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Przestrzenie dla piękna. Projektowane Oddajemy w Państwa ręce program obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  
Od początku pracy nad jego przygotowaniem 
w 2008 roku ulegał on metamorfozie, 
przedstawionej w dwóch aplikacjach 
konkursowych: Przestrzenie dla piękna 
i Przestrzenie dla piękna. Na nowo rozważone. 
Trzecia odsłona programu, Przestrzenie dla 
piękna. Projektowane, stanowi podsumowanie 
naszej pracy, ukazuje kierunki myślenia 
kuratorów i całego zespołu i stanowi zapowiedź 
konkretnych wydarzeń roku obchodów.  
 
Każda kolejna publikacja jest dopełnieniem 
i kontrapunktem poprzedniej oraz zapowiedzią 
następnej. Dlatego już niedługo, jesienią 
2015 roku, zaprosimy Państwa do lektury 
kolejnej książki, Przestrzenie dla piękna. 
W działaniu, która będzie pełnym kalendarium 
programu obchodów święta kultury w roku 2016.  
 
Mamy nadzieję, że wszystkie publikacje 
pozwolą Państwu głębiej doświadczyć tego 
niezwykłego czasu.

Zespół Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016
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Wrocław przystąpił do konkursu  
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016,  
gdyż ma do opowiedzenia historię…

Historię niezwykłą, tragiczną i ciekawą. Po latach 
świetności i rozwoju nastąpiła katastrofa 
o niewyobrażalnej wręcz skali. Z II wojny światowej 
miasto wyszło doszczętnie zrujnowane – i materialnie, 
i duchowo. Straciło swoich mieszkańców, tych, którzy 
tworzyli jego wielkość przez pokolenia. Przyszli nowi. 
Przestraszeni, niepewni jutra, obcy. Zlepieni z wielu 
rejonów powojennego kraju latami budowali nową 
tożsamość, tworzyli swoją kulturę. Wiele wody upłynęło 
w Odrze, zanim uznaliśmy pozostawioną tu spuściznę 
niemiecką, żydowską i polską za jedną. Za swoją. 
Minęło wiele czasu, ale udało się. Dziś z dumą możemy 
powiedzieć, że nie zapominając o dokonaniach naszych 
poprzedników, zbudowaliśmy nowe Miasto. Szanując 
ich samych, odmienność i wielokulturowość, historię, 
stworzyliśmy otwarty Wrocław, z niezwykle interesującą 
kulturą, z aspiracjami, Wrocław nowoczesny i ciekawy. 
Nadszedł czas, aby zaprezentować go światu, pokazać to, 
co nam samym wydaje się warte pokazania i co stanowi 
ogromny wkład w rozwój Europy. Chcemy opowiedzieć 
światu o naszej przeszłości i teraźniejszości. O tym, jak 
na gruzach i ludzkich tragediach wyrasta nowe życie. 
Będziemy snuć tę opowieść przez cały 2016 rok, bez 
kompleksów, za to ze świadomością własnej wartości. To 
będzie ciekawa historia, tego jesteśmy pewni. I mamy 
nadzieję, że stanie się inspiracją dla tych, którzy się na nią 
otworzą i z uwagą jej wysłuchają. 

Rok 2016 jest czasem i przestrzenią do rozmowy 
o metamorfozie kultury – minionej, obecnej i przyszłej.

Czeka nas święto. Będziemy je celebrować po ośmiu 
latach ciekawej i pasjonującej pracy. Nasze działania 
rozpoczęte w roku 2008 umożliwiają współtworzenie 
kultury, która jest bliżej ludzi, jest bardziej dostępna 
i dotyka wielu sfer życia. Chcemy dowieść, że cywilizacja 
nie rozwija się bez kultury.

Wrocław 2016 tworzy otwarte, dynamiczne 
i przyjazne przestrzenie, służące zaspokojeniu pragnienia 
obcowania z kulturą i sztuką dla piękna.

Uczestniczymy w skomplikowanym procesie, 
w którym ważne są zarówno same działania, jak i ich 
odbiór, bo właśnie dzięki opiniom możemy krystalizować 
program. Korzystamy z wielu wzorców – zarówno 
z dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa wielokulturowości 
i otwartości, jak i świadomości innowacji i potrzeby 
zrównoważonego rozwoju. Ten proces przeobraża miasto, 
pokazuje, że każda aktywność jest możliwa. Przeobraża 
nas samych, staje się inwestycją w naszą przyszłość.

Wrocław 2016 to proces. To różnorodność 
autonomicznych kuratorów i wielogłosowość środowiska 
kulturalnego. To budowanie programu i możliwość 
uczestniczenia w nim. To wreszcie rozmaitość sposobów 
rozumienia kultury i podjęcie wspólnego wysiłku rozwoju 
przez nią.
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 Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 to:



Długofalowe cele  
Europejskiej Stolicy Kultury  
Wrocław 2016

Dostęp do kultury i uczestnictwo

Dążymy do tego, aby:
• Mieszkańcy współtworzyli kulturę i mogli bez 
ograniczeń korzystać z jej różnorodności.
• Mieli łatwiejszy dostęp do programów kulturalnych 
i edukacyjnych.
• Powstała, została dostrzeżona, stworzona, 
opowiedziana lub odnaleziona przestrzeń publiczna 
przyjazna aktywnościom społecznym, kształtująca 
postawy prospołeczne i obywatelskie.

Kultura i rozwój

Dążymy do tego, aby:
• Miasto rozwijało się z kulturą i przez kulturę.
Europejska różnorodność kulturowa była chętniej 
akcentowana w działaniach sektora kultury. 
• Organizacje z Wrocławia oraz partnerzy z Polski 
i Europy zacieśnili i rozwijali współpracę w przestrzeni 
kulturalnej. 
• Twórcy kultury we Wrocławiu chętniej ze sobą 
współpracowali i wymieniali się doświadczeniami.
Sektor kultury pozyskiwał świetnie wykwalifikowanych 
profesjonalistów, przygotowanych do prowadzenia 
lokalnych i międzynarodowych, tradycyjnych 
i innowacyjnych projektów kulturalnych, aktywnie 
wspierając rozwój przemysłów kreatywnych.

Wizerunkowe

Dążymy do tego, aby:
• W Polsce i Europie wzrosła rozpoznawalność 
Wrocławia i regionu. 
• Mieszkańcy byli bardziej świadomi dziedzictwa 
kulturalnego Dolnego Śląska i z niego dumni.

Ekonomiczne

Dążymy do tego, aby:
• Wrocław odwiedzało dwa razy więcej turystów niż 
dotąd.
• Sektor prywatny bardziej zaangażował się we 
wspieranie inicjatyw kulturalnych.
• Środki przeznaczone na realizację projektu Europejska 
Stolica Kultury Wrocław 2016 zostały efektywnie 
wydane i były realną, skuteczną i długoterminową 
inwestycją.
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Cztery sceny 

W sercu projektu jest Wrocław – stanie się on centrum dla pozostałych 
trzech przestrzeni: Dolnego Śląska, Polski, Europy i świata, tworzących 
przenikające się sfery oddziaływań. Stworzymy wspólne terytorium kulturalne, 
obejmujące wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, kreacji, partnerstwa, 
sieci współpracy międzynarodowej i projekty o niespotykanej dotąd 
w Polsce skali, zmieniające miasto.

1. Scena Wrocławia

Wrocławianie nieustannie tworzą tożsamość miasta. 
Kreują, definiują i przedefiniowują jego sens. Dlatego ta 
sfera skupia się na rozwijaniu pełnego empatii i szacunku 
dialogu między miastem a jego mieszkańcami. Chcemy 
wspierać rozwój społeczności lokalnych, pogłębiać 
partycypację i ułatwiać dostęp do kultury.

 
 
 
2. Scena Dolnego Śląska

ESK Wrocław 2016 jako ambasador regionu chce 
stymulować rozwój i podkreślić jego rolę współuczestnika 
projektu. Dolny Śląsk traktujemy jako tygiel 
różnorodności i wspaniałą księgę pisaną przez wiele 
pokoleń, stworzoną z historii, artefaktów dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu naturalnego. 

3. Scena ogólnopolska 

Konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury stał się 
zarzewiem intensywnej debaty poświęconej kulturze 
i samorządowej odpowiedzialności za nią. ESK Wrocław 
2016 to nieustająca debata dotycząca przyszłości miast 
i ich mieszkańców. W przyszłym roku będzie czas na 
podsumowanie tej dyskusji i wyciągnięcie wniosków. 
Dzięki temu ESK Wrocław 2016 stanie się areną 
wspólnych, kreatywnych działań, na której spotkają się 
najlepsze pomysły i praktyki kulturowe z całego kraju.

4. Scena europejska i światowa

ESK Wrocław 2016 stanie się również sceną 
międzynarodowej współpracy artystów i kreatorów 
kultury. Zredefiniuje i podkreśli unikatową rolę, jaką 
miasto odgrywa w kulturze Europy i świata. Pokaże 
wrocławianom jej różnorodność i bogactwo poprzez 
prezentację najciekawszych zjawisk, a na arenie 
międzynarodowej przedstawi wielowymiarowość 
i niezwykłość polskiej kultury.
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Sposoby uczestnictwa w wydarzeniach

Wydarzenia o wyjątkowym, 
uroczystym charakterze, 
które odbędą się tylko raz.
Dla tych, którzy chcą 
świętować  i wziąć udział 
w ważnej uroczystości.

Kultura czynna. Przedsięwzięcia 
poszerzające wiedzę i rozwijające 
umiejętności. Wymagające 
aktywności. Projekty 
społeczne, wspólnotowe.
Dla tych, którzy chcą aktywnie 
uczestniczyć w kulturze, 
współtworzyć, sprawdzać 
się w działaniu. 

Wydawnictwa, książki, 
portale, gry i inne. 
Dla tych, którzy sami 
sięgają po treści. 

Przedsięwzięcia poszukujące 
nowych odbiorców, 
upowszechniające i promujące to, 
co w kulturze istotne.
Dla tych, którzy chcą kulturę 
widzieć wszędzie.

Prezentacje twórców i ich dzieł. 
Proces tworzenia. Artysta na 
pierwszym planie.
Dla tych, którzy pragną 
bezpośredniego kontaktu 
z dziełami sztuki i ich twórcami.  

Znane festiwale i wydarzenia.  
Dobre marki wrocławskiej kultury.
Dla tych, którzy kulturę miasta 
znają i cenią lub dopiero chcą 
poznać jej bogactwo.

Konferencje, seminaria, 
debaty, kongresy. 
Dla tych, którzy chcą 
o kulturze rozmawiać. 

12



13



Mapa miejsc wydarzeń





SZTUKI WIZUALNE Michał Bieniek

Archipelag ośmiu kuratorów 

Osiem różnych głosów, osiem perspektyw i osiem 
dziedzin kultury tworzą jedyny w swoim rodzaju 
archipelag sztuk. Za nimi kryją się osobowości, ludzie 
pasji, moderujący kulturalne życie Wrocławia. Każdy 
z ośmiu kuratorów wnosi do programu Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016 swoje doświadczenie, 
zaangażowanie i pasję, z których powstają wyjątkowe 
projekty. 

Kuratorów czekało niełatwe zadanie – z wachlarza 
różnorodnych pomysłów, idei i koncepcji wybrać 
zaledwie kilka i przefiltrować je przez własną 
wrażliwość, perspektywę swojej dziedziny sztuki 
oraz wciąż zmieniające się potrzeby odbiorców 
kultury. Efekt tych działań to właśnie archipelag 
sztuk – wspólnota, dialog i harmonijny wielogłos 
ludzi zjednoczonych w jednym projekcie. Połączył 
ich wspólny system wartości – nie hermetyczny 
i ostatecznie ukształtowany, ale otwarty na nowe 
idee. Ten system wartości wyrażony w programie 
staje się kodem do archipelagu – dostępnym dla 
każdego, kto chce odbyć tę wyjątkową podróż 
i wejść w przestrzeń kultury, zarówno jako odbiorca, 
jak i współtwórca. 

Na mapie archipelagu wyraźnie widać przenikanie 
się szlaków. Między wyspami kuratorskimi znajduje 
się szereg wysepek – projektów społecznych, 
instytucjonalnych, edukacyjnych oraz tych, które 
zmagają się z zagadnieniami synergii i synestezji 
poszczególnych sztuk. Dzięki kreatywnej współpracy 
kuratorów inicjatywy z różnych dziedzin, środowisk 
i instytucji tworzą jasny komunikat: program 

Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jest 
otwartym zaproszeniem skierowanym do wszystkich 
zainteresowanych – do tych, którzy chcą się włączyć 
w kształtowanie przestrzeni kulturalnej, którzy chcą 
wpływać na swoją przyszłość i decydować o swojej 
tożsamości. 

Kuratorzy stanęli nie tylko przed wyzwaniem – 
to niełatwe zadanie z założenia miało być również 
nowatorskie i w pewien sposób eksperymentalne. 
Po raz pierwszy tak wielu moderatorów rozmaitych 
dziedzin sztuki współpracuje tak ściśle przy jednym 
projekcie. Nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim 
z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami miejskimi, samorządami, instytucjami 
rządowymi i międzynarodowymi. Ta kreacja jest 
procesem, działaniem i nieustającą zmianą – 
rozpoczęta trwa, doskonali się i nabiera kształtu. 
Co z niej wyniknie? Dokąd ostatecznie zaprowadzą 
nas nowe ścieżki w przestrzeni myślenia o kulturze 
i twórczego działania? Jaka będzie Europejska 
Stolica Kultury Wrocław 2016? Czy archipelag ośmiu 
kuratorów zmieni mapę miasta? Tego wszystkiego 
dowiemy się już niebawem.
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Klucz do świata naszych potrzeb tkwi 
w języku – on jest narzędziem, daje 
możliwość wypowiedzenia myśli. To 
umiejętność nazywania pozwoliła 
nam zejść z drzewa, oswoić przestrzeń 
i zorganizować sobie miejsce do życia. 
Architektura to też język. Skomplikowana 
siatka kodów i znaczeń, która opisuje 
cywilizację, kulturę, relacje społeczne, 
tożsamość, jakość życia czy miejsca, 
którymi codziennie nasiąkamy. Jeśli 
spojrzymy przez jej filtr, zobaczymy 
wielowarstwową sieć, w której splatają się 
wielkie idee i drobne sprawy. Dzięki temu 
kamienica na wrocławskim rynku przestaje 
być tylko słodkim tłem dla „selfie” i staje 
się zajmującą fabułą opowiadającą o nas 
i określającą to, kim jesteśmy.

Niestety, zapuściliśmy ten język. 
Przestaliśmy mówić o architekturze, 
wyrzuciliśmy ją z naszej codzienności, 
porannej prasy, rozmów w kawiarniach. 
Boimy się jej, nie rozumiemy, 
traktujemy jako hermetyczną, a jeśli już 
dostrzegamy, to poprzez pryzmat nowych, 
spektakularnych inwestycji. Przyjęliśmy 
do wiadomości, że mieszkanie to produkt, 
taki sam jak odkurzacz czy margaryna, 

a przestrzeń publiczna manifestuje 
materialny status. Nie doceniamy 
wartości architektonicznego dziedzictwa – 
niemieckiego modernizmu i dorobku 
powojennego naszych mistrzów. Mówimy 
na to: „szary PRL”.

Nadchodzi jednak czas architektury. 
Powoli uczymy się prawidłowo używać 
miasta i stajemy się świadomymi 
i aktywnymi mieszkańcami – wiemy, 
co i gdzie chcemy jeść, czytać, ubierać, 
oglądać i zwiedzać. Potrafimy już 
godzinami deliberować o jakości kawy 
w okolicznych kawiarniach czy sałatce 
z cykorii, choć jeszcze nie ścina nas z nóg 
genialny budynek ani oddechu nie zapiera 
rewelacyjnie skomponowana przestrzeń 
publiczna. Chcemy to zmienić – ośmielić, 
zachęcić, rozszerzyć świadomość, dać 
podstawy i narzędzia. Odczuwać to 
miasto, marzyć i zakochiwać się w nim. 
Chcemy uzmysłowić nam wszystkim 
jakość tego, co już mamy w architekturze. 
Pokazać, że nasze przestrzenne DNA 
zbudowane na zastanym wielkomiejskim 
dziedzictwie, wzmocnione potencjałem 
intelektualnym przywiezionym ze 
wschodu, owocowało wieloma unikalnymi 
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w skali europejskiej dziełami w wydaniu 
powojennych architektów. Że mimo 
dramatycznych zwrotów historii, miasto 
nawarstwia się, zabliźnia rany i buduje swoją 
tożsamość. Nasze przestrzenne problemy 
chcemy rozwiązywać, słuchając uznanych 
autorytetów, spierając się na warsztatach. 
Chcemy dotrzeć do jak największej rzeszy 
chętnych poprzez szereg publikacji, wystaw, 
wydarzeń czy aplikacje na urządzenia 
mobilne. Równolegle próbujemy stworzyć 
fragment miasta, gdzie dobrze będzie się 
nam żyło. Utopia? Może. Unikalny projekt 
„Nowych Żernik” – osiedla skrojonego 
na potrzeby i oczekiwania współczesnego 
mieszkańca – odpowie na to pytanie pewnie 
za kilka lat.

Od obudzenia i rozszerzania naszej 
świadomości, poprzez poznanie dziedzictwa 
do budowania miasta, w którym naprawdę 
chce się żyć. To ważne. Bo choć wydaje 
nam się, że w tej jakże dynamicznej 
rzeczywistości to my budujemy nowy 
Wrocław, jest dokładnie odwrotnie. To 
ściany, o które kopiemy piłkę, opieramy się, 
całując dziewczynę, czy podtrzymujemy 
w drodze ze sklepu – to one budują nas. 
Na zawsze.
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Akupunktura MIasta • • • •
Architektura Wrocławia w XX wieku • • •
Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927–1932 • • •
Duże A_Przestrzeń dla piękna: Natura – Społeczność – Architektura • • • •
Galeriowiec • •
Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm • •
Przed/Po. Architektura Wrocławia XX.XXI • • •
DoFA’16 Dolnośląski Festiwal Architektury • • • • • •
WuWA. Wohnung und Werkraum Ausstellung – Wystawa Mieszkanie i Miejsce Pracy • •
Patchwork. Twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak • • •
Constructing Europe. 25 lat Mies van der Rohe Award i Mies van der Rohe Award 2015 •
Życie w Miastoprojekcie • •
Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki •
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1.

1. Koncepcja przebudowy centrum 
Wrocławia, projekt konkursowy, 1971 rok
2. Domy jednorodzinne w zabudowie 
szeregowej nr 17, proj. Jacobus Johannes Pieter 
Oud, osiedle Weissenhof, Stuttgart 1927. „Die 
Form”, 1927, s. 271.
3. Dom jednorodzinny nr 13 i dom 
dwurodzinny nr 12, proj. Le Corbusier i Pierre 
Jeanneret, osiedle Weissenhof, Stuttgart 1927. 
„Die Form”, 1927, s.272
4. Dom jednorodzinny wolno stojący nr 35, 
proj. Heinrich Lauterbach, osiedle WuWa, 
Wrocław 1929. Muzeum Architektury we 
Wrocławiu, Mat IIIb 1032–2
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Akupunktura  
miasta 

Projekt zajmujący się naprawianiem 
przestrzeni w mieście. Poprzez dogłębną 
diagnozę, „nakłuwanie”, a następnie 
„uleczanie” odzyskuje przestrzenie 
z potencjałem mogącym następnie 
aktywizować lokalne społeczności. 
W ten sposób powstają w mieście nowe 
„przestrzenie dla piękna”. Edycja 2015–2016 
pod hasłem „Miasto płynie / Przestrzenie 
dla piękna” skoncentruje się na rejonie 
ul. Zawalnej, miejscu skupiającym wszystkie 
problemy, z którymi borykają się miasta 
położone nad wodą.

2015–2016

Architektura 
Wrocławia  
w XX wieku

Pierwsza kompleksowa prezentacja 
wrocławskiej architektury XX wieku. 
Założeniem wystawy jest analityczne 
spojrzenie na rozwój miasta jako całości, bez 
stawiania granicy między jego niemiecką 
a polską historią oraz odrzucenie prymatu 
chronologii czy typologii, dominującego 
w tego rodzaju ekspozycjach. Zostanie 
skonstruowana wokół kilkunastu motywów – 
osi narracyjnych, skoncentrowanych na 
specyficznych zjawiskach urbanistycznych 
i architektonicznych oraz fenomenach 
społecznych w przestrzeni miasta.

grudzień 2016 – marzec 2017

Droga ku 
nowoczesności. 
Osiedla Werkbundu 
1927–1932 

Wystawa poświęcona eksperymentalnym 
osiedlom Werkbundu, powstałym w latach 
1927–1932 w Stuttgarcie, Brnie, Zurychu, 
Pradze, Wiedniu oraz Wrocławiu. Te 
modernistyczne zespoły mieszkaniowe 
miały decydujący wpływ na rozwój 
nowoczesnej architektury światowej, inicjując 
architektoniczno-urbanistyczną rewolucję 
pierwszej połowy XX wieku. Głównym celem 
ekspozycji jest prezentacja po raz pierwszy 
w jednym miejscu wszystkich sześciu osiedli, 
a tym samym ukazanie ich znaczenia na tle 
europejskiego dziedzictwa kulturowego.

marzec – czerwiec 2016

Duże A_Przestrzeń 
dla piękna: Natura – 
Społeczność – 
Architektura

Wykłady znakomitych architektów 
i urbanistów z Polski i zagranicy oraz warsztaty 
z ich udziałem. Głównym przedmiotem 
tej edycji projektu będzie rola kultury 
w kreowaniu przestrzeni publicznych/
prywatnych jako miejsc kształtowania postaw 
i tożsamości lokalnych społeczności. Cykl 
podzielony został na trzy panele (Natura – 
Społeczność – Architektura), z których 
każdy będzie poświęcony odrębnemu 
zagadnieniu i w ramach działań warsztatowych 
przetestowany w wybranej lokalizacji.

2016
2.

3.

4.
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Galeriowiec
Projekt modernizacji elewacji i części 
wspólnych budynku mieszkalnego przy 
ul. Kołłątaja 9–12, zabytku modernizmu 
powojennego. Renowacja obejmie m.in. 
galerię, klatki schodowe i balkony. Celem 
projektu jest propagowanie świadomości 
o wybitnych dziełach powojennej architektury 
modernistycznej Wrocławia. Współpraca 
publiczno-prywatna z udziałem organizacji 
pozarządowej ma być przykładem dobrych 
praktyk partycypacyjnych, a także 
propagować poszanowanie prawa autorskiego 
w architekturze.

2015–2016

Lwów 24 czerwca 1937. 
Miasto, architektura, 
modernizm

Wystawa poświęcona modernistycznej 
architekturze i urbanistyce Lwowa w czasach 
II Rzeczypospolitej. Pokazane zostaną 
najważniejsze osiągnięcia lwowskich 
architektów – plany urbanistyczne oraz 
wybrane budynki publiczne i mieszkalne, 
architektura Targów Wschodnich, a także 
architektura wnętrz. Lwów zostanie 
zaprezentowany jako jedno z centrów 
nowoczesności II RP. Tytuł – data bez 
znaczenia historycznego – wskaże, iż 
punktem wyjścia wystawy jest perspektywa 
zwyczajnego życia mieszkańców miasta.

wrzesień – listopad 2016

Przed/Po. Architektura 
Wrocławia XX.XXI

Przed/Po będzie nowatorską platformą 
umożliwiającą eksplorację najciekawszych 
dzieł architektury Wrocławia, jakie powstały 
od 1900 roku do dziś. Znajdą się wśród 
nich zarówno dzieła znane z podręczników 
architektury – jak Hala Stulecia Maxa Berga, 
ale także mniej znane, przed- i powojenne 
obiekty – m.in. dzieła Lauterbacha, Konwiarza 
czy Barskich. Książkowy przewodnik 
i elektroniczna aplikacja stworzą jedno 
z najbardziej kompleksowych narzędzi 
wspomagających rosnące zainteresowanie 
architekturą i świadomą turystykę.

2015–2016

DoFA’16 Dolnośląski 
Festiwal Architektury 

Projekt stawiający diagnozę i dokumentujący 
architekturę regionu promuje twórczość 
architektoniczną jako działalność kulturalną, 
a także ukazuje szerokie spektrum 
zagadnień związanych z kreowaniem ładu 
przestrzennego. Obejmuje wydarzenia 
o charakterze interdyscyplinarnym 
skierowane do jak najszerszego grona 
odbiorców. Jednym z głównych założeń 
DoFA jest skierowanie uwagi lokalnych 
społeczności na otoczenie i zachęta do jego 
współtworzenia. Edycja specjalna w 2016 
roku odbędzie się pod hasłem „Przestrzeń dla 
piękna”.

październik 2016
www.wroclaw.sarp.org.pl/dofa 

1. Dom nr 2: dawne przedszkole, proj. 
Paul Heim, Albert Kempter, rekonstrukcja 
po pożarze, osiedle WuWA, Wrocław 2014, 
obecnie siedziba Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Architektów
2. Wieżowiec mieszkalny przy 
pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu

1.
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WuWA. Wohnung 
und Werkraum 
Ausstellung – 
wystawa Mieszkanie 
i Miejsce Pracy

WuWA to jedno z sześciu modelowych 
europejskich osiedli, powstałe we 
Wrocławiu w 1929 roku w rejonie 
ul. Zielonego Dębu. Zostało zaprojektowane 
przez najwybitniejszych reprezentantów 
ówczesnej wrocławskiej awangardy, 
zrzeszonych w Niemieckim Związku 
Twórczym (Deutscher Werkbund), i jest 
jednym z najciekawszych eksperymentów 
architektonicznych ubiegłego stulecia, 
a zarazem obiektem o dużej wartości 
kulturowej. W ostatnich latach rozpoczęto 
jego kompleksową rewaloryzację.

2013–2016
www.wuwa.eu

Patchwork. 
Twórczość Jadwigi 
Grabowskiej-Hawrylak

Jadwiga Grabowska-Hawrylak 
kojarzona jest głównie z zespołem 
mieszkaniowo-usługowym przy 
pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu. Od początku 
związana z tym miastem, pracowała przy 
odbudowie jego zabytków i projektowała 
m.in. pierwsze osiedla i nowoczesne szkoły, 
a później – nie tylko we Wrocławiu – wielkie 
centra handlowo-usługowe, zespoły 
mieszkaniowe i świątynie. Wystawa 
prezentująca śmiałe realizacje i projekty 
koncepcyjne będzie pierwszą okazją do 
przyjrzenia się jej całemu, niezwykle 
różnorodnemu dorobkowi.

czerwiec – wrzesień 2016

2.
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Constructing Europe. 
25 lat Mies van der 
Rohe Award i Mies van 
der Rohe Award 2015

Pierwsza wystawa podsumowuje 25-letnią 
historię najważniejszej europejskiej nagrody 
w dziedzinie architektury, przyznawanej 
od 1988 roku co dwa lata przez Fundację 
Mies van der Rohe. Druga ekspozycja 
prezentuje wyniki ostatniej edycji konkursu. 
Nagroda jest wspólną inicjatywą fundacji 
i Komisji Europejskiej, a jej główne cele 
to propagowanie największych osiągnięć 
w dziedzinie architektury oraz zwrócenie 
uwagi na istotny wkład europejskich 
architektów w upowszechnianie nowych idei 
i technologii.

styczeń – marzec 2016

Życie 
w Miastoprojekcie

Celem publikacji jest ukazanie sposobu 
funkcjonowania państwowego biura 
projektowego Miastoprojekt we Wrocławiu, 
w którym pracowali wybitni architekci, 
tworząc większość architektury mieszkaniowej 
i publicznej w latach 1949–1989. Publikacja 
wzbogacona fotografiami z prywatnych 
archiwów będzie cennym źródłem informacji 
o codziennym życiu przedstawicieli tej branży 
w czasach PRL-u. Znajdą się w niej m.in. 
eseje na temat działalności Miastoprojektu, 
wywiady z architektami i konstruktorami oraz 
anegdoty.

maj 2016

Osiedle Europejskiej 
Stolicy Kultury 
Nowe Żerniki

Architekci wraz z miastem Wrocław 
zainicjowali unikatowy projekt osiedla 
skrojonego na potrzeby współczesnego 
człowieka. To przedsięwzięcie jest inicjacją 
długofalowego i powtarzalnego procesu. 
Do tworzenia osiedla przyjęto metodę 
warsztatową, która pozwala na analizę, 
dyskusję i wykorzystanie doświadczeń 
uczestników. Kilkuletnie warsztaty 
uzupełniano wykładami teoretyków 
z różnych dziedzin, a także konsultacjami 
z okolicznymi mieszkańcami. Założono 
powstanie kompletnego i koherentnego 
osiedla wyposażonego w zestaw usług 
zaspokajających potrzeby mieszkańców – 
od zaplecza usługowo-handlowego, przez 
przestrzeń wspólną, prywatną, aż po domy 
kultury i szkoły. Dostosowywaniu przestrzeni 
pod konkretnych użytkowników służą 
kooperatywy mieszkaniowe. Projekt ten ma 
stać się modelowym osiedlem, przestrzenią 
wychodzącą naprzeciw mieszkańcom 
i ułatwiającą im życie.

2013–2016
www.nowezerniki.pl 

Nowe Żerniki: centralna część założenia. 
Koncepcja przygotowana w ramach projektu Osiedle 
Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki
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Roman Gutek



Kino jest dla mnie wszystkim, […], było 
ucieczką. Dzięki niemu moje życie stało 
się lepsze, […] dzięki niemu uspakajałem 
się, zwiedzałem rozmaite miejsca. 
Uświadomiło mi ono, czym są wartości, 
ale też frustracje. Kino sprawiało, że 
tańczyłem, śpiewałem i miałem ciarki. 
Dzięki niemu czułem się żywy w czasach 
i miejscu, które były zaprzeczeniem 
życia. Będę za to zawsze wdzięczny. 

To słowa Marka Cousinsa, urodzonego 
w Belfaście autora 15-godzinnej, osobistej 
historii kina – The Story of Film. 
Odyseja filmowa (2011). Podpisuję się 
pod nimi obiema rękami. Bo dla mnie 
kino także było ucieczką od trudnych 
spraw, od szarości poprzedniego 
systemu. Szukałem w nim bohaterów, 
którzy podobnie jak ja zmagali się z ze 
światem, byli odmieńcami, „galernikami 
wrażliwości”. W młodości znajdowałem 
ich u Carlosa Saury, Víctora Erice, 
Wernera Herzoga, Andrieja Tarkowskiego, 
Tadeusza Konwickiego, Krzysztofa 
Zanussiego, nieco później u Larsa von 
Triera, Jima Jarmuscha, Davida Lyncha, 
Petera Greenawaya, Dereka Jarmana, 
Roya Anderssona. 

Najbliższe są mi filmy, w których czuć 
obecność twórcy, w których reżyser 
odwołuje się do osobistych doświadczeń 
i własnych przeżyć, prowadzi swoim filmem 
osobisty dyskurs ze światem, zadaje pytania 
i nie musi dawać na nie odpowiedzi. Mnie 
jako odbiorcę interesuje w sztuce „ja” 
autora, a nie jakaś jego próba obiektywnego 
spojrzenia na rzeczywistość. Najmocniej 
jak dotąd „przeżyte” przeze mnie filmy to 
Jak daleko stąd, jak blisko (1971) Tadeusza 
Konwickiego i późniejsze o kilka lat 
rosyjskie Zwierciadło (1974) Andrieja 
Tarkowskiego. Spotkałem się z opiniami, 
że te filmy mają skomplikowaną i trudną 
formę, że układ scen jest chaotyczny 
i pozbawiony logiki. Mnie te filmy 
wydawały się bardzo proste. Odbierałem je 
jako intymne rozmowy artysty z widzem. 
Na ekranie oglądałem czyjeś życie nie 
ułożone linearnie, ale utkane ze skrawków 
wspomnień, teraźniejszości i snów. Kino 
w ten sposób nie przedstawiało ludzkiego 
życia. Myślę, że to mogło być źródłem 
niezrozumienia tych filmów. 

Nigdy nie unikałem pokazywania filmów 
trudnych, kontrowersyjnych, radykalnych 
formalnie. Niektóre z nich szokowały, 
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inne długo nie pozwalały o sobie 
zapomnieć. Takie były koreańskie 
Kłamstwa, filmy Gaspara Noé, 
Philippe’a Grandrieuxa, Twentynine Palms 
Bruno Dumonta czy zrealizowane przez 
artystów wizualnych nowelowe Destricted, 
którego tematem była cielesność. Nigdy 
nie chodziło mi o wywoływanie sensacji. 
Te filmy miały nami potrząsać, wybijać 
nas z sytego, plastikowego, kolorowego 
świata, wykreowanego przez media. Świata, 
który wypiera śmierć. Wydaje mi się, że 
wiem, który reżyser szuka poklasku i robi 
film tylko dla kasy. Takie kino mnie nie 
interesuje. 

W ostatnich latach, w opozycji do coraz 
bardziej gładkiego kina artystycznego, 
powstał ruch slow cinema. Im jestem 
starszy, tym ten ruch jest mi bliższy. 
„Moi” reżyserzy to Béla Tarr, Philippe 
Grandrieux, Tsai Ming-Liang, Aleksandr 
Sokurow, Carlos Reygadas, Apichatpong 
Weerasethakul, Nuri Bilge Ceylan, Šarūnas 
Bartas. Ich filmy mają to, czego w kinie 
szukam – ciszę, nutkę melancholii, 
dramaturgiczny i estetyczny minimalizm, 
kontemplacyjny, powolny rytm 
i egzystencjalny ból istnienia. 

Czuję się uprzywilejowany, gdyż została 
mi dana możliwość dzielenia się z innymi 
tym, co jest mi najbliższe, czyli moimi 
filmowymi odkryciami. Wiem, że moje 
wybory wpływają na kształtowanie gustów, 
są inspiracją dla innych. Wiem także, że to 
zobowiązuje. 

FILM
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Europejskie Nagrody 
Filmowe

Europejskie Nagrody Filmowe są 
najważniejszymi wyróżnieniami 
przyznawanymi na Starym Kontynencie, 
których ideą jest promocja kina 
europejskiego i europejskich twórców. 
To także podsumowanie mijającego roku 
w kinematografii europejskiej. Członkowie 
Europejskiej Akademii Filmowej (obecnie 
około 3 tysiące osób) w dwustopniowym 
głosowaniu wybierają najlepszy europejski 
film oraz nagradzają europejskich twórców 
w kilkunastu kategoriach. Pierwszym polskim 
laureatem roku był Krzysztof Kieślowski za 
Krótki film o zabijaniu, a w 2014 roku Paweł 
Pawlikowski za film Ida. 
We Wrocławiu odbędzie się 29. gala wręczenia 
Europejskich Nagród Filmowych, na którą 
przyjedzie kilkaset osób z europejskiej branży 
filmowej. Od września do grudnia 2016 roku 
w kinie Nowe Horyzonty zostaną pokazane 
filmy nagrodzone na poprzednich edycjach 
oraz nominowane w 2016 roku.

10 grudnia 2016
www.europeanfilmawards.eu

Kino Nowe Horyzonty
Kino Nowe Horyzonty to największy w Polsce, 
otwarty 31 sierpnia 2012 roku, multipleks 
prezentujący kino artystyczne – dzieła 
autorskie, eksperymentalne, jak również 
klasykę filmową i wartościowe filmy środka. 
Kino oferuje całoroczne programy edukacji 
filmowej dla młodzieży szkolnej i studentów, 
w których bierze udział kilkanaście tysięcy 
uczestników. W kinie odbywają się festiwale 
filmowe i przeglądy oraz specjalne wydarzenia 
promujące kulturę filmową. Prowadzone są 
regularnie transmisje i retransmisje oper, 
spektakli teatralnych i baletowych oraz 
organizowane są pokazy dla dzieci i seniorów, 
wystawy i koncerty. Kino jest zarządzane 
i programowane przez Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty. Do maja 2015 kino odwiedziło 
1,3 mln widzów. W 2016 roku odbędzie się 
tu wiele wydarzeń filmowych z programu 
Europejskiej Stolicy Kultury.

2013–2016
www.kinonh.pl

Program Edukacji 
Filmowej

Program ma kształtować filmowe 
gusty młodych widzów i zachęcać do 
poszukiwania i odkrywania różnorodności 
kina. To zespół działań rozłożonych w czasie 
i nastawionych na długofalowe rezultaty. 
Celem programu jest nie tylko poszerzenie 
wiedzy uczestników o historii i teorii kina, ale 
przede wszystkim rozbudzenie ich potrzeb 
kulturalnych i przygotowanie do odbioru 
trudniejszego kina. Program obejmuje 
działania przeznaczone dla różnych grup 
wiekowych – od lekcji filmowych dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów po 
trwający dwa lata kurs historii polskiego kina 
oraz czteroletnią historię światowego kina dla 
studentów i dorosłych.

2015–2016

1.
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Mistrzowie kina 
europejskiego

Cykl przeglądów filmowych, który przedstawi 
historię i różnorodność sztuki filmowej 
Starego Kontynentu. Zostaną pokazane 
dzieła filmowe, które ukształtowały 
historię europejskiego kina,Nową Falę lat 
50. i 60. oraz ich kontynuatorów. W cyklu 
Kino sąsiadów zaprezentowane zostanie 
kino litewskie (podczas 15. T-Mobile 
Nowe Horyzonty), retrospektywa Wima 
Wendersa (styczeń – marzec 2016 roku), 
czechosłowacka Nowa Fala (przez cały 
2016 rok) oraz kino ukraińskie (kwiecień 
2016). Całość pomyślano w taki sposób, aby 
jak najpełniej przedstawić różnorodność 
kierunków rozwoju kina europejskiego, 
jego potęgę i znaczenie w kontekście kina 
światowego. Ważną częścią tego cyklu będą 
mistrzowskie lekcje kina prowadzone przez 
reżyserów z różnych pokoleń.

2015–2016

Opery filmowe 
W 2016 roku odbędzie się polska premiera 
spektaklu operowego Zagubiona autostrada 
opartego na filmie Davida Lyncha pod tym 
samym tytułem. Muzykę skomponowała 
austriacka kompozytorka Olga Neuwirth, 
autorką libretta jest jej rodaczka, noblistka 
Elfriede Jelinek. Spektakl wyreżyseruje 
Natalia Korczakowska. Zostanie również 
pokazany spektakl River of Fundament 
amerykańskiego artysty Matthew 
Barney’a, znanego m.in. z filmowego cyklu 
Cremaster. Jest to najnowszy, a zarazem 
największy projekt filmowy współczesnego 
amerykańskiego artysty wizualnego – 
trzyaktowa opera opowiedziana językiem 
filmu, zawierająca również elementy 
performance’u, rzeźby i rysunku. Inspiracją 
dla niego stała się powieść Normana Mailera 
Starożytne wieczory. Realizacja dwóch 
całkowicie odmiennych produkcji pozwoli na 
zaprezentowanie różnych dróg przenikania się 
filmu i opery. 

2016

Polish Cinema for 
Beginners

Cykl pokazów najciekawszych dzieł polskiego 
kina z napisami w języku angielskim, 
skierowany do obcokrajowców mieszkających 
we Wrocławiu. Na spotkaniach obecni 
są twórcy filmów, krytycy i filmoznawcy, 
przybliżający publiczności prezentowany film. 
Wprowadzenia i dyskusje po filmie odbywają 
się także w języku angielskim. Uczestnicy tych 
spotkań poznają polskie kino, a także polską 
kulturę, umieszczoną w szerszym kontekście 
społeczno-historycznym. 

2015–2016
www.polishcinema.com.pl

Adapter – kino 
bez barier

Projekt polegający na udostępnianiu filmów 
osobom niewidomym i niesłyszącym. 
Złożony będzie z kilku elementów, począwszy 
od bezpłatnego portalu VOD dla osób 
niewidomych i niesłyszących – pierwszego 
na świecie kina w sieci stworzonego dla tych 
odbiorców. Do 2016 roku na portalu znajdzie 
się ponad 100 filmów z audiodeskrypcją oraz 
napisami dla niesłyszących. Projekt obejmie 
także działania edukacyjne.

2015–2016
www.adapter.org.pl

Kadry Wrocławia
Projekt nawiązuje do założeń edukacji 
historyczno-regionalnej, często pomijanej 
w podstawach programowych. Złożą się 
na niego pokazy filmów dokumentalnych 
o Wrocławiu zrealizowanych w latach 1945–
2014, ukazujących skomplikowaną historię 
miasta i jego mieszkańców przez pryzmat 
ich wspomnień oraz filmów i fotografii 
z niemieckich, polskich i rosyjskich archiwów. 
Pokazom towarzyszyć będą prelekcje 
na temat historii miasta i regionu oraz 
tożsamości wrocławianina i Dolnoślązaka.

2015–2016
www.kadrywroclawia.pl

2.
1. Kino Nowe Horyzonty
2. Spotkanie z Agnieszką Holland w ramach 
Polish Cinema for Beginners
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Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
T-Mobile Nowe 
Horyzonty

Festiwal filmów wykraczających poza granice 
konwencjonalnego kina. Spośród setek 
filmów pokazywanych co roku na światowych 
festiwalach, na pokazy we Wrocławiu 
wybierane są te, które za sprawą swojej 
niezwykłej formy i siły ekspresji budzą skrajne 
reakcje i emocje, rodzą polemiki i dyskusje, 
wywołują zachwyty i protesty – i to właśnie 
one najczęściej wyznaczają najnowsze trendy 
w światowym kinie. Dzięki Europejskiej Stolicy 
Kultury na festiwalu został utworzony Konkurs 
Powiększenie dla filmowców z Dolnego Śląska. 
Ważną częścią festiwalu 2016 roku będą 
mistrzowskie lekcje kina oraz prezentacja kina 
baskijskiego.

23 lipca – 2 sierpnia 2015, 21–31 lipca 2016
www.nowehoryzonty.pl

American Film 
Festival

W polskich kinach dominują filmy 
amerykańskie, przede wszystkim komercyjne, 
produkowane i dystrybuowane globalnie przez 
duże filmowe studia. Natomiast wiele dobrych 
i uniwersalnych, ale mniej komercyjnych 
filmów, w ogóle do Polski nie trafia. Festiwal 
chce odkrywać dla polskiej publiczności nowe 
nazwiska i zjawiska w kinie amerykańskim.
Festiwal, poprzez pokazywanie różnorodnego 
kina z Ameryki, stara się odkłamywać 
wizerunek Stanów Zjednoczonych, 
postrzeganych jako wielki supermarket 
wytwarzający produkty – także filmowe – na 
globalny rynek. Stereotyp, silnie zakorzeniony 
w Europie, polega na postrzeganiu branży 
filmowej za oceanem na zasadzie fałszywej 
opozycji: niezależnej, wyrafinowanej 
artystycznie Europy i Ameryki tworzącej 
komercyjne towary. Festiwal chce ten 
stereotyp przełamywać.
W 2016 roku planujemy m.in., pokazanie 
filmów europejskich reżyserów tworzących 
w Stanach Zjednoczonych oraz filmowe 
obrazy Ameryki obecne w kinie europejskim.

20–25 października 2015, 
25–30 października 2016
www.americanfilmfestival.pl

48 Hour Film Project: 
Wrocław

Konkurs jest szansą, zarówno dla 
profesjonalistów, jak i amatorów, na 
sprawdzenie się w tak wymagającym zadaniu, 
jakim jest zrobienie filmu w 48 godzin. 
Pokazuje, że jest to możliwe, w dodatku 
z niewielkimi środkami. Formuła ta sprawia, 
że jest to konkurs nie tylko dla reżyserów 
czy aktorów, ale też dla producentów 
filmowych. Udział w projekcie daje szansę 
twórcom filmowym na zaistnienie na arenie 
międzynarodowej. Filmy nakręcone podczas 
edycji 48HFP Wrocław pokazywane są 
na prestiżowych festiwalach w Polsce 
i za granicą.

kwiecień 2016
www.48hfppoland.pl

1.

2.

3.
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Wrocław od świtu do 
zmierzchu

Kompleksowy projekt edukacyjno-filmowy 
skierowany do młodych filmowców. Pierwszy 
jego etap zakłada prezentację najważniejszych 
filmów „polskiej szkoły dokumentu”. 
Drugi etap przewiduje przeprowadzenie 
przez polskich dokumentalistów, m.in. 
Jacka Bławuta, Marcela Łozińskiego, 
warsztatów edukacyjno-filmowych. 
Zostanie do nich zaproszona grupa młodych 
wrocławskich reżyserów, operatorów, 
kierowników produkcji, dźwiękowców 
i montażystów, którzy zrealizują krótkie 
etiudy o Wrocławiu, zmontowane potem 
w jeden pełnometrażowy film. Film będzie 
prezentowany w TVP, a także w ramach 
kontynuacji projektu w innych rejonach 
świata.

2015–2016
www.wfdtd.pl

MIASTOmovie: wro
Przegląd filmów dokumentalnych o tematyce 
miejskiej ma na celu zwrócenie uwagi na 
najważniejsze wyzwania współczesnych miast, 
zainicjowanie debaty o tematyce miejskiej 
i interwencyjne działania w przestrzeni miasta 
w oparciu o konkretne przykłady z Wrocławia 
i innych miast Polski. Projekt służy umacnianiu 
dialogu między władzą, naukowcami, 
aktywistami miejskimi a mieszkańcami 
oraz edukacji wszystkich zainteresowanych 
podejmowanymi zagadnieniami.

kwiecień 2016
www.miastomovie.pl

4.

1. Gala zamknięcia MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty
2. Koncert w kinie Nowe Horyzonty
3. Ekipa filmowa przy pracy w czasie 48 Hour 
Film Project, Wrocław 2015
4. American Film Festival 2014
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Bike Days Festiwal 
Filmów Rowerowych 

W ramach festiwalu zaprezentowane 
zostaną filmy o tematyce rowerowej 
i okołorowerowej, ukazujące kulturę cyklistów 
w Polsce i na świecie. Ponadto zorganizowane 
zostaną wystawy prezentujące historię kultury 
rowerowej, debaty poświęcone sytuacji 
społecznej rowerzystów i kulturze jazdy, 
otwarte warsztaty mechaniki rowerowej, 
przejazd przez miasto i wolne konkurencje 
sportowe na wrocławskim torze kolarskim. 

Wszystko to ma pokazać, że słowa ROWER 
i KULTURA można traktować jak synonimy, 
miasta mogą obejść się bez samochodów, 
a stolica Dolnego Śląska staje się wiodącym 
miastem na rowerowej mapie Polski.

3–5 czerwca 2016
www.bikedays.pl

Bike Days Festiwal Filmów Rowerowych
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Świat bez wolności
Przegląd filmów fabularnych (około 30 
tytułów) przygotowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej we Wrocławiu w ramach programu 
Europejskiej Stolicy Kultury. Tematem będą 
czasy dyktatur i totalitaryzmów, a także 
rozliczenia z trudną przeszłością w krajach, 
które przeszły w XX wieku drogę od ustrojów 
totalitarnych do demokracji.

marzec 2016

Festiwal Kino Dzieci
Ogólnopolski festiwal pokazujący kino dla 
dzieci. Jest to spotkanie z unikatowymi 
w naszym kraju filmami nakręconymi 
specjalnie dla nich, opowiadającymi 
o dzieciach i świecie, który je otacza, 
szanującymi ich wrażliwość i inteligencję 
w sposób, który porusza i wyzwala 
wyobraźnię. Na program festiwalu składać 
się będą przede wszystkim filmy europejskie 
z krajów, gdzie kinematografia dla dzieci 
jest bardzo dobrze rozwinięta: takich jak 
Norwegia, Szwecja, Holandia czy Niemcy.

26 września – 4 października 2015,
24 września – 2 października 2016
www.kinodzieci.pl

SOFA – School of 
Film Agents

Szkoła menedżerów filmowych oferująca 
warsztaty dla młodych ludzi z Europy 
Centralnej i Wschodniej, Azji Środkowej oraz 
republik kaukaskich. Szkoła kładzie nacisk nie 
tylko na wybitnych wykładowców, ale przede 
wszystkim na kreatywność jej uczestników. 
SOFA wspiera osoby zajmujące się kulturą 
filmową oraz młodych pasjonatów filmu 
chcących zająć się aktywnością związaną 
z filmem.

21–30 sierpnia 2015, 19–28 sierpnia 2016
www.joinsofa.org

Twój Vincent
Pierwszy film pełnometrażowy, który 
powstanie w technice animacji malarskiej. 
Będzie on opowieścią o niezwykłym 
życiu i zagadkowej śmierci jednego 
z najwybitniejszych malarzy XIX wieku, 
Vincenta van Gogha. Do napisania scenariusza 
posłużyły listy malarza, a osią narracyjną są 
wywiady z bohaterami ponad 100 obrazów 
van Gogha. Każda klatka filmu powstanie 
na płótnie, a do jej stworzenia malarze 
wykorzystają farby olejne. Łącznie na 
potrzeby filmu zostanie ożywionych ponad 
100 obrazów van Gogha.

premiera: 28 kwietnia 2016
www.lovingvincent.com

Kino baskijskie: 
trzy pokolenia 
reżyserów

Kino baskijskie mimo długiej tradycji 
i ciekawego dorobku pozostaje nadal 
mało znane zagranicznej publiczności. 
Zorganizowanie we Wrocławiu, w trakcie 
16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego 
T-Mobile Nowe Horyzonty przeglądu filmów 
najwybitniejszych baskijskich reżyserów 
pozwoli na przybliżenie osiągnięć tej 
kinematografii. Zaprezentowane zostaną 
dzieła m.in.: Víctora Erice, Montxo 
Armendáriza, Julio Medema. Retrospektywie 
towarzyszyć będą spotkania z reżyserami 
i seminarium na temat kina baskijskiego.

21–31 lipca 2016

Projekt 
filmowo-kulinarny 
2016

Gastronomia to dla Basków jeden 
z najważniejszych elementów tożsamości 
kulturowej, a kuchnia baskijska uchodzi 
za jedną z najlepszych na świecie. Ideą 
projektu jest zainicjowanie współpracy 
i wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi 
i baskijskimi szefami kuchni. Poprzez pokazy 
filmów o tematyce kulinarnej, warsztaty 
gastronomiczne oraz degustację potraw 
wrocławianie będą mieli możliwość poznać 
bogatą tradycję kulinarną Kraju Basków.

2016

37



Irek Grin



Na początku było słowo, chociaż nie 
było zasięgu [telefonii komórkowej]. Nie 
było także internetu i związanego z nim 
[nowego] kanonu komunikacji społecznej. 
Nie było też prądu. Na początku w ogóle 
wszystko wyglądało [inaczej], a bez słowa 
wciąż byśmy nie istnieli i to wszystko, 
czego nie było, również by nie istniało. 
[Więc] świat bez zasięgu, internetu i prądu 
pozostawałby [bezustannie] niewidzialny. 

Nieco później, ale prawie na początku, 
słowo objawia się i uzasadnia swoją 
wszechwładzę w księdze [książce]. Dzieje 
się to już w widzialnym świecie, choć wciąż 
bez zasięgu, internetu i prądu. 

Głęboko wierzę, że to słowo ulepiło i wciąż 
kształtuje, i przemienia rzeczywistość. 
Twierdzę, iż to słowo ją porządkuje, próbuje 
okiełznać, nadać sens. Uroiłem sobie, że 
jest zachłanne, aroganckie, uwodzące, 
samowystarczalne, nieskończone, piękne 
i [samotne]. Ta samotność każe mu szukać 
innych słów.

Jestem przekonany, że literatura, słowa 
odnalezione i ucieleśnione w książce 
[księdze], ta rzadka umiejętność 

wypowiadania metafor, zdolność 
poszukiwania i właściwego składania 
razem słów potrzebnych, a czasem 
niezbędnych, ta małpia zręczność 
w opisywaniu rzeczy [istotnych] są jednym 
z największych osiągnięć człowieka. 
I jedynym wciąż opierającym się tylko na 
słowie. Czyli na początku. Na [kamiennym] 
fundamencie. Na geście założycielskim. Na 
micie wiecznym [odwiecznym]. 

To nie my mówimy słowa, to słowa 
mówią nas, odkrył i ogłosił Gombrowicz, 
jakby od zarania dziejów nie było to 
jasne. Prorok Conrad nawołuje do 
odmierzania [wymierzania?] przez 
literaturę sprawiedliwości widzialnemu 
światu, jakby bez niej ten świat mógł być 
w ogóle dostrzeżony, a Mickiewiczowski 
Gustaw skarży się histerycznie, że pewien 
ksiądz, ucząc go czytać, dokonał na 
nim pierwszego gwałtu symbolicznego, 
zamachu [terrorystycznego], jakby przed 
nimi nie spalono kilkakrotnie Biblioteki 
Aleksandryjskiej. 

Jesteśmy winni posłuszeństwo słowu. 
Jesteśmy mu dłużni [wszystko] 
nawet bezprawie.  
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Jesteśmy zobowiązani do opieki i do buntu 
wobec literatury i opisywanego przez nią 
świata po to, by go stwarzać. 

Prawdziwy człowiek musi dwie rzeczy 
[umieć]: nauczyć się czytać i umrzeć.  

Zważcie u siebie, umieramy najwięcej 
w historii świata. Bo jest nas najwięcej. 
Czytamy najmniej we współczesnej historii 
świata, bo […]

Musimy spotkać ze sobą ludzi 
uzależnionych od czytania, ludzi 
obarczonych i naznaczonych słowem 
z tymi, których należy nauczyć czytać 
od nowa [na nowo]. Musimy otoczyć się 
książkami, by było cieplej i bezpieczniej. 
Musimy wyjaśnić młodym, że zestarzeją 
się szybciej [i brzydziej], jeśli nie nauczą 
się czytać. Musimy podzielić się radością 
z obcowania z literaturą z wykluczonymi 
z jej świata. Musimy obojętnym wobec 
literatury wyjaśnić, że obojętność [wobec 
literatury] to zbrodnia przeciwko ludzkości. 
Musimy kultywować pamięć o wszystkich 
zapisanych słowach, gdyż jeśli tego nie 
będziemy robić, to one przyjdą pewnej 
nocy i nas zjedzą. A jeśli nie one same, 

to [w ich imieniu i z nimi na ustach] 
ludożercy. Bo jeśli się nie czyta albo czyta 
i nie rozumie, to wcześniej czy później 
przychodzą [ludożercy].

Bo jak powiedział prorok Márquez: to 
już byłby koniec tego zasranego świata, 
gdyby ludzie podróżowali pierwszą 
klasą, a literatura wagonem bagażowym. 
Antycypował nieświadomie poetę 
Pasewicza głoszącego dzisiaj: tekst jest 
moim pastwiskiem.

Miałem sen […]
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Światowa Stolica 
Książki UNESCO 2016

Dzięki temu niezwykle prestiżowemu 
tytułowi Wrocław dołączył do takich 
miast, jak: Madryt, Bangkok, Amsterdam, 
Buenos Aires czy Toronto i 23 kwietnia 
2016 roku rozpocznie kadencję Światowej 
Stolicy Książki UNESCO. Wyróżnienie to 
powiększy międzynarodową skalę naszych 
działań, urozmaici i wzbogaci rozmowę 
o różnorodności i tożsamości oraz wydłuży 
święto książki we Wrocławiu do kwietnia 2017 
roku. W jego ramach idea „spotkania”, tak 
ważna dla literatury i czytelnictwa, wybrzmi 
jednocześnie we wszystkich językach świata. 

23 kwietnia 2016 – 22 kwietnia 2017

Wybory literackie
Akcja skierowana do szerokiej grupy 
czytelników, zapraszająca do głosowania na 
najważniejszych i najpopularniejszych polskich 
pisarzy – zarówno na klasyków, jak i obecnie 
żyjących literatów. Wyborcy mogą też zgłosić 
swoich kandydatów. Głosowania odbywają 
się w całej Polsce i na dedykowanej stronie 
internetowej, zgodnie z harmonogramem 
wyborów politycznych w 2014 i 2015 roku. 
Celem akcji jest promocja bogactwa polskiej 
literatury i aktywnych postaw czytelniczych, 
a także podkreślenie wyjątkowości wspólnoty 
ludzi książki. 

24 maja 2014 – 24 kwietnia 2016
www.wybory literackie.pl

Bibliopolis. 
Miasto Biblioteka 

Celem tego programu jest wprowadzenie 
książek w przestrzeń miejską i przeobrażenie 
miasta w wielką bibliotekę, w której słowa są 
codziennie wszechobecne, a czytanie modne. 
Projekt ten zakłada cały wachlarz działań 
na małą i dużą skalę, organizowanych przez 
instytucje kultury i organizacje pozarządowe. 
Chcemy zaangażować do niego również 
mieszkańców, jak choćby w projekcie 
realizowanym w ramach Magazynu Materiałów 
Literackich „Cegła”. Przez cały rok 2016 
kierowcy będą przyklejali na samochody 
fragmenty utworów poetyckich wydrukowane 
na naklejkach magnetycznych. Pojazdy 
zamienione w rozrzuconą kartotekę będą 
mijać się w mieście, tworząc wielki ruchomy 
poemat, słowa będą szukać się nawzajem, 
wzbudzając zainteresowanie i skupiając uwagę 
mieszkańców Wrocławia na literaturze. 
W ramach tego programu zmienimy miasto, 
czytając wspólnie w domach i w przestrzeni 
publicznej, grawerując literaturę na 
czymkolwiek się da, spotykając się na 
rodzinnych piknikach literackich, wietrząc 
domowe biblioteki, wyświetlając literaturę 
na ścianach i w oknach, wymieniając książki, 
zrywając papierowe owoce z wierszami, 
drukując poezję na potwierdzeniach wypłaty 
gotówki z bankomatów i robiąc wiele 
jeszcze innych rzeczy, wspólnie, a przecież 
różnorodnie, otaczając się pięknem.

styczeń 2016 – kwiecień 2017

Wrocławski Portal 
Literacki

Innowacyjne rozwiązanie dla miasta, 
które na wzór innych miast europejskich, 
gdzie literatura jest istotnym elementem 
życia kulturalnego, potrzebuje portalu 
poświęconego zagadnieniom literatury 
i czytelnictwa. Ma on skupiać wiele funkcji 
i elementów, odpowiadać na potrzeby różnych 
grup i wyzwania technologiczne. Unikatowość 
tego projektu polega na uczestnictwie 
wrocławskiej młodzieży szkolnej, która sama 
będzie tworzyć Portal Literacki, dzięki czemu 
rozwój kompetencji medialnych nastąpi 
poprzez aktywne twórcze działanie – młodzi 
ludzie nie będą odbiorcami zewnętrznie 
narzuconej treści, ale będą je (zgodnie 
z ideą internetu) swobodnie kształtować 
i prezentować. Jednocześnie portal stanie 
się miejscem spotkania zarówno ekspertów, 
jak i młodzieży o różnych zainteresowaniach, 
umysłów ścisłych, artystycznych 
i humanistycznych. 

2016

Księgarnia Tajne Komplety we Wrocławiu
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Wystawy literackie
Trzy multimedialne wystawy czasowe 
wokół polskich i europejskich pamiątek 
literackich, organizowane we współpracy 
z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. 
Projektowane są one jako unikatowe 
i innowacyjne połączenie tradycji i gry, 
„kartkówki”, nieszablonowego testu. Pierwsza 
wystawa będzie dedykowana okresowi od 
romantyzmu do pozytywizmu, druga Młodej 
Polsce i dwudziestoleciu międzywojennemu, 
a trzecia okresowi od II wojny światowej do 
współczesności. Ich celem jest przybliżenie 
polskiego i europejskiego dziedzictwa 
literackiego młodemu pokoleniu, 
a towarzyszyć im będzie szeroko zakrojony 
program edukacyjny, obejmujący wykłady, 
konferencje i spotkania z zaproszonymi do 
Wrocławia gośćmi specjalnymi (pisarzami, 
krytykami itd.), a także produkcję 
i dystrybucję w szkołach materiałów 
pomocniczych do nauki języka polskiego.

styczeń – październik 2016 

Forum Pisarskie 
Dzieci i Młodzieży

Cykl warsztatów kreatywnego pisania 
dla zainteresowanych tworzeniem 
literatury uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych mieszkających 
we Wrocławiu i gminach aglomeracji 
wrocławskiej. Prowadzą je specjaliści w trzech 
sekcjach tematycznych: proza, poezja 
i publicystyka literacka. Celem spotkań i zajęć 
warsztatowych jest rozwój umiejętności 
pisarskich i językowych uczestników, ich 
zintegrowanie wokół literatury i stworzenie 
wartościowych tekstów. W trakcie 
warsztatów uczestnicy spotkają się również 
z autorami – wybitnymi twórcami literatury 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kulminację 
i przedstawienie efektów programu planujemy 
na 22 kwietnia 2016 roku.

listopad 2014 – kwiecień 2016

Zrób sobie książkę
Rozwinięciem programu i naturalną 
kontynuacją Forum Pisarskiego Dzieci 
i Młodzieży będą całoroczne warsztaty 
zorganizowane w szkołach i bibliotekach we 
Wrocławiu. Dzięki nim uczestnicy zapoznają 
się z procesem powstawania książki jako 
przedmiotu: od produkcji papieru, pisania 
i redakcji po druk i wykorzystanie nowych 
technologii. Warsztaty zorganizowane zostaną 
dla dzieci i młodzieży (od przedszkolaków po 
licealistów) zainteresowanych sztuką pisania 
i wydawania książek, chcących pozyskać nowe 
umiejętności i wiedzę od specjalistów w tej 
dziedzinie. Zwieńczeniem projektu będzie 
prezentacja dzieł stworzonych podczas 
warsztatów.

kwiecień 2016 – kwiecień 2017

Seria wydawnicza 
Europejskiej Stolicy 
Kultury

Cykl książek wpisujących się w ogólne 
założenia merytoryczne programu 
literackiego i uzupełniających luki na 
rynku wydawniczym. Przygotowane na 
najwyższym poziomie edytorskim i graficznym 
przez zespół redakcyjny z wieloletnim 
doświadczeniem, często w kilku wersjach 
językowych zostaną opublikowane w latach 
2015–2016. W ramach programu już ukazała 
się książka Sztuka ulicy i poezja Wrocławia, 
która zestawia wrocławskie murale z młodą 
poezją. W tym samym roku opublikowana 
zostanie antologia twórczości literackiej 
artystów z kręgu art brut oraz przegląd 
prozy i poezji młodych autorów. W 2016 
roku ukaże się m.in. Kanon. Wierszowana 
bajka polska w językach mniejszości 
narodowych, prezentująca wybór literatury 
dla najmłodszych w kilkunastu wersjach 
językowych (jak choćby po romsku 
i łemkowsku), a także antologia twórców 
związanych z pismem artystyczno-literackim 
„Helikopter” czy bibliografia przekładów 
utworów Tadeusza Różewicza.

2015–2016
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Program translatorski
Książka w przeciwieństwie do sztuk wizualnych 
czy muzyki ma swoje ograniczenia wynikające 
z języka – nieprzełożona nie zaistnieje za 
granicą. Jeśli już dostaje szansę na publikację 
w obcym języku, w trakcie przekładu staje się 
nowym dziełem sztuki – wspólnym dziełem 
autora i tłumacza. To długi i kosztowny 
proces. W ramach programu wspieramy 
działania translatorskie, by zwiększyć liczbę 
przekładów książek polskich, a zwłaszcza 
wrocławskich autorów. Stąd koncepcja 
stworzenia – we współpracy z zajmującym 
się tym na co dzień Instytutem Książki – 
mechanizmu wspierającego obecność polskiej 
literatury w Europie i na świecie. 

2016

Program naukowy
Krytyka i nauka o literaturze to jeden 
z niezbędnych warunków rozwoju życia 
literackiego i czytelniczego. Poza 
wspieraniem i współpracą z przedsięwzięciami 
naukowymi poświęconymi literaturze – 
jak choćby planowana we Wrocławiu 
w 2016 roku międzynarodowa sesja Child 
and the Book – stawiamy sobie za cel 
inspirowanie nowych okołoliterackich 
działań naukowych. Na przykład w trakcie 
Międzynarodowego Festiwalu Kryminału 
na Uniwersytecie Wrocławskim cyklicznie 
już odbywają się konferencje poświęcone 
kryminałom. Ponadto w ramach programu 
naukowego stworzymy jeszcze w tym roku 
system stypendialny dedykowany polskim 
naukowcom, który umożliwi im szerszy udział 
w sesjach i konferencjach zagranicznych.

2016

Książka pozwoliła 
nam mieć dzieciństwo

Do 1989 roku świat europejskiej literatury 
dla dzieci i młodzieży był niemal szczelnie 
podzielony wedle strefy wpływów 
politycznych. Literatura Zachodu 
i Wschodu rozwijała się oddzielnie. Chcemy 
przywrócić dziedzictwo literatury dziecięcej 
i młodzieżowej tworzonej w czasach 
komunizmu, odzyskać pamięć o tamtych 
bohaterach i ich czasach, autorach 
i ówczesnej sytuacji społecznej, poddać je 
we współpracy z ośrodkami kulturalnymi 
krajów bloku wschodniego krytycznej 
analizie i zaprezentować to dziedzictwo 
w formie kompendium. Realizacji tej idei 
ma służyć międzynarodowy portal literacki, 
administrowany przez najważniejsze ośrodki 
i środowiska literackie w poszczególnych 
krajach, prowadzony w językach narodowych 
i po angielsku. Jest to jedna z wielu 
prób zmierzenia się z historią Europy 
Środkowo-Wschodniej poprzez dzieła 
literackie. Ta inicjatywa pozwoli również 
czytelnikom z innych regionów Starego 
Kontynentu na pełniejsze zrozumienie czasów, 
w których wychowywali się obecni kreatorzy 
kultury nowego świata.

2016

Księgarnia Hiszpańska we Wrocławiu
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Międzynarodowy 
Festiwal Poezji 
SILESIUS

Festiwal połączony z edycją specjalną  
Nagrody Poetyckiej SILESIUS, na który 
zaproszone zostaną największe polskie 
festiwale poetyckie, m.in.: Poznań Poetów, 
Miasto Poezji z Lublina i międzynarodowy 
Festiwal Miłosza z Krakowa. Wszystkie 
one zaprezentują we Wrocławiu swoje 
programy, by ukazać bogactwo światów 
poetyckich i różne sposoby ich doświadczania. 
Mieszkańcy Wrocławia będą mogli spotkać 
się z wyjątkowymi formami rozmowy 
i kontaktu z poezją, a nasi goście poznać 
charakterystyczne dla Wrocławia formy jej 
przedstawiania.

maj 2016

Wrocławska Nagroda 
Poetycka SILESIUS

Wyróżnienie promujące dzieła i twórców 
polskiej poezji, fundowane przez miasto 
Wrocław, przyznawane jest corocznie 
w trzech kategoriach: za całokształt 
twórczości, książkę roku oraz debiut roku. 
Nagrodę stanowią statuetka autorstwa 
Michała Staszczaka oraz czek na kwotę 
100 tys. zł dla laureata za całokształt 
twórczości, 50 tys. zł za książkę roku 
i 20 tys. zł za debiut. Gala wręczenia Silesiusa 
w 2016 roku będzie jednym z najważniejszych 
punktów Międzynarodowego Festiwalu Poezji 
Silesius.

maj 2016
www.silesius.com.pl

 
Pracownia Poetycka 
Silesius

To wyjątkowy w skali europejskiej projekt 
artystyczny związany z przyznawaną 
przez miasto Wrocław Nagrodą Poetycką 
SILESIUS. Pomysłodawcy pracowni zapraszają 
nominowanych lub nagrodzonych w konkursie 
poetów do zaprezentowania swojej wizji poezji 
w formie manifestu. Stawiają tym samym 
jej współczesną diagnozę. Projekt odbywa 
się corocznie (od 2014 roku) we Wrocławiu 
i w kilku miastach Polski, poszerzając znacząco 
dyskurs poetycki i przyczyniając się do 
promocji wrocławskiej nagrody.

kwiecień – grudzień 2016

Otwarcie Muzeum 
Pana Tadeusza 
i rozpoczęcie kadencji 
Wrocławia jako 
Światowej Stolicy 
Książki UNESCO

Ossolineum nie tylko pokazuje tu rękopis 
najważniejszego polskiego poematu, ale także 
próbuje wyjaśnić, dlaczego właśnie w Panu 
Tadeuszu wiele pokoleń szukało osobistego 
i narodowego wyzwolenia. Muzeum to nie 
tylko ekspozycje stałe i bogaty program 
wystaw, ale przede wszystkim innowacyjna 
działalność edukacyjna, która będzie 
współgrać z programami artystycznymi, 
naukowymi i wydawniczymi. Otwarcie 
muzeum będzie ważnym wydarzeniem 
inauguracji kadencji Wrocławia jako Światowej 
Stolicy Książki UNESCO.

23 kwietnia 2016

1.

2.
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Wrocław. Światowa 
Stolica Książki 
w oczach dzieci

Przez 365 dni dzieci ze szkół 
ponadpodstawowych we Wrocławiu napiszą 
wyjątkową książkę. Podzielą się w niej 
opowieściami i doświadczeniami, realizując 
dzięki temu swoje ambicje literackie. Książka 
ta ma mieć formę bloga, a autorami wpisów 
będą różni uczniowie. Koordynacją działań 
związanych z procesem powstawania książki 
zajmą się nauczyciele. Pisaniu towarzyszyć 
będą warsztaty i wykłady dla dzieci 
i młodzieży. Celem projektu jest promocja 
twórczości najmłodszych, a także rozbudzanie 
w nich zainteresowania zarówno literaturą, jak 
i projektami proczytelniczymi.

kwiecień 2016 – kwiecień 2017

Europejska Noc 
Literatury we 
Wrocławiu

W ramach tego nowatorskiego projektu 
promującego czytelnictwo wśród 
szerokiej publiczności prezentowana 
jest niepublikowana dotąd twórczość 
współczesnych pisarzy z różnych krajów. 
Podczas jednej nocy odbywają się publiczne 
czytania w wykonaniu znanych osobistości 
w wyjątkowych miejscach w przestrzeni 
miejskiej, często niekojarzonych z literaturą. 
Edycja 2016 będzie elementem ceremonii 
otwarcia obchodów Światowej Stolicy Książki 
UNESCO we Wrocławiu. 

23 kwietnia 2016

Targi Książki dla 
Dzieci i Młodzieży 
Dobre Strony

Wydarzenie adresowane wyłącznie do 
młodego czytelnika, skupione na promocji 
literatury dziecięcej i aktywnym kontakcie 
z książką. W trakcie targów odbywają się 
spotkania z autorami i ilustratorami, debaty, 
warsztaty, wystawy i spektakle. Przyznawana 
jest ufundowana przez Prezydenta Wrocławia 
prestiżowa nagroda Dobre Strony dla 
wydawcy najlepszej książki. Nagrodą dla 
zwycięzców konkursu dla dzieci i młodzieży 
szkolnej na napisanie najlepszej bajki jest 
wydawanie prac w formie książki.

maj 2016
www.wpdk.pl

Festiwal Literatury dla 
Dzieci

Jedyny w Polsce festiwal literacki dla dzieci, 
młodzieży i rodziców, który popularyzuje 
literaturę i czytelnictwo przy użyciu 
innowacyjnych metod interdycyplinarnych  
i intermedialnych. Jego ideą jest ożywianie 
książek w przestrzeni miejskiej, przeobrażanie 
miasta w bramę do świata wyobraźni. 
Uczestnicy wezmą udział w warsztatach, 
spotkaniach autorskich, projektach 
artystycznych, prezentacji filmów i ilustracji. 
Festiwal – oprócz Wrocławia – odbywa się 
w Krakowie, Gdańsku i Warszawie, ale na swój 
wielki finał i miejsce przyznawania nagród 
wybrał Wrocław.

maj 2016
www.fldd.pl

Mikrofestiwal
Festiwal skupiony głównie na poezji, 
ale otwarty na różne dziedziny sztuki. 
Czytanie poezji łączy z wernisażami 
grafików, koncertami czy pokazami poezji 
multimedialnej. Proponuje nieco inną formułę 
spotkania autorskiego – autorzy rozmawiają 
nie o samych książkach, ale o problemach 
sztuki, polityki, rynku wydawniczego etc. Jest 
to przede wszystkim festiwal młodej poezji, 
jednak włącza do programu także pokolenie 
starszych twórców, pokazując złożoną grę 
wzajemnych inspiracji.

wiosna 2016
www mikrofestiwal.org

1. Budynek Muzeum Pana Tadeusza
2. Czytanie podczas Europejskiej Nocy 
Literatury we Wrocławiu, 21 września 2013
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Książka na widelcu
Europa na widelcu, jedna z najważniejszych 
wrocławskich imprez plenerowych, którą 
zawsze na początku czerwca odwiedza 
kilkadziesiąt tysięcy osób, zostanie 
wzbogacona o targi książki kulinarnej, 
spotkania z autorami, blogerami i krytykami 
kulinarnymi. Dzięki temu książka zyska 
nowy wymiar i zostanie wprowadzona 
w nietypową dla literatury przestrzeń, co 
jest jednym z celów programu Światowej 
Stolicy Książki UNESCO we Wrocławiu. 
Najistotniejszym bodaj elementem programu 
będzie Wrocławska książka kucharska, czyli 
zbiór domowych przepisów wrocławian, 
urozmaicony zdjęciami, opowieściami, 
wspomnieniami – historia powojennego 
Wrocławia od kuchni.

czerwiec 2016

Menu literackie
Przez cały rok zapraszać będziemy 
wrocławskie restauracje do tworzenia 
specjalnych menu literackich, czyli 
kompozycji dań pochodzących z książek 
i związanych z literaturą. Menu tworzone będą 
przez pisarzy słynących z opisów kulinarnych, 
a ich różnorodność pozwoli zaprezentować 
bogactwo wielu kuchni narodowych. Już 
wiemy, że autorką jednego z menu będzie 
Camilla Läckberg. Dzięki temu projektowi 
chcemy jeszcze mocniej podkreślić związki 
książek ze wszystkimi obszarami życia 
codziennego.

kwiecień 2016 – kwiecień 2017

Międzynarodowy 
Festiwal Kryminału 
Wrocław

Podczas najstarszego i największego festiwalu 
promującego literaturę kryminalną w Polsce 
odbywają się spotkania z autorami, wykłady, 
koncerty, gry miejskie, sesje naukowe, lekcje 
dla młodzieży, a także warsztaty, podczas 
których młodzi adepci pracują z mistrzami 
gatunku. Podczas festiwalu przyznawana jest 
fundowana przez miasto Wrocław Nagroda 
Wielkiego Kalibru za najlepszy polski kryminał, 
której towarzyszy Honorowa Nagroda 
Wielkiego Kalibru za całokształt twórczości. 
W 2016 roku specjalna edycja poświęcona 
będzie kryminałowi europejskiemu.

maj – czerwiec 2016
www.festiwal.portalkryminalny.pl

Międzynarodowy Festiwal Kryminału, Wrocław 2014

48



LI
TE

R
A
TU

R
A

IV Światowy Kongres 
Tłumaczy Literatury 
Polskiej

Kongres organizowany w Krakowie co 
cztery lata przez Instytut Książki z myślą 
o tłumaczach polskich książek na języki obce. 
W trakcie kongresu wybitnemu promotorowi 
literatury polskiej za granicą wręczana jest 
prestiżowa nagroda Transatlantyk. Oprócz 
kilkuset tłumaczy z całego świata, biorą w nim 
udział także polscy pisarze, poeci, krytycy 
i historycy literatury. W roku 2016 kongres 
zostanie po raz pierwszy zorganizowany we 
Wrocławiu i wyjątkowo rok wcześniej. 

czerwiec 2016

Miesiąc Spotkań 
Autorskich

Festiwal odbywający się w Brnie, Koszycach, 
Ostrawie i Wrocławiu, gdzie organizuje go 
Miejska Biblioteka Publiczna. Poza coraz 
szerszym wachlarzem imprez towarzyszących 
składa się zawsze z dwóch głównych linii 
programowych: jedna reprezentuje literaturę 
rodzimą (tj. według miejsca odbywania 
się festiwalu – literaturę czeską, słowacką 
i polską), a druga przedstawia literaturę kraju, 
który w danym roku jest gościem honorowym. 
W 2015 będzie to Ukraina, a w 2016 – 
Hiszpania.

lipiec – sierpień 2016
www.msa.wroclaw.pl

Ogólnopolski 
Zlot Członków 
Dyskusyjnych Klubów 
Książki

Celem zlotu jest uhonorowanie członków 
Dyskusyjnych Klubów Książki z całej Polski 
w 10-lecie istnienia ruchu przez zaproszenie 
tysiąca z nich wraz z Instytutem Książki na 
wielkie wydarzenie artystyczne, „literacki 
Woodstock”, gdzie będą mogli wziąć udział 
w spotkaniach z pisarzami, publicznych 
czytaniach i koncertach, poznać się 
i wymienić doświadczeniami. W czasie zlotu 
odbędzie się też pierwsze, nieoficjalne jeszcze, 
wykonanie hymnu książki. Gospodarzami 
zlotu będą Dyskusyjne Kluby Książki z regionu 
Dolnego Śląska. 

26 lipca – 2 sierpnia 2016

Pracownia opowieści
Program artystyczny i edukacyjny, którego 
celem jest odbudowanie tradycji opowiadania 
i pogłębienie relacji społecznych. Szereg 
warsztatów i wykładów prowadzonych 
przez pisarzy, filmowców, dramatopisarzy 
i dziennikarzy skierowany do szerokiej 
publiczności zainteresowanej formą 
przekazywania swojej historii. W trakcie 
projektu rozpoczętego z inicjatywy 
Towarzystwa Aktywnej Komunikacji zbierane 
są lokalne opowieści związane z miastem, 
regionem i życiem mieszkańców. 

lipiec 2016

Ogólnopolski 
Konwent Miłośników 
Fantastyki Polcon / 
Eurokonferencja

Największe w Polsce wydarzenie dla 
miłośników science fiction i fantasy. Jednym 
z głównych punktów programu jest wręczenie 
Nagrody im. Janusza A. Zajdla. W 10. rocznicę 
śmierci Stanisława Lema zorganizowane 
zostanie specjalne pasmo Lemowskie, 
zaprezentowane także podczas Euroconu 
2016 w Barcelonie. Eurokonferencja – tytuł 
przyznany Wrocławiowi podczas starań 
o Eurocon – pozwoli nam na nadanie 
Polconowi wyjątkowo międzynarodowego 
charakteru.

17–22 sierpnia 2016
www.polcon2016.wroclaw.pl
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Międzynarodowy 
Festiwal Opowiadania

Organizowane przez Towarzystwo Aktywnej 
Komunikacji święto krótkiej prozy, 
koncentrujące się na prezentacji form 
narracyjnych, oddziaływaniu literatury na 
inne dziedziny sztuki i wymianie twórczych 
doświadczeń. Spotkaniom literackim 
towarzyszą wystawy, koncerty, pokazy 
filmowe, konkursy dla pisarzy i tłumaczy, 
warsztaty i program wydawniczy. Festiwal 
skupiony jest na dyskusji o przemianach 
kulturowych i społecznych oraz próbach 
odtworzenia więzi między literaturą a tradycją 
opowieści ustnej.

październik 2016
www.opowiadanie.org

Bruno Schulz.  
Festiwal

Celem festiwalu jest kreowanie wyjątkowych 
wydarzeń, pozornie nieprzystających do 
siebie, i łączenie ich w unikatowy sposób – 
gier miejskich, happeningów, murali 
i koncertów z dyskusjami poświęconymi 
literaturze, kulturze i sztuce. Patron festiwalu, 
Bruno Schulz, zmusza do głębokiej refleksji 
o współczesności w kontekście straszliwej 
historii XX wieku i roli dzieł i biografii 
twórców w zrozumieniu tego, co się stało oraz 
w stawianiu diagnoz na przyszłość. W 2016 
roku edycja festiwalu zostanie poświęcona 
problemowi granicy z całym bagażem 
znaczeniowym, jaki niesie ze sobą to słowo.

październik 2016
www.dybook.pl

Literacka Nagroda 
Europy Środkowej 
ANGELUS

Najważniejsza nagroda w dziedzinie prozy 
polskiej i twórczości tłumaczonej na język 
polski, przyznawana corocznie pisarzom 
z Europy Środkowej, podejmującym 
tematy najistotniejsze dla współczesności, 
zmuszającym do refleksji i pogłębiającym 
wiedzę o świecie innych kultur. Nagrodę, 
którą stanowią statuetka autorstwa Ewy 
Rossano i czek na kwotę 150 tys. zł, otrzymuje 
autor najlepszej książki opublikowanej 
w języku polskim w roku poprzednim. 
Od 2014 roku gala wręczenia odbywa się 
w trakcie Bruno Schulz. Festiwal.

październik 2016
www.angelus.com.pl

Biblioteka Nowa
Organizowany przez Instytut Książki cykl 
międzynarodowych seminariów, którego 
celem jest wypracowanie założeń i kierunków 
rozwoju polskich bibliotek publicznych. 
Seminaria ułożone są tematyczne: 
nowe wyzwania, nowe koncepcje, nowa 
architektura, nowa oferta, nowy bibliotekarz/
nowa bibliotekarka. We Wrocławiu odbędą 
się dwa spotkania z tego cyklu – ostatnie przy 
okazji światowego kongresu Międzynarodowej 
Federacji Stowarzyszeń i Instytucji 
Bibliotekarskich (IFLA) w roku 2017.

kwiecień 2016 – sierpień 2017

Festiwal 
Literacko-Artystyczny 
preTEXTY 

Festiwal poetycko-prozatorski propagujący 
literaturę współczesną, łączenie lokalnych 
tradycji z twórczością spoza regionu 
i interdyscyplinarne podejście do literatury 
(poprzez wystawy i koncerty). Umożliwia 
lokalnej społeczności bezpośredni kontakt 
z literaturą współczesną, zapobiega spadkowi 
czytelnictwa i integruje dolnośląskie 
środowiska literackie (domy kultury, 
biblioteki, kluby kulturalne). Festiwal 
organizowany jest w różnych miastach 
regionu.

maj – czerwiec, wrzesień – listopad 2016
www.fundacja-karpowicz.org/category/
pretexty/
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Czytanie podczas Europejskiej Nocy Literatury we Wrocławiu, 21 września 2013
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Czytanie 
w ciemnościach

Cykl multimedialnych słuchowisk 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
Rita Baum od 2011 roku, polegający na 
słuchaniu aktorów czytających w zupełnych 
ciemnościach, dzięki czemu słuchacze 
doświadczają mocy słowa w nowy sposób. 
W 2016 roku cyklowi towarzyszyć będą 
warsztaty terapeutyczne, podczas których 
w role aktorów wcielą się osoby niewidome 
i niedowidzące, dzieląc się w ten sposób ze 
słuchaczami własnym sposobem czytania, 
doświadczania i rozumienia literatury. 

2016
www.czytaniewciemnosciach.tumblr.com

Wrocławskie Targi 
Dobrych Książek 

Jedno z trzech (obok Tar gów Książki 
w Kra kowie i War szaw skich Tar gów 
Książki) li czą cych się i wy so ko o ce nianych 
wydarzeń tego typu w kraju. Pro pa guje 
lite ra tu rę o wy so kich wa lo rach li te rac kich 
oraz artystycznych i typograficz nych. Targom 
towarzyszą spotkania z pisarzami, debaty, 
wykłady, wystawy oraz program warsztatów 
kreatywnych dla dzieci i młodzieży. Stałym 
elementem jest prestiżowy konkurs i nagroda 
Pióro Fredry przyznawana wydawcom za 
najlepszą książkę roku.

grudzień 2016
www.wpdk.pl

Wrocławski Program 
Wydawniczy

Wiele cennych publikacji związanych z danym 
regionem nie może się ukazać z powodu 
niewystarczających zasobów finansowych. 
Program będzie wspierał wydawanie takich 
książek promujących miasto i region: zarówno 
dzieł literackich, przewodników, albumów, 
opracowań historycznych, jak i wydawnictw 
okolicznościowych. Zadaniem instytucji, 
którą Wrocław zamierza powołać do życia być 
może wspólnie z władzami województwa, jest 
dotowanie i ułatwianie wydawania książek. 
Jej założenia wzorowane są na regionalnych 
funduszach filmowych. 

2016

PolonicaHispanica
Platforma internetowa, której celem 
będzie prezentowanie i popularyzowanie 
polskiej myśli humanistycznej w świecie 
hiszpańskojęzycznym. Pojawią się tu teksty 
polskich autorów z najróżniejszych dyscyplin 
i pokoleń – od Tatarkiewicza i Ingardena 
po Markowskiego, Ulicką czy Staniszkis. 
Znajdą się również charakterystyki i spisy 
treści najważniejszych polskich czasopism 
humanistycznych oraz nowości polskiego 
rynku wydawniczego z tego zakresu, a także 
prace poświęcone sytuacji danej dyscypliny 
czy stanu badań w Polsce – od teatrologii 
przez muzykologię po gender studies i inne. 
Platforma stanowić będzie kluczowe narzędzie 
promocji polskiej myśli humanistycznej 
w krajach hiszpańskojęzycznych i na całym 
świecie.

2016

Stuk, stuk! 
Co to sztuka? Książka

We Wrocławiu odbywa się około 60 festiwali 
artystycznych rocznie – dla uczczenia 
obchodów Światowej Stolicy Książki 
zaproponujemy im utworzenie w ramach 
wydarzeń specjalnych pasm literackich 
i poszerzenie ich programu o aspekty 
związane z literaturą. Dobudowanie do 
wszystkich programów wątków literackich 
pozwoli nie tylko ukazać związki między 
książką a innymi dziedzinami sztuki, ale 
i przypomnieć, że to literatura właśnie jest 
bardzo często tworzywem tych sztuk. Poprzez 
takie działania uświadomimy także odbiorcom 
muzyki, filmu czy sztuk wizualnych ogrom 
zasług, jakie ma literatura dla rozwoju innych 
dziedzin sztuki. Już w 2015 roku takie pasmo 
będzie towarzyszyć festiwalowi T-Mobile 
Nowe Horyzonty. 

styczeń 2016 – kwiecień 2017

Zadzwoń do wiersza
W centrum miasta stanie specjalna budka 
telefoniczna, gdzie każdy będzie mógł na 
chwilę się zatrzymać i posłuchać poezji. 
Zaprosimy wrocławian i turystów do miejsca 
łączącego niezbędną dla odbioru poezji 
intymność z zaawansowaną technologią. 
W specjalnie przygotowanej bazie znajdzie 
się kilkaset utworów poetyckich czytanych 
przez samych autorów lub znanych aktorów. 
Aplikacja stworzona na potrzeby tego 
projektu posłuży w przyszłości jako materiał 
dydaktyczny w szkołach.

2016
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Akademia Literatury
Jednym z priorytetów Europejskiej 
Stolicy Kultury jest szkolenie animatorów 
i menedżerów kultury. Specjalnie powołana 
w tym celu akademia, poświęcona działaniom 
literackim, ma za zadanie wymianę dobrych 
praktyk i podnoszenie kompetencji 
pracowników sektora kultury. Skupia się 
ona na współpracy menedżerów polskich, 
ukraińskich i niemieckich. Animatorzy różnych 
działań proczytelniczych będą pracowali 
wspólnie nad zagadnieniami praktycznymi 
i zawodowymi, ale także rozważali kwestie 
tożsamości, europejskości, wykluczenia, 
obojętności wobec kultury i defaworyzacji. 
Linia współpracy w pierwszej kolejności 
przebiegać będzie pomiędzy miastami 
szczególnie naznaczonymi tragicznymi 
wydarzeniami II wojny światowej i jej skutkami: 
Wrocławiem, Lwowem i Dreznem. 

2016

Ikony literatury
W 2016 roku edycje wszystkich wrocławskich 
cyklicznych wydarzeń związanych 
z książką będą miały wyjątkowy charakter. 
Dodatkowo wzmocni je obecność wybitnych 
współczesnych pisarzy z zagranicy, których 
chcemy zaprosić do udziału w ważnych 
wydarzeniach i festiwalach literackich i tym 
samym uczynić je bardziej atrakcyjnymi 
również dla odbiorców kultury w całej 
Europie.

styczeń 2016 – kwiecień 2017

Book Aid. Światowy 
hymn książki

Projekt organizowany we współpracy 
z UNESCO, organizacjami 
międzynarodowymi, a także poprzednimi 
Światowymi Stolicami Książki i Europejskimi 
Stolicami Kultury dla uczczenia książki 
i czytelników na całym świecie. Jego celem 
jest stworzenie światowego hymnu książki. 
Tekstem hymnu będzie wiersz Tadeusza 
Różewicza Włosek poety, przetłumaczony 
na kilkadziesiąt języków. Muzyka zostanie 
skomponowana w drodze otwartego konkursu 
dla muzyków i kompozytorów z Wrocławia 
i regionu Dolnego Śląska. Zwieńczeniem 
całego projektu będzie wyjątkowy flash mob: 
hymn książki zostanie odśpiewany jednego 
dnia, o jednej godzinie, w kilkudziesięciu 
miastach na całym świecie. Wykonanie 
odbędzie się na zakończenie kadencji 
Wrocławia jako Światowej Stolicy Książki 
UNESCO. 

22 kwietnia 2016

Wrocław 
w Międzynarodowej 
Sieci Miast 
Schronienia Pisarzy 
(ICORN)

ICORN to stowarzyszenie miast z całego 
świata, które angażują się w obronę wartości 
wolności słowa i pisarzy prześladowanych 
z powodów politycznych – ukrywających się, 
więzionych lub objętych zakazem publikowania 
we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone 
w sieci przyjmuje na pewien czas jednego 
z pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, 
godne warunki życia i możliwość 
nieskrępowanej pracy twórczej. Wnosi tym 
samym praktyczny wkład w promowanie 
wolności słowa. Wrocław planuje dołączyć do 
sieci na początku 2016 roku.

2016
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Miasto Literatury 
UNESCO 

Wiele aktywności Wrocławia zarówno 
w programie literackim Europejskiej Stolicy 
Kultury, jak i programie Światowej Stolicy 
Książki to długoterminowe przedsięwzięcia – 
szczególnie w zakresie innowacyjnych form 
rozwoju, edukacji i współpracy zagranicznej. 
Niezbędne jest roztoczenie opieki nad 
nimi i dalsze działania w ich ramach. Sieć 
miast kreatywnych UNESCO, a szczególnie 
Miasta Literatury UNESCO, to w tym 
kontekście wymarzony partner nie tylko 
jako współpracownik merytoryczny, ale 
przede wszystkim niezwykle doświadczony 
kreator kultury, z którym Wrocław może 
realizować własne przedsięwzięcia, rozwijać je 
i pogłębiać, a także wzmacniać i dynamizować 
działania innych miast sieci. 

Dom Literatury 
Wrocław 

Nowa miejska instytucja kultury, która 
stawia sobie za cel promocję czytelnictwa, 
współpracę z różnorodnymi środowiskami 
literackimi miasta, Polski i Europy, stanie 
się operatorem długoterminowych 
programów czytelniczych, edukacyjnych 
i edytorskich – wrocławskich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Postulowana od jakiegoś 
czasu przez wrocławskich animatorów 
kultury i środowisko pisarzy instytucja będzie 
ważnym podmiotem koordynującym wsparcie 
samorządu Wrocławia dla ambitnego życia 
literackiego i czytelniczego oraz przemysłów 
kreatywnych książki.



Agnieszka Franków-Żelazny



Muzyka to odrębny świat. Istnieje od 
zawsze, jest wszędzie, nawet jeśli nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. Może 
właśnie dlatego tak często nie zwracamy 
na nią uwagi – dobiega zewsząd, wtapia 
się w codzienny szum, przeradza się 
w jednostajny hałas, zagłuszacz myśli. Bez 
względu na to, czy jesteśmy go świadomi, 
czy nie, słuchamy jej, zupełnie o tym nie 
wiedząc. Bombardowani ze wszystkich 
stron dźwiękami najczęściej kierujemy 
się tym, czego nie chcemy słuchać, 
a nie tym, co wolimy usłyszeć. W tym 
szumie trudno wychwycić prawdziwą 
muzykę. A przecież pojawiła się wraz 
z istnieniem świata, przecież to z natury 
wypływają najpiękniejsze dźwięki. Jest 
w szeleście liści, w symfonii deszczu, 
w sekwencjach ptasich głosów, w nerwowo 
stukających w blat czyichś palcach, 
w żarliwym tonie. 

Brzmi banalnie? Taka właśnie jest prawda. 
Muzyka jest swoistym czarem – wystarczy 
odrobina wyczucia, odpowiedniego 
zmysłu, by mu ulec, by nagle spojrzeć 
na rzeczywistość z zupełnie innej 
perspektywy – narzuconej nam przez 
napierające dźwięki, ale zarazem tak 

bardzo osobistej, własnej. Bogactwo 
dźwięków jest oszałamiające, a ich 
różnorodność zapiera dech – jak więc 
z tego wyłuskać to, co powinno stać się 
świadomie odbieraną muzyką? 

Żyjemy w czasach, które dają nam 
ogromne możliwości wyboru, są niczym 
nieograniczoną wolnością. Jak i co chcemy 
stworzyć? Czego posłuchać? Zaledwie dwa 
pytania i miliony dowolnych odpowiedzi. 
Wiele z nich prowadzi nas do tego, co 
łatwiej dostępne, szybciej osiągalne, 
przyjemne, prostsze w odbiorze. A muzyka 
jako przestrzeń kultury, jeden z jej 
wymiarów nie ma wcale dostarczać nam 
złudnej rozrywki, prostej przyjemności. 
Muzyka powinna nas rozwijać, stawiać 
wyzwania, oczyszczać i dotykać tego, co 
bolesne, prawdziwe, istotne. Tak samo jak 
ważne dla nas relacje. Bo tym właśnie dla 
mnie jest – ścisłą relacją pomiędzy twórcą, 
wykonawcą a słuchaczem. 

Bez wykonawcy muzyka pozostaje 
tylko ideą, zapisem nutowym bądź 
wyobrażeniem, mrzonką jej twórcy. 
Wymaga pośrednika między twórcą 
a odbiorcą, żyje dzięki niemu, 
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a wykonawca wołując ją do życia, 
unieśmiertelnia ją. Nadaje jej posmak 
swoich doświadczeń, obciąża swoimi 
myślami i emocjami – staje się dla niego 
czymś osobistym, a tym samym jest 
osobiście odbierana. Dlatego właśnie 
często ten sam utwór w dwóch różnych 
wykonaniach brzmi jak dwie różne 
kompozycje. Dlatego właśnie zadaniem 
artysty jest tak odczytać, zrozumieć, 
przeżyć, a ostatecznie wykonać utwór, 
aby w słuchaczu dokonała się zmiana, 
by wraz z refleksją pojawiło się głębokie 
doznanie metafizyczne. Muzyka jest 
nam niezbędna do wyrażania siebie, 
bez względu na to, czy ją tworzymy, 
wykonujemy, czy po prostu jej słuchamy. 
Muzyka, która rozbrzmiewa w miejscu 
publicznym, w przestrzeni miasta, nie 
tylko daje nam możliwość wyrażania 
siebie, ale przede wszystkim łączenia 
się we wspólnym jej przeżywaniu. To 
niemal metafizyczne doświadczenie, 
angażujące i zespalające wszystkich 
uczestników koncertu. Każdy z nich 
odbiera ją na swój własny sposób – to 
relacja intymna i jedyna w swoim rodzaju, 
która zwielokrotniona kumuluje się 
i przeobraża w potężną siłę. 

Rok 2016 to czas wielkiej muzyki 
i wielkich artystów. Zamierzamy pokazać 
niezwykle bogatą i intensywną muzykę 
nie tylko samym wrocławianom, ale i całej 
Europie. Koncerty, edycje festiwalowe, 
wydawnictwa, wydarzenia dla koneserów 
oraz na masową skalę – program muzyczny 
jest bardzo różnorodny i z pewnością każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie.
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Mercouri / Xenakis • • •
Tamborrada •
Carnaval Cubano • • •
Melting Pot Made in Wrocław • • • • • •
XIV Międzynarodowa Konferencja Tradycje śląskiej kultury muzycznej • •
Musica Polonica Nova • • •
Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy CLARIMANIA • •
Północ i Południe – Wrocław miastem spotkań! • • •
Konferencja European Festivals Association •
Festiwal Jazz nad Odrą • •
Światowy Dzień Jazzu • • •
Thanks Jimi Festival • •
3-Majówka •
Jidysz i ladino • • • •
6. Europejskie Forum Muzyki •
63. Międzynarodowa Trybuna Kompozytorów •
Konferencja Pearle – Live Performance Europe •
Leo Festiwal •
Międzynarodowy Wrocławski Festiwal Chóralny Vratislavia Sacra •
ART OF IMPROVISATION Creative Festival • • •
Eklektik Session 2016 • •
Podwodny Wrocław 2016 • •
XX Festiwal Muzyki Kameralnej Wieczory w Arsenale. Wieczory Narodów • • •
Singing Europe • • • •
Wrock for Freedom •
Forum Musicum 2016 •
Spektakl historyczny Pióro z kapelusza •
Art Meetings 2016 • •
51. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans •
Europejska Konferencja Jazzowa • •
Muzyczne Spotkania Kultur • •
Pax et Bonum per Musicam •
Wrocławski Festiwal i Konkurs Gitarowy Gitara+ •
Europejska Studencka Orkiestra Symfoniczna • • •
One Love Sound Fest •
XV Wrocław Industrial Festival •
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Muzyka, plastyka, teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży • •
Jazztopad •
Europejskie Forum Muzykoterapeutów 45 lat wrocławskiej muzykoterapii w centrum Europy •
VII Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii • •
Międzynarodowy Festiwal Ambientalny •
WROsound •
1000 lat muzyki we Wrocławiu • •
Inter>CAMERATA w Europejskiej Stolicy Kultury •
Zapomniane Miasto • • •
Ethno Jazz Festival • •
Wielkie gwiazdy w NFM •
Bibliotheca Rudolphina • •
Kultura od podszewki • • •
Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato • •
Małe Instrumenty Samoróbka – warsztat budowy eksperymentalnych instrumentów • •
Chór Komentujących Wrocławian • •
Nuty w przestrzeni •
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski • •
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Mercouri / Xenakis 
Festiwal poświęcony postaci Meliny 
Mercouri – twórczyni idei Europejskiej Stolicy 
Kultury, minister kultury Grecji i wspaniałej 
aktorki, oraz Iannisa Xenakisa – jednego  
z najbardziej oryginalnych i fascynujących 
zjawisk w historii XX-wiecznej muzyki. Projekt 
obejmuje część teatralną, performatywną 
oraz wystawy. Usłyszymy podczas niego 
wykonania premierowe oraz utwory 
znajdujące się poza głównym obiegiem 
związanym z muzyką współczesną. Projekt 
organizowany jest z Instytutem Grotowskiego.

styczeń 2016

Tamborrada 
Projekt ma na celu zapoznanie wrocławian 
z obchodami dnia patrona San Sebastian. 
Tego dnia na cześć świętego Sebastiana 
organizowana jest Tamborrada – radosna 
zabawa, podczas której mieszkańcy 
przebrani za kucharzy lub żołnierzy z epoki 
napoleońskiej maszerują po ulicach, śpiewając 
tradycyjną pieśń i wybijając na bębnach jej 
rytm. W zabawie weźmie udział młodzież 
związana z Muzyką Młodego Wrocławia, 
kilkadziesiąt zespołów muzycznych, a także 
soliści – muzycy amatorzy. 

20 stycznia 2016

Carnaval Cubano 
Niezwykle barwna i jak na czas karnawału 
przystało roztańczona wizytówka Wrocławia – 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W ramach 
projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w warsztatach tanecznych, muzycznych, 
zajęciach edukacyjnych, ale przede wszystkim 
posłuchać muzyki z udziałem znanych gwiazd 
muzyki kubańskiej.

styczeń 2016

Melting Pot 
Made in Wrocław

Projekt oparty na idei interdyscyplinarnego 
laboratorium (jazz, muzyka improwizowana, 
sztuki audiowizualne, performance) dla 
artystów wrocławskich oraz reprezentantów 
partnerskich festiwali (m.in. z Dublina, 
Kopