefa 3: Ogród 
Botaniczny

„Marmolada” historia polsko – 
niemieckich doświadczeń powo-
jennego Wrocławia opowiedziana 
za pomocą dżemu i pamięci 
smaku. Performans zbudowany 
ze smaków, kolorów i niezwykłych 
historii zakończony piknikiem 
artystycznym.

Godziny rozpoczęcia spektakli: 11:00, 12:30, 
14:00, 15:30, 17:00, 18:30.

Strefa 4: Plac 
Uniwersytecki
Przestrzeń Placu Uniwersytec-
kiego zarezerwowana została 
dla historii mieszkających w Polsce 
Ukraińców. 

Godziny rozpoczęcia udramatyzowanych 
happeningów: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

FLOW II 
Początek o godzinie 22:00. Głównym elementem wieczornego wyda-
rzenia, zorganizowanego w przestrzeni między Wyspą Piasek a mostem 
Pokoju, będzie niezwykły spektakl dla szerokiej widowni. W centrum 
tego widowiska znajduje się muzyka napisana przez młodych kompozyto-
rów z Niemiec, Polski, Izraela oraz Czech. Do udziału zaproszone zostały 
orkiestry i chórzyści z czterech krajów Europy. Wydarzenie potrwa 
ok. 60 minut

Trzy kanały mówią wszystko: Silent Disco!
Poczuj muzyczne FLOW! Na kilka nocnych godzin zamienimy podwórko 
przy ul. Ruskiej 46 w wielką cichą imprezę. Świecić będą Neony oraz słu-
chawki. Zagrają m.in.: Mentalcut, Pill i Normalny typ. Wstęp wolny. Ilość 
słuchawek ograniczona. Start: 23:00

Miejsce: okolice Odry, parki, Ruska 46
Organizator: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
wstęp wolny dla dzieci

PRZEDSMAK FLOW
Koncert Chóru Kameralnego Aka-
demii Muzyki i Tańca z Jeruzalem 
oraz powitanie Chrisa Baldwina – 
kuratora do spraw Performance 
ESK Wrocław 2016.

5 czerwca 2016, godz. 20.00

FLOW I
Część trwająca od godz. 11:00 do 
20:00 to cztery strefy, każda zale-
dwie kilkadziesiąt metrów od Odry

Strefa 1: Wyspa Piasek
Spektakle taneczne renomowa-
nych izraelskich zespołów: Nadine 
Bommer, Dance Compan, MASH 
Dom Tańca Machol Shalem 
we współpracy z Teatrem Tańca 
Zawirowania oraz Grupa Taneczna 
Batsheva.

Godziny pokazów: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30

Wyspa Bielarska – 
warsztaty z fundacją 
OnWater.pl. 
Projekty: Mała Szkutnia oraz Historyczne 
pocztówki z Wrocławia.
Godziny rozpoczęcia spacerów: 11.00 – 19.00

Strefa 2: Od placu 
Nowy Targ do parku 
Słowackiego

„PEWNA HISTORIA”

Zgromadzona na pl. Nowy Targ 
publiczność zostanie zabrana 
na krótki, intensywny spacer przez 
cztery dekady XX wieku. Potem 
rozpocznie się spektakl taneczny 
holenderskiej grupy Dansnest 
z Bredy stworzony we współpra-
cy z wrocławskimi tancerzami. 
Następnie widzowie zostaną 
zaproszeni do udziału w otwartych, 
plenerowych warsztatach, prowa-
dzonych przez młodych artystów 
z całej Europy! Warsztaty teatral-
ne, cyrkowe, taneczne i śpiewu 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Godziny rozpoczęcia spacerów: 
10:30 i 15:00

FLOW
Performance FLOW to całodniowe wydarzenie 
odbywające się w okolicach Odry. 
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5 marca | 24 czerwca 2016

Medytacja i ekspresja

Wystawa prac sześciu z grona naj-
wybitniejszych polskich artystów 
sztuki współczesnej (Abakano-
wicz / Fangor / Hasior/ Opałka / 
Sosnowski / Szapocznikow) w wy-
borach krańcowo różniących się 
między sobą krytyków sztuki: 
Bożeny Kowalskiej i Mariusza 
Hermansdorfera. 

ART MAIN STATION by mia
Miejsce: Dworzec Główny PKP 
we Wrocławiu
Organizatorzy: Fundacja All That Art!, 
mia ART GALLERY, Fundacja Zwierciadło
www.wroclaw2016.pl/medytacja

13 maja | 30 lipca 2016

Ostrale weht Oder –  
artyści z Drezna 
we Wrocławiu
Prezentacja najbardziej wartościo-
wych zjawisk w niemieckiej sztuce 
współczesnej w ramach zacieśnia-
nia współpracy kulturalnej między 
Wrocławiem i Dreznem. Prace 
młodych artystów w różnorodnej 
formie wizualnej będą nawiązywa-
ły do tytułu wystawy „error: X”.

Miejsce: Browar Mieszczański, 
ul. Hubska 44
Organizatorzy: OSTRALE – Zentrum für 
zeitgenössische Kunst Dresden, Europejska 
Stolica Kultury Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/ostrale

projekt całoroczny

Wrocław – wejście 
od podwórza
Szereg artystycznych interwencji 
na wrocławskich podwórkach, 
trwających nieprzerwanie od 2015 
roku. Miniony rok to 12 zrealizo-
wanych działań. W bieżącym roku 
planuje się 20 kolejnych – na Bro-
chowie, Przedmieściu Oławskim, 
Kozanowie, Ołbinie i Hubach.

Miejsce: Pracownia przy ul. Komuny 
Paryskiej 45
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/podworze 
www.facebook.com/wejscieodpodworza 
www.instagram.com/wroclaw_wejscie_od_
podworza 

20 marca | 31 lipca 2016

Sztuka prześladowana. 
Heinrich Tischler i jego 
wrocławskie środowisko
Pierwsza w Polsce wystawa prac 
artystów żydowskich międzywo-
jennego Wrocławia. Prezentowana 
ekspozycja jest też pierwszym 
od 85 lat wrocławskim pokazem 
twórczości Heinricha Tischlera.

Miejsce: Muzeum Miejskie Wrocławia, 
Pałac Królewski 
Organizatorzy: Muzeum Miejskie 
Wrocławia, ESK Wrocław 2016 
www.mmw.pl; www.wroclaw2016.pl/tischler

14 maja | 5 czerwca 2016

AIM Wrocław 2016 / 
Abracadabra. Politics of 
collaboration
Artists’ Initiatives’ Meetings to 
międzynarodowa sieć niezależnych 
inicjatyw artystycznych, łącząca 
wymianę doświadczenia i wiedzy 
z działalnością wystawienniczą. 
W ramach AIM we Wrocławiu 
odbędą się spotkania dyskusyjne 
i warsztatowe inicjatyw z całej 
Europy, w tym z Polski. Zaprezen-
towana zostanie także wystawa 
prac site-specific pod tytułem 
ABRACADABRA. Politics of 
collaboration.

Miejsce: BARBARA ul. Świdnicka 8c
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/aim-wroclaw

23 czerwca | wrzesień 2016

Wrocław – wejście 
od podwórza / Projekt 
Kozanów
Międzynarodowa wystawa zbioro-
wa w przestrzeni publicznej, której 
towarzyszyć będą performensy, 
program filmowy i dyskusje. Zapro-
szeni do udziału artyści z różnych 
krajów Europy w swoich site-spe-
cific dziełach oraz interaktyw-
nych działaniach z mieszkańcami 
wrocławskiego osiedla Kozanów 
odniosą się zarówno do jego 
historii, jak i codzienności. Projekt 
jest skierowany przede wszystkim 
do mieszkańców osiedla, któ-
rych organizatorzy chcą zaprosić 
do skonfrontowania z działaniami 
artystów w sposób bezpośredni 
i pośredni. 

Miejsce: Osiedle Kozanów, Wrocław
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016 
www.wroclaw2016.pl/podworze 
www.facebook.com/wejscieodpodworza 
www.instagram.com/wroclaw_wejscie_od_
podworza
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24 czerwca 2016, godz. 22

Wrocław – wejście 
od podwórza / Mury 
2016: Gęby Witkacego
Wielomiesięczny projekt arty-
styczny odbywający się w Zakła-
dzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. 
Osadzeni biorą udział w serii 
warsztatów plastycznych i parate-
atralnych. W tegorocznej edycji są 
to zajęcia teoretyczne i ćwiczenia 
inspirowane postacią oraz twór-
czością Witkacego. Efekty będą 
prezentowane szerokiej publiczno-
ści przede wszystkim dzięki noc-
nym, multimedialnym projekcjom 
na murach więzienia. 

Miejsce: Zakład Karny nr 1, 
ul. Kleczkowska 35
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/podworze 
www.facebook.com/wejscieodpodworza

16 | 22 czerwca 2016

Wielkie Żarcie, czyli  
stół z powyłamywanymi 
nogami

„Wielkie Żarcie” to wystawa-eks-
peryment, wystawa-happening. 
To próba konfrontacji sztuki 
użytkowej z jej immanentną 
cechą – funkcjonalnością. To także 
gra z widzem, zaproszenie do 
faktycznego wejścia w świat sztuki 
użytkowej i czynnego z nią dialogu.

Miejsce: BARBARA ul. Świdnicka 8c, 
ASP im. E. Gepperta, ul. Traugutta 21
Organizatorzy: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016, ASP im. E. Gepperta we 
Wrocławiu
www.wroclaw2016.pl/szklookolo

 

projekt całoroczny 

Wrocław – wejście 
od podwórza / 
Międzypokoleniowe 
spotkania sąsiedzkie
W ramach projektu działa także 
Pracownia przy ul. Komuny Pary-
skiej 45, a w niej pokazy, warsztaty 
i spotkania, m.in cykl rozmów 
dla mieszkańców w różnym wieku 
wokół spraw ważnych dla Przed-
mieścia Oławskiego. Sami 
mieszkańcy włączeni są w proces 
wypracowywania oferty wydarzeń 
kulturalnych. Spotkania w czwartki 
o 18:00 – za każdym razem z cieka-
wą i inspirującą postacią.

Miejsce: Pracownia przy ul. Komuny 
Paryskiej 45
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.facebook.com/pracowniaKP45

KOLACJA WYSTAWY WIELKIE ŻARCIE, 
CZYLI STÓŁ W POWYŁAMYWANYMI NOGAMI
Barbara | 15.06.2016 g.19:00 (wstęp z zaproszeniami)

Kolacja rozpoczynająca wystawę, na której zaproszeni 
goście zostaną realnie skonfrontowani z wystawianymi 
obiektami w ich pierwotnej funkcji.

WYSTAWA MASTERGLASS
Barbara | 15-22.06.2016 (wstęp wolny)

Wystawa prezentująca efekty warsztatów organizowa-
nych w ramach II Pracowni Projektowania Szkła Użytko-
wego wrocławskiej ASP – MasterGlass.

KONFERENCJA
ASP Wrocław / Traugutta | 16.06.2016

Konferencja naukowa towarzysząca projektowi, organi-
zowana przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Tematyką konferencji będą drogi i postawy twórcze 
w artystycznym a również ergonomicznym projektowa-
niu sztuki użytkowej.

PATYNA VINTAGE POP-UP
Barbara | 19.06.2016 (wstęp wolny)

Targi dizajnu, na których zostanie zaprezentowana wy-
jątkowa selekcja przedmiotów vintage. Tematyka targów 
skupiona jest wokół stołu oraz kultury jedzenia. Wszystkie 
obiekty, w tym klasyki polskiego dizajnu, będzie można 
zakupić na miejscu.

PROGRAM

projekt całoroczny 

Inwazja

Trzy artystyczne realizacje na 
terenie wrocławskiego lotniska. 
Prezentacja prac Kuby Bąkowskie-
go, który w nieużywanej przestrze-
ni przechowalni bagażu ukazuje 
humanistyczny wymiar zagadnień 
naukowych, łącząc działania 
performerskie i fotografię. Sztukę 
z nauką łączy także interdyscy-
plinarna instalacja „binaryWaves” 
belgijskiej grupy LAb[au] – 
32 cybernetyczne panele mierzą 
pole elektromagnetyczne wytwa-
rzane na terenie lotniska i przetwa-
rzają je na światło, dźwięk i ruch. 
Canis Lupus Jakuba Jasiukiewicza 
to z kolei interaktywna instalacja 
wideo, ukazująca alternatywną 
wersję przestrzeni Portu Lotni-
czego, w której – zamiast podróż-
nych – po hali lotniska chodzą wilki. 

Miejsce: Port Lotniczy im. Mikołaja 
Kopernika, Wrocław
Organizatorzy: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016, Narodowe Forum Muzyki
www.wroclaw2016.pl/inwazja 
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8 czerwca | 31 lipca 2016

Wacław Szpakowski 
(1883-1973).  
Linie rytmiczne
Monograficzna wystawa prac 
Wacława Szpakowskiego, artysty 
uznawanego za jednego z pionie-
rów sztuki abstrakcyjnej. Oprócz 
oryginalnych dzieł pochodzących 
ze zbiorów rodziny artysty oraz 
tych pochodzących z kolekcji mu-
zealnych i prywatnych, wystawa 
będzie prezentować archiwa-
lia związane z życiem i twórczością 
artysty.

Miejsce: Muzeum Miejskie Wrocławia, 
Wrocław
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/waclaw-szpakowski

16 czerwca | 15 sierpnia 2016

Dzikie pola. Historia 
awangardowego 
Wrocławia
Blisko pięćset obiektów z zakresu 
sztuk wizualnych, architektu-
ry, urbanistyki, teatru, filmu, 
dizajnu oraz życia codziennego 
we Wrocławiu od lat sześćdziesią-
tych aż po współczesność. Wysta-
wa w ramach tournée po euro-
pejskich miastach. Tym razem 
chorwacki Zagrzeb. 

Miejsce: MSU Muzejsuvremeneumjetnosti, 
AvenijaDubrovnik 17, Zagrzeb, Chorwacja
Organizator: Muzeum Współczesne 
Wrocław i MSU Muzejsuvremeneumjetnosti, 
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/dzikie-pola

24 | 28 czerwca 2016

14. Przegląd Sztuki 
SURVIVAL
Prezentacja sztuki współczesnej 
w przestrzeni publicznej Wrocławia. 
W 2016 roku SURVIVAL odkryje 
nietypową przestrzeń jednej z za-
bytkowych hal Fabryki Automatów 
Tokarskich (FAT). Poprzez arty-
styczne instalacje, wykorzystujące 
różnorodne media, działania 
dźwiękowe, a także spotkania, 
debaty czy pokazy filmowe, artyści, 
kuratorzy i odbiorcy będą mieli 
okazję do wspólnego zastanowie-
nia nt.: zmieniający się na prze-
strzeni wieków stosunek do pracy, 
problemy ery poprzemysłowej, 
produkcja seryjna i powtarzalność 
w odniesieniu zarówno do życia 
codziennego, jak i do sfery sztuki 
i współczesnej kultury.

Miejsce: Hala Fabryki Automatów Tokar-
skich (FAT HACO) ul. Grabiszyńska 281
Organizator: Fundacja Art Transparent
Współorganizator: Europejska Stolica 
Kultury Wrocław 2016
www.survival.art.pl

OD 26 CZERWCA 2016

Po wielu latach pełnienia róż-
nych funkcji Pawilon Czterech 
Kopuł – słynne dzieło Hansa 
Poelziga – przywrócony zostanie 
publiczności. Swoje zbiory pre-
zentować w nim będzie Muzeum 

Sztuki Współczesnej, oddział Mu-
zeum Narodowego we Wrocławiu. 

W olśniewających bielą salach 
modernistycznego budynku 
zagoszczą prace najznamienitszych 
polskich twórców 2. połowy XX w. 
i czasów współczesnych. Muzeum 
Narodowe we Wrocławiu jest 
właścicielem jednej z największych 
w kraju kolekcji polskiej sztuki 
współczesnej, której historia 
sięga lat sześćdziesiątych XX w. 
Liczy ona 20 tys. eksponatów, 
które reprezentują wszystkie 
dyscypliny współczesnych działań 
artystycznych – malarstwo, 
rzeźbę, różne formy przestrzenne 
i instalacje, zapis video, grafikę, 

fotografię, dokumentację działań 
performatywnych. 

Od 26 czerwca zapraszamy 
do oglądania stałej wystawy 
polskiej sztuki współczesnej 
dzieł znakomitych artystów 
m.in.: Magdaleny Abakanowicz, 
Jerzego Beresia, Włodzimierza 
Borowskiego, Władysława Hasio-
ra, Jana Lebensteina, Tadeusza 
Kantora, Aliny Szapocznikow, 
Henryka Stażewskiego, Jerzego 
Tchórzewskiego.

Miejsce: Muzeum Narodowe, Pawilon 
Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1 
Organizator: Muzeum Sztuki Współcze-
snej, Oddział Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu
www.mnwr.art.pl

Wystawa stała polskiej sztuki 
współczesnej w Muzeum Sztuki 
Współczesnej, oddziale Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu, 
w Pawilonie Czterech Kopuł
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30 czerwca | 31 lipca 2016

Biennale Młodej Sztuki 
Europejskiej 
Międzynarodowy projekt arty-
styczny, prezentujący najnowsze 
tendencje sztuki europejskiej. 
Oryginalność prac, świeżość 
spojrzenia, intensywność przekazu, 
nurty i koncepcje istotne dla sztu-
ki aktualnej zostaną przedstawione 
w ramach multimedialnej wystawy. 
Każdy kraj reprezentowany jest 
przez ośmiu artystów podczas 
przemieszczającej się przez dwa 
lata przez Europę ekspozycji.

Miejsce: Wrocławskie Centrum 
Kongresowe – Hala Stulecia
Organizator: Galeria Miejska we Wrocławiu, 
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
www.galeriamiejska.pl

3 czerwca | 4 czerwca 

Książka na widelcu 

Festiwal książki kulinarnej towa-
rzyszący Europie na widelcu, jednej 
z najważniejszych wrocławskich 
imprez plenerowych. Złożą się 
na niego targi książki kulinarnej, 
spotkania z autorami, blogerami 
i krytykami kulinarnymi – dzięki 
czemu książka zaistnieje w niety-
powej dla literatury przestrzeni.

Miejsce: Rynek
Organizatorzy: ESK Wrocław 2016, Biuro 
Promocji Urzędu Miasta Wrocław, Dolno-
śląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza 
Mikulskiego
Organizator: Biuro Promocji Miasta 
Wrocławia, Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016

3 czerwca 

Premiera Wrocławskiej 
książki kucharskiej
Unikatowy zbiór domowych 
przepisów wrocławian, urozma-
icony zdjęciami, opowieściami, 
wspomnieniami – to historia 
powojennego Wrocławia od kuch-
ni, a także próba odpowiedzi na 
pytanie: czy w ogóle istnieje po-
jęcie kuchni wrocławskiej i w jaki 
sposób poprzez kuchnię buduje 
się tożsamość mieszkańców i sa-
mego miasta. Premiera z udziałem 
wszystkich autorów na scenie 
Europy na Widelcu. 

Miejsce: Rynek
Organizator: Biuro Promocji Miasta 
Wrocławia, Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016

30 maja | 5 czerwca 

13. Międzynarodowy 
Festiwal Kryminału 
Wrocław
Podczas najstarszego i najwięk-
szego festiwalu promującego 
literaturę kryminalną w Polsce 
odbędą się spotkania z autorami, 
wykłady, koncerty, gry miejskie, 
sesje naukowe, lekcje dla mło-
dzieży, a także warsztaty, podczas 
których młodzi adepci będą 
pracować z mistrzami gatunku. 
Podczas festiwalu przyznawana 
jest, fundowana przez Miasto Wro-
cław, Nagroda Wielkiego Kalibru 
za najlepszy polski kryminał, której 
towarzyszy Honorowa Nagroda 
Wielkiego Kalibru za całokształt 
twórczości, którą w tym roku od-
biorą: Tess Gerritsen, Pierre Lema-
itre i Peter Robinson. Tegoroczna, 
specjalna edycja poświęcona jest 
kryminałowi europejskiemu.

Miejsce: różne lokalizacje
Organizator: Wydawnictwo EMG
www.festiwal.portalkryminalny.pl

31 maja | 5 czerwca

Festiwal Literatury 
dla Dzieci
Największy w Europie festiwal lite-
racki dla dzieci – 24 dni, 4 miasta, 
blisko 130 wydarzeń festiwalo-
wych. Częścią festiwalu jest Gala 
wręczenia nagrody w plebiscycie 
na Najlepszą Polską Książkę dla 
Dzieci 2015. W tym roku wyjąt-
kowymi gośćmi Festiwalu Litera-
tury dla Dzieci będą m.in. Martin 
Widmark i Brandon Mull.

Miejsce: różne lokalizacje 
Organizatorzy: Fundacja Burza Mózgów, 
Fundacja Czas Dzieci
www.fldd.pl

19 czerwca, godz. 16.00-21.00

Europejska Noc 
Literatury. Dogrywka
W odpowiedzi na ogromne 
zainteresowanie specjalną edycją 
Europejskiej Nocy Literatury, 
19 czerwca odbędzie się dodat-
kowa odsłona ENL. Czytelników 
zaprosimy na spacer po zielonych 
terenach Wielkiej Wyspy, gdzie 
w dziesięciu miejscach – głów-
nie plenerowych – odbędą się 
czytania współczesnej prozy 
europejskiej w wykonaniu znanych 
aktorów i osobowości świata 
kultury. 

Miejsce: Wielka Wyspa we Wrocławiu
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
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19 stycznia 2016 | 30 czerwca 2016

Czechosłowacka  
Nowa Fala
Przegląd filmów czechosłowackiej 
Nowej Fali, jednego z najbardziej 
twórczych zjawisk w powojennej 
historii europejskiego kina, które 
było integralną częścią rewolucji 
kulturowej lat sześćdziesiątych, 
nazwanej Praską Wiosną. Poka-
zy: 1, 2, 9, 16, 23 i 30 czerwca. 
Każdy seans o godz. 19.00 

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, 
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Organizator: Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty
www.kinonh.pl

4 czerwca | 18 czerwca 2016

48 Hour Film  
Project: Wrocław
Konkurs pozwalający profesjona-
listom i amatorom sprawdzić umie-
jętności stworzenia filmu w krót-
kim czasie i za niewielkie środki. 
Twórcy biorą udział w warsztatach, 
piszą scenariusz, a następnie kręcą 
film (od 4 do 7 minut). Mają na to 
48 godzin. Udział w konkursie 
daje szansę twórcom filmowym 
na szerszą, polską i międzynarodo-
wą promocję.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty
Organizatorzy: Fundacja Przestrzeń Filmo-
wa, Wrocławska Fundacja Filmowa
www.48hfppoland.pl

10 czerwca | 12 czerwca

Ponad granicami: 
Festiwal Filmów Irańskich
Prezentacja irańskich produkcji 
filmowych, wybranych przez mło-
dzież podczas poprzednich etapów 
projektu. Festiwal połączony z wy-
stawą prac powstałych w trakcie 
warsztatów artystycznych, od-
bywających się w kwietniu i maju 
w ramach Przestrzeni Kreacji.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, 
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Partnerzy: Instytut im. Jerzego Grotow-
skiego, Kino Nowe Horyzonty, Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego, Ambasada 
Rzeczypospolitej Polskiej (polscy); Darbast, 
Kooshk Residency, Mohsen Gallery, Omida-
var, Aftab Theatre Company (irańscy)
beyondbordersfestival.org
Wstęp wolny, odbiór wejściówek 
w kasach kina od 6 czerwca

3 | 11 czerwca 2016

Świat bez wolności

Przegląd filmów fabularnych 
poświęconych dyktaturom i tota-
litaryzmom, a także rozliczeniom 
z trudną przeszłością w krajach, 
które przeszły w XX wieku drogę 
od ustrojów totalitarnych do 
demokracji. Filmy ilustrują takie 
tematy, jak: socjalistyczna codzien-
ność, oblicza faszyzmu, utopia.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty 
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Organizator: Instytut Pamięci Narodowej 
www.kinonh.pl

3 czerwca | 28 sierpnia 2016

Kino plenerowe  
na Wyspie Słodowej
Ideą kina wakacyjnego jest 
otwarcie przestrzeni miejskiej 
dla edukacji kulturalno-filmowej, 
obniżanie poziomu marginalizacji 
społecznej i zachęcenie społecz-
ności lokalnych do uczestnictwa 
w kulturze. Dotychczasowe edycje 
pokazały, że film w przestrzeni 
publicznej jest ważnym elementem 
integrującym społeczność, 
a także atrakcyjną rozrywką.

Miejsce: Wyspa Słodowa
Organizator: Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego

16 czerwca | 19 czerwca 2016

Culinary Connection  
San Sebastián –  
Wrocław 2016
Kulinaria to dla Basków ważny 
element tożsamości kulturo-
wej, a ich gastronomia uchodzi 
za jedną z najlepszych na świecie. 
Ideą projektu jest zainicjowanie 
współpracy pomiędzy baskijskimi 
i polskimi szefami kuchni. Poprzez 
warsztaty, degustacje i pokazy 
filmów o tematyce kulinarnej 
uczestnicy poznają kuchnię 
Basków, a Baskowie polską.

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, 
restauracje, przestrzeń miejska
Organizator: Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty
www.kinonh.pl
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31 marca 2016 | 5 czerwca 2016

Droga ku nowoczesności. 
Osiedla Werkbundu 
1927–1932
Wystawa pokazuje na przykładzie 
sześciu eksperymentalnych osiedli 
mieszkaniowych Werkbundu zma-
gania architektów poszukujących 
nowej formy domów i ich wyposa-
żenia, dostosowanych do zmienia-
jącego się świata pierwszej połowy 
XX wieku. Ekspozycji towarzyszy 
obszerny katalog wydany w pol-
skiej, angielskiej, niemieckiej i cze-
skiej wersji językowej. Zaplanowa-
ny jest również program spotkań, 
prelekcji i działań edukacyjnych.

Miejsce: Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Organizator: Muzeum Architektury 
we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl

13 czerwca 2016

Duże A_Przestrzeń  
dla Piękna: Natura –  
Społeczność – 
Architektura/CYKL 
SPOŁECZNOŚĆ: 
Miasto dla pieszych 
Wykłady i warsztaty prowadzone 
przez znakomitych architektów 
i urbanistów zagranicznych oraz 
polskich, podejmujące istotne 
problemy architektury światowej 
i badające je na poziomie lokalnym. 
Cykl podzielony został na trzy pa-
nele (Natura – Społeczność – Ar-
chitektura), z których każdy będzie 
poświęcony odrębnemu zagadnie-
niu. Kuratorami poszczególnych 
paneli są architekci z pracowni 
BUDCUD, PORT, LAX. Drugi wy-
kład z Cyklu Społeczność popro-
wadzi: Kees Christiaanse i KCAPAr-
chitects&Planners (Holandia).

Miejsce: Sala konferencyjna C – D 
WCK przy Hali Stulecia we Wrocławiu, 
ul. Wystawowa 1
Organizator: Stowarzyszenie Architektów 

17 czerwca I 4 września 2016

Patchwork. Twórczość 
Jadwigi Grabowskiej – 
Hawrylak
Twórczość Jadwigi Grabowskiej – 
Hawrylak kojarzona jest głównie 
z zespołem mieszkaniowo – usłu-
gowym przy pl. Grunwaldzkim. 
Jej działalność była ściśle związa-
na z Wrocławiem – pracowała przy 
odbudowie zabytków, projektowa-
ła pierwsze wrocławskie osiedla, 
nowoczesne szkoły i budynki 
mieszkalne, a później wielkie cen-
tra handlowo-usługowe, ośrodki 
wypoczynkowe, zespoły miesz-
kaniowe czy świątynie. Głównym 
medium służącym prezentacji prac 
pokazanych na wystawie będą 
modele, które zostaną uzupeł-
nione o archiwalne i współczesne 
fotografie, animacje i architekto-
niczne projekty.

Miejsce: Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
Organizator: Muzeum Architektury 
we Wrocławiu
www.ma.wroc.pl

27 CZERWCA | 28 SIERPNIA 2016

Celem wystawy jest próba przed-
stawienia imponującego dorobku 
architektury sakralnej w Polsce. 
Prezentacja blisko 100 najcie-
kawszych kościołów powstałych 
w ostatnim półwieczu pozwoli 
zapoczątkować zjawisko wielo-
wątkowej oceny konsekwencji 
postanowień Soboru Watykańskie-
go II, nie tylko w kwestiach liturgii, 
ale również architektury i sztuki. 
Architektoniczne portrety kościo-
łów prezentowane na wystawie 
zostaną uzupełnione mapami i in-
fografikami ukazującymi zjawisko 
Architektury VII Dnia w kontekście 
zmieniających się uwarunkowań 

polityczno–społecznych. Ważnym 
wątkiem, jaki zostanie zaprezento-
wany podczas wystawy, będzie tak-
że społeczna, wspólnotowa mobi-
lizacja na rzecz budowy kościołów, 
będąca jednym z największych, 
oddolnych ruchów społecznych 
we współczesnej historii Polski.

Miejsce: Zespół Młynów Maria we Wrocła-
wiu, wejście od ulicy Wyspa Słodowa 9 
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016, Fundacja Bęc Zmiana 
Kuratorzy: Izabela Cichońska, Karolina 
Popera, Kuba Snopek 
Partnerzy: RealCo Property Investment 
and Development, Młyn Maria, Muzeum 
Architektury we Wrocławiu 
www.architektura7dnia.pl; www.wroc-
law2016.pl/kosciol-piekno-i-kicz

Kościół. Piękno i Kicz I 
Architektura VII Dnia
W grudniu 2015 roku minęło dokładnie 50 lat 
od zakończenia Soboru Watykańskiego II – reformy, 
która zrewolucjonizowała architekturę sakralną. Przez 
ten czas wzniesiono w Polsce ponad trzy i pół tysiąca 
kościołów, dzięki czemu stała się ona istnym laboratorium 
nowoczesnej architektury sakralnej. 
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24 maja | 5 czerwca 2016

Teatr w podwórkach

Wydarzenie teatralne łączące od-
wołanie do lokalnego sentymentu 
dolnośląskich podwórek z historią 
i różnorodnością kulturową 
regionu. Podwórkowy spektakl, 
inspirowany historiami zebra-
nymi podczas lokalnych działań 
w Bystrzycy Kłodzkiej, Legnicy 
i Wrocławiu, wędrować będzie 
po miastach Dolnego Śląska.

Reżyseria: Jacek Głomb
Miejsce: różne lokalizacje 
Organizator: Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej w Legnicy
www.teatr.legnica.pl

10 czerwca 2016

Edukacja Kulturalna 
Przeciw Wykluczeniom: 
Nie wykluczam – 
premiera sztuki
Warsztaty dla młodzieży oraz 
spektakl na podstawie scenariusza 
Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza. 
W projekcie również szkole-
nie dla nauczycieli. Reżyseria: 
Krzysztof Strożański. Produkcja: 
Małgorzata Strońska.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości 
Dziecka oraz wrocławskie gimnazja
Organizator: Wrocławskie Centrum 
Twórczości Dziecka
www.centrumtworczosci.pl 
www.edukacjakulturalna.
centrumtworczosci.pl

11 czerwca | 12 czerwca 2016

wtw://strefy_kontaktu 
2016
Czytania performatywne sztuk 
nadesłanych na zamknięty konkurs 
dramaturgiczny wtw://strefy_kon-
taktu_dramat, zrealizowane przez 
młodych reżyserów.

Miejsce: Wrocławski Teatr Współczesny
Organizator: Wrocławski Teatr Współczesny
www.wteatrw.pl/index.php/2016-strefy-

-kontaktu

28 maja | 3 czerwca 2016

4. Przegląd Nowego 
Teatru dla Dzieci

Prezentacja najciekawszych, 
nowatorskich spektakli, po-
wstałych w ostatnich sezonach 
w Polsce i za granicą. Integralną 
częścią festiwalu jest plenerowy, 
interdyscyplinarny Ogród Sztuk, 
w ramach którego odbywają się 
bezpłatne autorskie warsztaty 
dla dzieci i młodzieży. Tegorocz-
na edycja Przeglądu rozpoczyna 
obchody 70-lecia Wrocławskiego 
Teatru Lalek.

Miejsce: Wrocławski Teatr Lalek 
pl. Teatralny 4
Organizator: Wrocławski Teatr Lalek
www.przeglad.teatrlalek.wroclaw.pl

3 czerwca 2016

Pielgrzym – Spełnik – 
Performer
W trakcie wykładu w ramach 
Otwartego Uniwersytetu Po-
szukiwań prof. Dariusz Kosiński 
omawia przykłady idei i praktyk 
transformacji wykorzystujących 
środki teatralne oraz sylwetki 
trzech postaci: Mickiewiczow-
skiego Pielgrzyma, Spełnika 
Osterwy i Performera Grotow-
skiego – nie tylko, by pokazać 
istnienie tradycji polskiego teatru 
przemiany, lecz także by zastano-
wić się nad jej wpływem na teatr 
polski i historię oraz zadać pytanie 
o jej dzisiejszą nieobecność.

Miejsce: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 
Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze
Organizator: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl

15 czerwca | 19 czerwca 2016

Akademia Teatru 
Alternatywnego, zjazd X
Platforma rozwoju, wymia-
ny doświadczeń oraz dialogu 
z mistrzami kilku pokoleń teatru 
niezależnego w Polsce, realizo-
wana w formie comiesięcznych, 
pięciodniowych zjazdów. Zjazd 
X, zatytułowany Taniec, teatr, 
dokument, prowadzony jest przez 
Leszka Bzdyla i Teatr Dada von 
Bzdülöw oraz Janka Turkowskie-
go i Weronikę Fibich z Ośrodka 
Teatralnego Kana.

Miejsce: Teatr Brama w Goleniowie, 
Teatr Kana w Szczecinie
Organizator: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Ośrodek Teatralny Kana, 
Teatr Brama
www.grotowski-institute.art.pl
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16 czerwca | 18 czerwca 2016

The Living Room 

Opus, prezentowany w ramach 
rezydencji Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards 
(12–20 czerwca), nawiązuje do idei 
Sztuki jako wehikułu i przenosi 
widzów do przestrzeni domu, 
miejsca spotkania z drugim czło-
wiekiem. W jego trakcie rozgrywa 
się precyzyjnie skonstruowane 
zdarzenie performatywne, żywy 
strumień działań, opartych na pra-
cy z pieśniami tradycyjnymi oraz 
tekstami, w poszukiwaniu odpo-
wiedzi na pytanie, czego potrzeba, 
abyśmy przebudzili się zwróceni ku 
samym sobie, drugiemu człowie-
kowi i światu. 

Miejsce: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego, Studio Na Grobli, 
Sala Studyjna, ul. Na Grobli 30/32
Organizator: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl

19 czerwca 2016

Trzydzieści lat 
Workcenter. 
Retrospektywa 
Spotkanie z Thomasem Richard-
sem, spadkobiercą Jerzego 
Grotowskiego, w ramach re-
zydencji Workcenter of Jerzy 
Grotowski and Thomas Richards 
(14–20 czerwca).

Miejsce: Instytut im. Jerzego Grotow-
skiego, Studio Na Grobli, Sala Studyjna, 
ul. Na Grobli 30/32
Organizator: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl

20 czerwca | 26 czerwca 2016

I Festiwal Festiwali. 
Komedia Roku
W festiwalu weźmie udział sześć 
teatrów: Och Teatr, Teatr Jerze-
go Bończaka, Syrena, Kwadrat, 
Bagatela i Korez, które zapre-
zentują nagradzane i najbardziej 
popularne spektakle komediowe. 
Spośród nich jury złożone m.in. 
z aktorów wyłoni Komedię Roku. 
Swoją nagrodę przyzna również 
publiczność.

Miejsce: Wrocławski Teatr Lalek 
pl. Teatralny 4
Organizator: Wrocławski Teatr Komedia
www.teatrkomedia.com

17 czerwca 2016

Polityczność w teatrze. 
Ewolucje
Wykład dr Joanny Krakowskiej 
prezentowany jest w ramach 
Otwartego Uniwersytetu Poszu-
kiwań. Z historii teatru polskiego 
po wojnie można wyprowadzić 
kilka strategii politycznych, zna-
mionujących tyleż zaangażowanie, 
co jego brak, które także w teatrze 
najnowszym aktualizowały się 
lub dewaluowały. Na ile modele 
społeczne, w jakich funkcjonu-
je teatr i sposób zdefiniowania 
władzy wpływają na kształt teatru 
problematyzującego własne 
zaangażowanie?

Miejsce: Instytut im. Jerzego Grotowskiego, 
Sala Kinowa, Przejście Żelaźnicze
Organizator: Instytut im. Jerzego 
Grotowskiego
www.grotowski-institute.art.pl

18 czerwca | 12 lipca 2016

Brave Kids

Spotkanie dziecięcych grup arty-
stycznych z całego świata. Ponad 
150 młodych artystów będzie 
tworzyć i wymieniać się doświad-
czeniami, a w efekcie powstanie 
widowisko artystyczne łączące 
rożne kultury i techniki artystycz-
ne. Wielki finał już po raz siódmy 
odbędzie się we Wrocławiu.

Miejsce: Wrocław, Warszawa, Przemyśl, 
Kraków, Oborniki Śląskie, Koszyce / 
Słowacja, Akhaltsikhe / Gruzja
Organizator: Stowarzyszenie Kultury 
Teatralnej „Pieśń Kozła”
www.bravekids.eu

24 czerwca | 25 czerwca 2016

Festiwal Bieli /  
Festival of White 
Działanie artystyczne, gdzieś 
pomiędzy happeningiem, teatrem 
ulicznym, paradą. Organizowane 
pod hasłem „Wszyscy jesteśmy 
z tej samej gliny”. Festiwal, w trak-
cie którego wszystko zamieni się 
w nieskazitelną biel. Kostiumy, 
rekwizyty, pojazdy, a przede 
wszystkim uczestnicy festiwalu 
pokryci zostaną cienką warstwą 
glinki, która po wyschnięciu uczyni 
z nas formę doskonałą – BIEL. 
Idea wywodzi się z autorskiego 
pomysłu Bogdana Nowaka jakim 
jest Gliniada; korowód postaci 
zwanych Glinoludami – Glino-
ludy to my, zwykli ludzie, którzy 
pomalowani w glinie stajemy się 
kimś innym.

Miejsce: różne lokalizacje 
Organizatorzy: Bogdan Nowak, Waldemar 
Płusa, Fundacja Cztery Strony Kultury
www.festiwalbieli.pl
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18 CZERWCA 2016 

Wrocławskie widowisko oparte jest 
na fabule i muzyce opery „Carmen” 
G. Bizeta. Widzowie będą mogli 
wysłuchać słynnych arii Habane-
ra i Sequidilla, arii „z kwiatkiem” 
Don José oraz toastu torreadora. 
Akcja spektaklu rozgrywa się w Se-
willi. W drugim akcie w hiszpańskiej 
tawernie ma miejsce szampańska 
zabawa, na którą piękna Carmen 
wraz z właścicielem tawerny 
zapraszają gości – znakomitych 
śpiewaków i tancerzy, wykonaw-
ców zarzueli. W finale widowiska, 

w którego tle odbywa się corrida 
ze zwycięskim Escamillo, będziemy 
świadkami dramatycznego spotka-
nia Carmen i Don José.

Gwiazdą wrocławskiej insceni-
zacji będzie słynna amerykańska 
śpiewaczka Kate Aldrich, która 
przez światową prasę została 
nazwana „Carmen naszego poko-
lenia”. Partię Don José zaśpiewa 
wspaniały polski tenor Arnold 
Rutkowski, który swoją między-
narodową karierę rozpoczynał 
na deskach Opery Wrocławskiej. 

W widowisku wystąpią również inni 
znakomici soliści: Edyta Kulczak, 
Joanna Moskowicz, koreański 
tenor Sang-Jung Lee, Angelos 
Samartzis, Victor Campos Leal, 
Tomasz Rak oraz Łukasz Rosiak, 
Aleksander Zuchowicz, Barbara 
Bagińska, Marek Paśko.

Miejsce: Stadion Miejski, 
rozpoczęcie godzina 22:00
Organizator: Opera Wrocławska
Koncepcja: Ewa Michnik
Reżyseria: Waldemara Zawodziński, 
Ignacio García

Hiszpańska noc z Carmen –  
zarzuela show. Widowisko 
Opery Wrocławskiej
Międzynarodowy projekt artystyczny, przygotowywany 
przez Operę Wrocławską od 2013 we współpracy 
z artystami i choreografami z Hiszpanii. Jego zwieńczeniem 
będzie wielkie widowisko muzyczno-taneczne z udziałem 
ponad 500 wykonawców.

7 maja | 10 czerwca 2016

Pasaż

Pasaż to korytarz dźwiękowo-
-świetlny dedykowany wspomnie-
niom dawnej muzyki i dźwięków 
Wrocławia. Instalacja opierać się 
będzie na kolekcji dźwięków, które 
odnoszą się do przeszłości miasta, 
a publiczność będzie mogła ich 
słuchać i wejść z nimi w interakcję, 
przechodząc przez tunel. Matryca 
dźwięków będzie zainstalowana 
w Narodowym Forum Muzy-
ki. Sam tunel zawiera specjalne 
czujniki, które wykrywają ruch 
człowieka wewnątrz tunelu (kieru-
nek, szybkość). Ruchy te wpływają 
na sposób odtwarzania dźwięków 
przy pomocy specjalnego systemu 
nagłośnienia 8-kanałowego. 

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki, 
pl. Wolności 1
Projekt powstał na zamówienie Siemens 
Arts Program – 2009. 

29 maja | 4 czerwca 2016

Leo Festival 

Festiwal różnorodności dziedzin 
sztuki, kultury, nowych miejsc 
koncertowych, publiczności 
i perspektyw oparty na pracy 
z dziećmi. W 2016 roku na zamó-
wienie festiwalu zostanie skompo-
nowana opera dziecięca Brzydkie 
kaczątko na podstawie bajki 
H.Ch. Andersena, zaś miłośników 
tańca zapraszamy na program 
z Die Geschöpfe des Prometheus 
do muzyki Beethovena w choreo-
grafii Rose Breuss. 

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki, 
pl. Wolności 1 
Organizator: Narodowe Forum Muzyki, 
Teatr Capitol
www.nfm.wroclaw.pl

4 czerwca 2016

Wooded

Kolejna odsłona wrocławskiego 
święta muzyki elektronicznej, 
które jednoczy wszystkich en-
tuzjastów sztuki i kultury. Z dala 
od miejskiego zgiełku powstała 
oryginalna przestrzeń, na której 
rozbrzmiewać będzie muzyka wy-
wodząca się z pogranicza różnych 
gatunków muzyki elektronicznej – 
w tym m.in. techno, deep house, 
nu- disco czy disco. Poza muzyką, 
która jest nierozłącznym i najważ-
niejszym elementem festiwalu, 
nie zabraknie również inicjatyw, 
które mają zachęcić uczestników 
do interaktywnego udziału w wy-
darzeniu. Strefa Wooded Kids 
dla najmłodszych, Wooded Art 
czy Design, które staną się ideal-
nym dopełnieniem całej koncepcji 
festiwalu.

Lokalizacja: CK Zamek
Organizatorzy: Catz’N Dogz, C&C 
Bookings, Feast Artist
www.wooded.pl/
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3 czerwca | 5 czerwca 2016

VI Międzynarodowy 
Wrocławski  
Festiwal Chóralny  

„VRATISLAVIA SACRA”
Jedyny festiwal chóralny we 
Wrocławiu o charakterze kon-
kursowym. Pula nagród wynosi 
30.000 zł. W trakcie przesłuchań 
konkursowych, które odbędą 
się w drugim dniu Festiwalu 
w kościele p.w. Świętego Krzyża 
na Ostrowie Tumskim we Wrocła-
wiu, zespoły oceniane będą przez 
pięcioosobowe, międzynarodowe 
jury, którego członkowie pocho-
dzą z Łotwy, Japonii, Rosji i Polski. 
Laureatów Festiwalu poznamy 
i usłyszymy podczas Uroczystego 
Koncertu Galowego w niedzielę 
5.06.2016.

Miejsce: Wrocławskie kościoły 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Kame-
ralny Chór Męski „Cantilena”, Agencja 
Artystyczna „Melody”
www.vratislaviasacra.pl

17 czerwca | 18 czerwca 2016

PODWODNY WROCŁAW

Ideą festiwalu jest prezentacja 
szerokiego spektrum wrocławskiej 
sztuki – od koncertów, poprzez 
wystawy, performance, spekta-
kle, pokazy video art, instalacje 
i prezentacje sceny literackiej. 
PODWODNY WROCŁAW to 
platforma, na której spotykają 
się najbardziej charakterystyczni 
i zaangażowani artyści ze środowi-
ska twórczego Wrocławia. W tym 
roku będzie można obejrzeć prace 
ponad 200 twórców, uczestniczyć 
w koncertach (poza wrocławską 
sceną muzyczną także zaproszo-
nych gości, m.in. Fismoll, Raz 
Dwa Trzy), pokazach, spotkaniach, 
atrakcjach dla dzieci i wielu innych 
wydarzeniach.

Miejsce: Dworzec Świebodzki, Plac 
Orląt Lwowskich i Browar Mieszczański, 
ul.Hubska 44-48
Organizator: Stowarzyszenie Industrial Art, 
Fundacja Erdo
www.industrialart.eu/podwodny-

-wroclaw/2016

19 czerwca 2016

Eklektik Session 2016

Eklektik Session to międzynaro-
dowa platforma artystyczna oraz 
festiwal Twórców we Wrocławiu. 
Tegoroczna specjalna odsłona 
odbędzie się na historycznych 
terenach Wrocławskiego Parku 
Przemysłowego. Finałowy perfor-
mance Eklektik Orchestry „Man 
Machine” , zainspirowany zagad-
nieniem relacji człowieka i ma-
szyny, odbędzie się w sąsiedztwie 
jednej z największych hal WPP, 
która posłuży jako ekran do inte-
raktywnego video-mappingu.

Miejsce: Wrocławski Park Przemysłowy, 
ul. Fabryczna 10
Organizator: Eklektik Session, Gig Ant 
www.EklektikSession.com

9 | 12 czerwca 2016

ART OF IMPROVISATION 
Creative Festival
Międzynarodowy, interdyscypli-
narny projekt poświęcony sztuce 
improwizacji. W programie m.in. 
koncerty i performance: The 
Ex, Wayne Horvitz, LOTTO, Alex 
Ward& Dominic Lash, Katie Duck 
& Mary Oliver, HUN, Adiabatic 
Invariants. Ponadto konkurs mło-
dych improwizatorów KREACJE/
ZDERZENIA, taneczne i muzyczne 
warsztaty improwizacji, projekcje 
filmów oraz wystawa „Reductive 
Journal – partytury tekstowe 
i graficzne”. 

Miejsce: Centrum Kultury Agora 
ul. Serbska 5a
Organizator: Centrum Kultury Agora
www.ckagora.pl 

12 i 26 czerwca 2016

Zapomniane Miasto

Cykl koncertów w „zapomnianych” 
wrocławskich przestrzeniach. 
Podstawą projektu jest połączenie 
muzyki i architektury, a jednym 
z jego głównych założeń – poszuki-
wanie uniwersalnego języka sztuki. 

12.06, 18:00, ul. Krasińskiego 21–23, 
Jacek Hałas – lira korbowa
26.06, 18:00, Dawna Klinika Psychiatrii 
i Chorób Nerwowych, ul. Bujwida 44, 
Igor Gawlikowski – gitara elektryczna
Organizator: Narodowe Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego 
www.nfm.wroclaw.pl/projekty/zapomniane-

-miasto

22 czerwca | 23 czerwca 2016

Ethno Jazz Festival 

Cykl koncertów propagujący 
kulturę związaną z muzyką folkową, 
etniczną i jazzem. W programie 
znajdują się koncerty, warsztaty 
i pokazy związane z obchodami 
Nocy Świętojańskiej. Gościem 
festiwalu będzie m.in. Golec 
uOrkiestra, Zakopower, Enej, 
Kapela ze Wsi Warszawa, Psio 
Crew, Russkaja.

Miejsce: Hala Stulecia – Pergola, Wrocław, 
ul. Wystawowa 1
Organizator: Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto 
Wrocław
www.ethnojazz.pl

V
ra

ti
sl

av
ia

 S
ac

ra
, f

ot
. m

at
er

ia
ły

 o
rg

an
iz

at
or

ów
; f

ot
. A

. K
ie

w
ic

z

32 33



30 KWIETNIA | 2 PAŹDZIERNIKA 2016

25 czerwca 2016

Koncert Davida Gilmoura

Koncert w Dniu św. Jana będzie 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
Europejskiej Stolicy Kultury Wro-
cław 2016. Pomiędzy budynkiem 
wrocławskiej opery, pamiętającym 
czasy pruskie, a nowo oddanym Na-
rodowym Forum Muzyki we Wro-
cławiu spotkają się gitarzysta 
rockowy, członek grupy Pink Floyd 
David Gilmour, będący w trasie 
koncertowej ze swoim najnowszym 
solowym albumem oraz ceniony 
na świecie polski kompozytor i pia-
nista jazzowy Leszek Możdżer. Nie-
zwykłe spotkanie muzyków dwóch 
pokoleń, dwóch gatunków, dwóch 
instrumentów i dwóch ekspresji 
muzycznych będzie niezapomnia-
nym muzycznym doznaniem.

Miejsce: Plac Wolności
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016/koncertdavidgilmour 
Mecenas koncertu:

26 czerwca 2016

1000 LAT MUZYKI  
WE WROCŁAWIU
W ramach cyklu koncertów „1000 
lat muzyki we Wrocławiu” publicz-
ność co miesiąc może zapoznać się 
z wrocławską muzyką dawną, która 
wciąż pozostaje obecna w kulturze 
miasta. Kolejny koncert w ramach 
cyklu nosi tytuł „Perła polskiego 
baroku”. Podczas wieczoru usły-
szymy utwory Marcina Mielczew-
skiego ze zbiorów wrocławskiej 
Biblioteki Uniwersyteckiej.

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki
Organizator: Narodowe Forum Muzyki 
im. Witolda Lutosławskiego

26 czerwca | 10 lipca 2016

XX Festiwal Muzyki 
Kameralnej „Wieczory 
w Arsenale”
Najważniejszy w Polsce plenerowy 
festiwal poświęcony muzyce kame-
ralnej organizowany jest nieprze-
rwanie od 1997 roku i dzięki swojej 
niepowtarzalnej formule zyskał 
szerokie i wierne grono wielbicieli. 
Służy promocji wszechstronnie 
rozumianej kameralistyki prezen-
towanej zawsze w szczególnym 
miejscu – na dziedzińcu pięknego, 
zabytkowego miejskiego Arsenału, 
co podkreśla nierozerwalny zwią-
zek festiwalu z Wrocławiem.

Miejsce: dziedziniec wrocławskiego 
Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9
Organizatorzy: Fundacja Dla Kultury 
Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA
www.wieczorywarsenale.pl

Z inicjatywy Wrocławskiego 
Centrum Rozwoju Społecznego 
oraz Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 powstał projekt 

„Parki Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016”. W dziesięciu miej-
scach we Wrocławiu (w parkach, 
zieleńcach i na skwerach) stanęły 
pawilony kultury, czyli plenerowe 
sceny, oddane całkowicie w ręce 
mieszkańców miasta. Każdy z pa-
wilonów kultury będzie otwarty 
od 30 kwietnia do 2 październi-
ka w weekendy (soboty i niedziele, 
w godz. 14.00-20.00).

To wrocławianie są gospoda-
rzami pawilonów kultury. Od nich 
zależy, czy miejsca te wypełnią się 
spotkaniami, koncertami, wysta-
wami, wykładami, teatrami; będą 
czytelnią pod chmurką czy plene-
rowym miejscem do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Funkcje, 
jakie będą pełnić, przypiszą im 
sami mieszkańcy i osoby odwie-
dzające parki! 

Jeśli masz pomysł na wy-
korzystanie pawilonów kultu-
ry, zachęcamy do kontaktu: 
parki.esk@wroclaw2016.pl –  
wystarczy krótki opis wydarze-
nia i preferowane miejsce.

Pawilony działać będą 
w następujących lokaliza-
cjach: park Słoneczny na Gaju, 
park Grabiszyński, polana na 

Karłowicach (al. Kasprowicza 45), 
park w Leśnicy, park Południowy, 
park Staszica, park na Strachocinie, 
park Tołpy, park Zachodni, Wyspa 
Piaskowa.

Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016, Wrocławskie Centrum 
Rozwoju Społecznego
www.wcrs.wroclaw.pl/dzialania/parki-euro-
pejskiej-stolicy-kultury-2016

Parki ESK
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22 kwietnia 2016 | 10 lipca 2016

Goethe-Institut Pop Up Pavillon
Na placu Nowy Targ we Wrocławiu działa Goethe-Institut Pop Up 
Pavillon – unikalny, trzymiesięczny projekt kulturalny. W specjal-
nie zaprojektowanym, przeszklonym kontenerze odbywają się spo-
tkania literackie, koncerty, interaktywne instalacje, performanse 
i występy teatralne.

TRZECI WEEKEND POZYTYWKA –  
CZYLI MIEJSKI INSTYNKT GRY / 9 CZERWCA | 12 CZERWCA 2016
Gry, łamigłówki, kalambury są głęboko osadzone w naszej cywiliza-
cji. Kształtują nas, pobudzają fantazję i prowokują do największych 
osiągnięć. „Pozytywka” to ostatni weekend Goethe-Institut Pop Up 
Pavillon. Podczas czterech dni wydarzenia skonfrontujemy instynkt gry 
ze sztuką, nauką i spróbujemy zdefiniować jego rolę w społeczeństwie. 
Będzie to czas poważnych tematów, ale również rozmów lekkich i przy-
jemnych. Stworzymy miejski plac zabaw, przypomnimy sobie główne 
zasady demokracji i zbadamy sposoby funkcjonowania w społeczno-
ściach. Rozbudowana gra miejska odkryje przed uczestnikami zaka-
marki urokliwego Wrocławia. Czerwcowe wieczory to także koncerty, 
spotkania literackie oraz otwarcie instalacji muzyczno-artystycznej 

„Music Construction Machine”. 

Miejsce: plac Nowy Targ
Organizator: Goethe-Institut
www.goethe.de/wroclaw2016

13 maja | 30 czerwca 2016

Wystawa Eco  
Expanded City 2016
Międzynarodowa wystawa prac 
i działań artystycznych, odby-
wająca się w ramach projektu 
Miasto Przyszłości / Laboratorium 
Wrocław Europejskiej Stolicy Kul-
tury Wrocław 2016, poświęcona 
jest przekształceniom świata jako 
podporządkowanej technologiom 
informacji, podlegającej biotech-
nicznej zmianie istoty gatunkowej.

Miejsce: Centrum Sztuki WRO, podzie-
mia Pasażu Pokoyhoff, Galeria PP, NMF, 
Synagoga, przestrzeń publiczna, lasy 
w obrębie Wrocławia
projekty partycypacyjne, warsztaty: 
kwiecień – grudzień 2016
Organizator: Centrum Sztuki WRO
www.wrocenter.pl

14 maja | 23 września 2016

Przebaczenie 
i Pojednanie. Kardynał 
Kominek, nieznany 
ojciec Europy
Wystawa przedstawia postać 
kardynała Bolesława Kominka, 
inicjatora i głównego autora listu 
biskupów polskich do biskupów 
niemieckich zawierającego słynne 
słowa: „Przebaczamy i prosi-
my o przebaczenie”. List miał 
ogromne znaczenie dla procesu 
pojednania polsko-niemieckiego 
po II wojnie światowej, a przez to 
przyczynił się również do integra-
cji całej Europy.

Lokalizacja: Muzeum Miejskie Wrocławia, 
budynek Arsenału Miejskiego
Organizator: Miasto Wrocław
www.expokominek.com

9 maja | 9 lipca 2016

Luneta

Interaktywny projekt artystyczny 
będzie się równolegle odbywać 
w Berlinie i we Wrocławiu. Luneta 
według pomysłu Volkmara Umlau-
fta jest wyposażona w nowoczesną 
technikę telekomunikacyjną, która 
pozwala na połączenie Berli-
na i Wrocławia w czasie rzeczywi-
stym. Doskonałe umiejscowienie 
w obu miastach zaprosi prze-
chodniów do przerzucenia mostu 
do drugiego miasta zarówno 
przy pomocy wizji jak i fonii. 

Miejsce: teren przed Dworcem Głównym 
we Wrocławiu i Potsdamer Platz w Berlinie
www.luneta2016.eu

3 czerwca | 10 czerwca 2016

Dni Kultury Saksońskiej

Z okazji 25. rocznicy podpisania 
Traktatu między Rzeczpospolitą 
Polską a Republiką Federalną 
Niemiec o dobrym sąsiedztwie 
i przyjaznej współpracy odbywać 
się będą we Wrocławiu – part-
nerskim mieście Drezna – DNI 
KULTURY SAKSOŃSKIEJ. Na pro-
gram wydarzenia, którego celem 
jest zapoczątkowanie spotkań 
z saksońskimi artystami, złożą się: 
koncerty, spektakle taneczne, 
filmy i sztuki plastyczne. 

Miejsce: Różne lokalizacje 
Organizator: Isolde Matkey / tristan-pro-
duction.de na zlecenie Kancelarii Państwa 
Saksonii, we współpracy z fundacją Avant 
Art, Browarem Mieszczańskim, ODRA-Film, 
Parafią św. Krzysztofa, CK Zamek
www.avantart.pl
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6 czerwca | 12 czerwca 2016

CampTogether 
Wrocław 2016
Międzynarodowy zjazd młodzieży 
szkolnej. Święto sportu, kultu-
ry, sztuki i nauki przez zabawę 
dla uczniów wielu europejskich 
szkół. W roku 2016 odbędzie się 
pierwsza edycja zjazdu, który 
na stałe wejdzie do kalendarza im-
prez kulturalnych miasta.

Miejsce: Wrocław (różne lokalizacje)
www.wcrs.wroclaw.pl/CampTogether
Wydarzenie dla szkół z całej Europy – 
zgłoszenia na stronie internetowej

9 czerwca | 12 czerwca 2016

Wrocławski Festiwal 
Dobrego Piwa
Największy w kraju festiwal 
poświęcony promowaniu orygi-
nalnych smaków piwa warzonego 
przez małe i średnie browary oraz 
potraw im dedykowanych. Poza 
częścią handlową uczestnicy mają 
okazję wziąć udział w warsztatach, 
szkoleniach, degustacjach, wysta-
wach, konkursach oraz koncertach.

Miejsce: Stadion Wrocław, Centrum 
Kultury Zamek
www.festiwaldobregopiwa.pl

17 czerwca | 19 czerwca 2016

Koalicja Miast dla Kultury. 
Szczecin – przestrzeń 
twórczego dialogu
Głównym narratorem zachod-
niopomorskich opowieści będzie 
morski kontener . Usadowiony 
u podnóża Wzgórza Polskiego 
będzie pełnił funkcję galerii, kina, 
sceny klubowej i koncertowej 
oraz przestrzeni warsztatowej. 
Do kontenera z centrum Wrocła-
wia prowadzić będą trasy także 
innych aktywności kulturalnych 
z plakatem, happeningiem i dizaj-
nem na czele.

Miejsce: Wzgórze Polskie, Infopunkt 
ul.Łokietka 5
Organizatorzy: Europejska Stolica 
Kultury Wrocław 2016, Stowarzyszenie 
MiastoHolizm 
www.wroclaw2016.pl/koalicjamiast

7 i 28 czerwca 2016

Forum ESK

Forum ESK to seria otwartych debat na tematy, jakie pojawiły się w trak-
cie tworzenia i realizacji ESK Wrocław 2016. W trakcie Forum można 
bliżej poznać różnorodny program i podyskutować o nim. Podczas Forum 
rozmawiać będziemy również o tym, czy ESK Wrocław 2016 przyczynia 
się do wielowymiarowej zmiany w mieście.

Spotkanie 7 czerwca poświęcone będzie kolejnej odsłonie pracy 
we Wrocławiu kuratora ESK Wrocław 2016 ds. performance Chrisa Bald-
wina, który opowie o wydarzeniach szykowanych na drugą połowę roku. 

Podczas spotkania 28 czerwca tematem będzie współpraca między-
narodowa: „Wrocław na salonach Europy, czy salonem Europy?” Podczas 
spotkania przypomnimy, że jedynym z filarów ESK jest „wymiar między-
narodowy” (obok pracy na rzecz miasta i obywateli) i porozmawiamy 
o tym, co to w praktyce oznacza. Dyskusję moderować będzie redaktor 
Katarzyna Janowska, a jej gościem będzie m.in. Paweł Potoroczyn – 
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.

Organizator: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

17 czerwca | 21 czerwca 2016

Jiutamai – warsztaty 
i przedstawienie: 
Japoński taniec 
z polską muzyką
Jedyne w Polsce wielodniowe 
warsztaty jiutamai poprowadzą: 
Tokijyo Hanasaki oraz Shino Hana-
saki. Uczestnicy przygotują się do 
wystawienia tańca „Matsudzuku-
shi”. Na zakończenie, 21 czerwca, 
zapraszamy na przedstawienie, 
które będzie unikatowym zesta-
wieniem japońskiego tradycyjnego 
tańca i polskiej muzyki klasycznej 
(Chopin) oraz ludowej. Tokijyo 
Hanasaki zaprosiła do udziału 
w projekcie Hanę Umedę – polską 
tancerkę o japońskich korzeniach, 
oraz gości, m.in.: Toshimitsu 
Ishigawa, Shino Hanasaki, Monika 
Zytke i Wojciech Białoskórski.

Miejsce: Biuro Festiwalowe Impart, 
ul. Mazowiecka 17 
Organizator: Fundacja Przyjaźni Polsko-

-Japońskiej NAMI przy wsparciu EU Japan 
Fest Committee
www.fundacja-nami.pl/jiutamai-polish.html
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18 czerwca 2016 o godzinie 22:00

4. PKO Nocny  
Wrocław Półmaraton
Wrocławski Półmaraton to obec-
nie jedyna spośród dużych i liczą-
cych się w kraju i zagranicą imprez, 
organizowana nocą. W tym roku, 
w związku z Europejską Stolicą 
Kultury 2016, stawiamy na oprawę 
artystyczną: wzdłuż trasy półma-
ratonu niewielkie, kilkuosobowe 
zespoły muzyczne zagrają na żywo 
wybrane utwory muzyki klasycznej. 
Towarzyszyć temu będzie szereg 
atrakcji dodatkowych, między 
innymi „grupa turystyczna” z pa-
cemakerem-przewodnikiem, który 
opowie o mijanych zabytkach 
i ważnych miejscach Wrocławia 
czy świetlne atrakcje multimedial-
ne. Wszystko odbędzie się w nie-
powtarzalnym klimacie nocnego 
biegu ulicami miasta.

Miejsce: Wrocław, trasa półmaratonu
Organizator: Młodzieżowe Centrum  
Sportu Wrocław
www.pol.wroclawmaraton.pl

24 czerwca | 25 czerwca 2016

Święto Wrocławia  
na Ostrowie Tumskim
Na scenie pod Katedrą na Ostro-
wie Tumskim odbędzie się Turniej 
Tenorów – koncert najwybitniej-
szych dzieł operowych. Wystąpi 
Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Dolnośląskiej i wybitni 
tenorzy polskiej sceny operowej. 
25 czerwca ulica Katedralna stanie 
się miejscem Rodzinnego Święto-
wania na Ostrowie. Pojawią się na-
mioty z punktami informacyjnymi, 
prezentującymi ofertę edukacyjną, 
punkty wolontariatu, profilakty-
ki i terapii uzależnień. W części 
artystycznej wystąpi znany polski 
multiinstrumentalista folkowy 
Joszko Broda. Przez cały weekend 
udostępnione będzie na Ostrowie 
Tumskim Muzeum Mobilne Jana 
Pawła II, a w nim rzeczy osobiste 
polskiego papieża.

Miejsce: Ostrów Tumski
Organizatorzy: Radio Rodzina,  
Stowarzyszenie Zdrowa Rodzina
www.radiorodzina.pl 

3 czerwca | 4 czerwca

Walls of peace –  
Ściany pokoju – Finał
Finał projektu „Walls of peace – 
Ściany pokoju”, czyli malowanie 
muralu na dziedzińcu; wspólnie 
z uczniami szkoły Energetyk 
w Wałbrzychu, grupą kolektyf 
i artystą Piotrem Saulem stworzy-
my wielkoformatowe dzieło – głos 
artystów i młodzieży dla pokoju. 
Akcję poprzedziły warsztaty. 

Miejsce: Park Wielokulturowy 
Stara Kopalnia, Wałbrzych
Organizatorzy: Stara Kopalnia  
i Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
udział bezpłatny
zapisy na: dolnyslask@wroclaw2016.pl 

15 czerwca 2016

Animacja  
w ramach projektu  

„Czytanie miasta”
Uczniowie wraz z nauczycie-
lami i animatorkami „czytali 
miasto”, a wyniki swojej pracy 
udostępnią mieszkańcom na inte-
raktywnej wystawie w przestrzeni 
Rynku. Pajęczyna kultury rozpięta 
między latarniami, kubiki z foto-
grafiami tutejszych niezwykłości, 
opowieści mieszkańców, mapy 
mentalne. Będziemy je wspólnie 
oglądać, komentować, uzupełniać.

Miejsce: Bolesławiec
Realizatorzy: Międzynarodowe Centrum 
Ceramiki i Stowarzyszenie Edukacji 
Krytycznej 
 

19 czerwca 2016, godz. 13-17

Miasto w punkcie

Cykliczny Festiwal Kolorowych 
Podwórek swój Finał Edycji 2016 
realizować będzie na jednym 
z podwórek śródmieścia Wałbrzy-
cha. W sąsiedztwie modernistycz-
nej architektury, w przestrzeni 
pieszych szlaków komunikacyjnych 
odbędzie się podsumowanie 
konkursu na najaktywniejsze 
podwórko oraz m.in. warsztaty 
ceramiczne „ZAJĄCZEK ‚10”, gry 
podwórkowe, działania plastycz-
ne z mieszkańcami „KRZESŁO 
i-NA-czej”, przy muzycznym 
wsparciu lokalnej grupy. 

Miejsce: podwórko łączące ulice Zającz-
ka i Słowackiego, Wałbrzych
Organizator: Partnerstwo Lokalne na rzecz 
Śródmieścia Wałbrzycha pn. „Eπcentrum” 
przy wsparciu Fundacji Rozwoju Ekonomii 
Społecznej, w ramach projektu Rewitaliza-
cja poprzez i dla Kultury

22 czerwca 2016

Seminarium  
w Starej Kopalni
Seminarium naukowe poświęco-
ne edukacji międzykulturowej, 
organizowane w ramach dorocznej 
konferencji alumnów University of 
Alberta we współpracy z Uniwer-
sytetem Wrocławskim. Na bazie 
projektu „Walls of peace – ściany 
pokoju” międzynarodowe grono 
podejmie refleksję naukową 
nad tym, jak sztuka i artyści mogą 
włączać się w działania na rzecz 
pokoju, szczególnie w kontekście 
edukacyjnym.

Miejsce: Stara Kopalnia, Wałbrzych  
zapisy na: dolnyslask@wroclaw2016
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10 czerwca 2016

Początek Rezydencji 
Literackich w Zamku  
na Wodzie w Wojnowicach
W czerwcu Zamek na Wodzie 
w Wojnowicach odwiedzą literaci: 
Volodymyr Rafieienko z Ukrainy 
będzie pracować nad zbiorem no-
wel „Polska z zamkniętymi oczami” 
oraz tłumaczeniem na język polski 
swojej powieści „Demon Kartezju-
sza”. Natalija Jakubova z Moskwy 
zaś chce pracować nad biografią 
Ireny Solskiej oraz tłumaczeniem 
na język rosyjski jej korespondencji, 
natomiast Litwin Vyturys Jarutis 
chce rozpocząć tłumaczenie 
na litewski książki Olgi Tokarczuk 

„Księgi Jakubowe”. Na spotka-
nia z autorami zapraszamy 16, 20 
i 29 czerwca o godz. 17:00 do 
Barbary, przy ul. Świdnickiej 8c.

Organizator: Kolegium Europy Wschod-
niej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
www.kew.org.pl

17 czerwca 2016

„Pomarańczarnia” // 
otwarcie wystawy
Multimedialny projekt realizowany 
przez Anne-Claude Jeitz, Ala-
ina Caliste i Barbarę Idzikowską, 
we współpracy ze studentami 
wrocławskiej ASP. Jego ideą jest 
możliwość wykreowania symbo-
licznej „pomarańczarni” w rożnych 
przestrzeniach. Na instalację skła-
da się 28 elementów – szklanych 
cząstek pomarańczy (nawiązanie 
do liczby państw członkowskich 
UE). Pierwsza odsłona instalacji 
będzie miała miejsce podczas 
tegorocznego Festiwalu Wysokich 
Temperatur.

Miejsce: Budynek ASP, parter, 
ul. Traugutta 19/21
Organizator: Program Rezydencji 
Artystycznych A-i-R Wro, Szkło OKoło, 
Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu, Festiwal Wysokich 
Temperatur, Fundacja „Atelier Si, Pb
www.szklookolo.pl

24 czerwca 2016, godz. 19:00

Mira Gáberová //  
Night Media Lab 3.0
Po raz trzeci Centrum Technologii 
Audiowizualnych we Wrocławiu 
zaprasza na NIGHT MEDIA LAB – 
interdyscyplinarne wydarzenie, 
dedykowane entuzjastom nowych 
mediów, ambitnych gatunków 
muzyki elektronicznej i aktywnym 
uczestnikom ery post-cyfrowej. 
Wśród artystów prezentujących 
swoje prace pojawi się Mira Gábe-
rová, rezydentka programu A-i-R 
Wro, która przedstawi projekt 
multimedialny „Videotime”.

Miejsce: Centrum Technologii Audiowizual-
nych, ul. Wystawowa 1
Organizator: Centrum Technologii 
Audiowizulanych, Program Rezydencji 
Artystycznych A-i-R Wro Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016
www.filmstudioceta.pl/pl/portfolio/night-
medialab/

27 maja | 10 czerwca 2016 

CROSS – wystawa 
prac Svei Duwe  
i Fabiena Zocco 
Svea Duwe (artystka wizual-
na i performerka z Drezna) oraz 
Fabien Zocco (artysta multime-
dialny z Lille) ponownie spotkają się 
we Wrocławiu, aby zaprezentować 
wspólną wystawę prac. Motywem 
przewodnim prac Zocco będzie 
strach, coraz mocniej obecny 
w przekazach informacyjnych, 
natomiast Duwe zaprezentuje 
m.in. efekty projektów „Follow 
Noweherehorizon” (otwartość 
i tolerancja a postawy ksenofo-
biczne na Zachodzie) oraz „Found 
Lost Connection” (wideo-prze-
wodnik po Wrocławiu). Hasłem 
łączącym całość wystawy to 

„Cross” – czyli skrzyżowanie, wspól-
ne spotkanie idei artystów.

Miejsce: Galeria Kolektyf, ul. Rydygiera 23
Organizator: Europejska Stolica Kultury 
Wrocław 2016
www.wroclaw2016.pl/rezydencje

1 czerwca | 31 lipca 2016

Klaas Burger // 
rezydencja w ramach 
Programu A-i-R Wro
Klaas Burger, dziennikarz i artysta 
wizualny z Bredy, ponownie zago-
ści we Wrocławiu. Jesienią 2015 
pracował tu nad projektem „Jak 
spróbować działać tak, jakby ist-
niała jakaś przyszłość? ”, będącym 
częścią międzynarodowego przed-
sięwzięcia „The Future Works”. 
Współpracując z mieszkańcami 
i działaczami społecznymi, zaan-
gażowanymi w sprawę romskiego 
koczowiska przy ul. Kamieńskiego, 
artysta analizował sytuację osób 
żyjących na marginesie społecz-
nym, wykluczonych z życia obywa-
telskiego i kulturalnego. Podczas 
tegorocznej rezydencji planuje 
szerzej rozwijać projekt.

Organizator: Program Rezydencji 
Artystycznych A-i-R Wro
www.wroclaw2016.pl/rezydencje

1 czerwca | 11 lipca 2016

Aitor Gametxo Zabala 
i Diego Vivanco // 
rezydencje baskijskich 
artystów w ramach 
programu A-i-R Wro
Do Wrocławia przyjedzie dwóch 
artystów z San Sebastian: Aitor 
Gametxo Zabala będzie pracować 
nad „City of sounds and silen-
ce” – esejem dokumentalnym, 
w którym chce sportretować 
stolicę Dolnego Śląska z punk-
tu widzenia jej głuchoniemych 
mieszkańców, a Diego Vivanco 
przygotuje projekt multimedialny 

„And tomorrow what?”, analizujący 
pracę twórcy po za wykonywa-
niem sztuki. Efekty swoich działań 
zaprezentują podczas tegorocznej 
edycji Otwartej Pracowni Kultury 
Baskijskiej BASK (1-3 lipca).

Organizator: Program Rezydencji 
Artystycznych A-i-R Wro, ESK Donosta 
San Sebastián 2016
www.wroclaw2016.pl/rezydencje
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7 czerwca 2016, godz. 15:00

Zielona Kraina 
Przedszkolaka 
Przez cały maj dzieci, rodzice 
i okoliczni mieszkańcy wspólnymi 
siłami budowali kolorowy, przy-
jazny dla dzieci i pszczółek, pełen 
kwiatów ogród marzeń, w którym 
znajdzie się m.in. zielony labirynt. 
7 czerwca zostanie on oficjalnie 
otwarty. Zapraszamy do wspólne-
go świętowania! 

Miejsce: ogród przy Przedszkolu nr 150, 
ul. P.P. Ignuta 30, Kozanów

11 czerwca 2016

Osiedlowe  
Laboratorium Przyrody
Osiedlowe Laboratorium Przy-
rody to efekt sąsiedzkiej pracy 
mieszkańców Oporowa. Laborato-
rium powstanie na terenie Parku 
Wspólnotowego Ślężański Mamut. 
Podczas osiedlowego pikniku 
mieszkańcy wykonają wspólnymi 
siłami leśną kompozycję z roślin, 
wokół których utworzony zostanie 
krąg siedzisk z kolekcji dolnoślą-
skich skał. Zaproszeni specjaliści 
z dziedziny permakultury, leśnic-
twa i ochrony środowiska przybliżą 
ciekawostki ze świata przyrody 
i poprowadzą warsztaty, m.in. 
jak budować domki dla owadów, 
ptaków i gryzoni. Zapraszamy 
do dołączenia do wspólnej zabawy 
na świeżym powietrzu w parku 
Mamuta. 

Miejsce: park Mamuta, ul. Bukowskiego, 
tuż koło jazu Oporowskiego
www.facebook.com/parkmamuta/

17 czerwca 2016, od godz. 12:00

Happening „Psie Pole – 
naturalnie piękne!”
Jak ważne są owady zapylające 
dla poprawnego funkcjono-
wania ekosystemu? Można się 
tego dowiedzieć podczas finału 
projektu „Psie Pole – naturalnie 
piękne” realizowanego już 
po raz drugi w ramach Programu 
mikroGRANTY ESK 2016. Na Ryn-
ku Psiego Pola całe rodziny i miesz-
kańcy dzielnicy posadzą kwiaty 
i rośliny miododajne w recyklingo-
wych doniczkach. Rośliny zosta-
ną rozmieszczone na uliczkach 
osiedla, upiększając tym samym 
całą okolicę! Ponadto w ramach 
wydarzenia odbędzie się kiermasz 
miodu i produktów ekologicznych, 
warsztaty upcyklingowe, prezenta-
cje domków dla owadów zapylają-
cych i wiele innych.

Miejsce: Rynek Psiego Pola
Organizatorzy: Fundacja Opieka i Troska 
www.opiekaitroska.pl

mikroGRANTY 
ESK 2016
Najważniejsze 
o mikroGRANTACH – 
do zapamiętania:

Termin najbliższego naboru: 
1-15 czerwca 2016 r.
Kwota wsparcia: 5 000 zł
Czas na realizację projektu: 6 miesięcy
Konsultacje indywidualne: 17.00 – 
19.00 w dni robocze od 1-15 czerwca 
w BARBARZE przy ul. Świdnickiej 8c 
Wyniki: 1 lipca 2016 r.
www.wroclaw2016.pl/mikrogranty,  
www.facebook.com/mikrogranty, 
mikroGRANTY@wroclaw2016.pl

POWIĄZANE WYDARZENIA W LIPCU

4 | 11 czerwca 2016

Zielona Czytelnia w parku Tołpy

Żółty Parasol szykuje dla mieszkańców Ołbina plenerową czytelnię 
w parku Tołpy. Można samemu ją wybudować. Podczas pierwszego 
z cyklu warsztatów uczestnicy wykonają regały na książki i stelaże 
na czasopisma – wszystko techniką DIY – które pomieszczą gromadzone 
zbiory. W czasie drugiego –stworzą własnoręcznie hamaki, które zawisną 
w parku. 2 lipca odbędą się warsztaty introligatorskie. W ramach projek-
tu przewidziana jest również sesja z książką i wystawa plenerowa. 

Miejsce: park Tołpy, Pawilon Kultury ESK
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5, 18, 19 i 26 czerwca 2016

Warsztaty dla dzieci 
z serii Tekturowo –  
cykl: Kolory i podróże
Warsztaty manualne dla dzieci 
i dorosłych z serii Tekturo-
wo – cykl: Kolory i podróże, pro-
wadzone autorską metodą przez 
doświadczoną pedagożkę, psy-
cholożkę, animatorkę – Katarzynę 
Bury. Przyjdźcie budować z nami 
kolorowe przestrzenne pejzaże. 
Eksperymentowanie, doświad-
czanie i wzajemne inspirowanie 
to najlepszy sposób na edukację 
poprzez zabawę. Warsztaty dla 
dzieci w wieku 4-12 lat. Zapisy: 
tekturowo@gmail.com

Miejsce: Barbara, ul. Świdnicka 8c
Organizator: Barbara
www.facebook.com/barbarakultura
Wstęp wolny, obowiązują zapisy: 
tekturowo@gmail.com

24 czerwca 2016

Cicha Barbara  
czyli Silent Disco vol 12
CICHA BARBARA to cykl imprez 
silent disco w Barbarze. Na trzech 
kanałach grają najlepsi polscy i za-
graniczni didżeje, muzycy, produ-
cenci. Trzy kanały:  
KANAŁ 1: DT + TVB 
KANAŁ 2: PLAN 
KANAŁ 3: NORMALNY TYP

Kuratorem cyklu jest Wojciech Furmaniak. 
Ilość słuchawek ograniczona do 300 sztuk. 
Start: 22:00.
Miejsce: Barbara, ul. Świdnicka 8c 
Organizator: Barbara
www.facebook.com/barbarakultura

Barbara: infopunkt / 
kawiarnia / kultura
ul. Świdnicka 8c, czynna codziennie od 
8:00 do 20:00
infopunkt: infopunkt@wroclaw2016.pl
tel.: 71 712 75 74
kultura: barbara@wroclaw2016.pl
kawiarnia: gosia@rabarbara.pl
www.facebook.com/barbarakultura
www.instagram.com/barbarakultura

BARBARA
Zapraszamy do Barbary – serca Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016. To przestrzeń 
dla wystaw, pokazów filmowych, spektakli, 
warsztatów, spotkań autorskich, inspirujących 
rozmów. Przyjdź i wymień się myślą.

WYBRANE WYDARZENIA 

1 czerwca | 30 czerwca (finisaż 30.06. o godzinie 19.00)

Pomysł Przedmiot Postać

Pomysł Przedmiot Postać to odbywający się w Barbarze cykl co-
miesięcznych odsłon ciekawego dolnośląskiego dizajnu. Przyjdź, 
zobacz i napisz swój komentarz. Prezentujemy czwartą, czerwcową 
odsłonę, a w niej lampę Harmonica 01.

POMYSŁ: Jak i gdzie wykorzystać właściwości nowoczesnej tkaniny 
o strukturze zbliżonej do plastra miodu, lekkiej, nieprzepuszczającej świa-
tła i pozwalającej tworzyć sztywne, przestrzenne konstrukcje? 

PRZEDMIOT: Lampa Harmonica 01. Może kojarzyć się z roztańczoną, 
plisowaną sukienką, z grającym akordeonem lub z babeczkową formą. 

POSTAĆ: Robert Szwarczyński – projektant wzornictwa przemysło-
wego, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pomysłodaw-
ca marki FLAPO.

Miejsce: Barbara, ul. Świdnicka 8c 
Organizator: Barbara
www.facebook.com/barbarakultura

46



Cały czerwiec 
na fotografii

KONKURS

W pierwszym miesiącu lata przy-
gotowaliśmy dla Was fotograficzny 
konkurs. Zasady są proste – pro-
simy o zdjęcia, na których pojawia 
się nasz Informator Kulturalny. 
Właśnie ten, który teraz trzymacie 
w dłoniach. Może być głównym 
bohaterem, mistrzem drugiego 
planu albo tłem. W kolorze lub 
w czerni i bieli. Do góry nogami, 
na płasko, w powietrzu. Zaskoczcie 
nas. Wygrywa najbardziej kreatwy-
na fotografia!

Zdjęcia zgłaszane do konkursu 
należy opublikować na swoim 
profilu na Facebooku lub Insta-
gramie i oznaczyć #wro2016 oraz 
#informatorwro. Konkurs trwa 

do 10 czerwca, spieszcie się! W na-
grodę przygotowaliśmy 3 podwój-
ne bilety na 18 czerwca na Hisz-
pańską noc z Carmen – Zarzuela 
Show, megawidowisko operowe 
przygotowywane przez Operę 
Wrocławską od 2013 we współ-
pracy z artystami i choreografami 
z hiszpańskiego San Sebastian. 
W przedstawieniu wystąpi ponad 
500 wykonawców!

Kluczem wyboru zwycięzców 
będzie kreatywność fotografii. 
Wyniki ogłosimy na stronie 
www.wroclaw2016.pl/informator-

-kulturalny-czerwiec 13 czerwca. 
Regulamin konkursu dostępny 
jest pod tym samym adresem. 

48

Akademia Młodych Dyplomatów
roczny program przygotowujący studentów 
i młodych absolwentów do pracy w 
środowisku międzynarodowym.

Warsztaty Dyplomacji
międzynarodowe, tygodniowe programy 
dla instytucji  rządowych, pozarządowych 
i akademickich przekazujące specjalistyczną 
wiedzę i kształcące umiejętności miękkie.

Szkolenia dla administracji i biznesu
Szkolenia otwarte i zamknięte na terenie całej Polski.
  • Protokół dyplomatyczny
  • Etykieta w biznesie i urzędzie
  • Komunikacja międzykulturowa
  • Wystąpienia publiczne
  • Praca z mediami
  • Korespondencja dyplomatyczna
  • więcej: http://diplomats.pl/szkolenia/

00-629 WARSZAWA | ul. Oleandrów 6
+ 48 22 205 06 18 |akademia@diplomats.pl

10 letnie doświadczenie w szkoleniu ministerstw, samorządów 
i korporacji sprawia, że kursy  oferowane przez Akademię są 
zawsze dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań.

www.diplomats.pl
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ORGANIZATORZY, PARTNERZY, SPONSORZY:

info
wszystkie informacje: www.wroclaw2016.pl 
polub: www.faceboook.com/wroclaw2016
obserwuj: @wro2016
subskrybuj ESK TV:  
www.youtube.com/Wroclaw2016tv
dodawaj oficjalny hashtag: #wro2016

PATRONI MEDIALNI:PATRON NOWYCH TECHNOLOGII :PARTNER LOGISTYCZNY:


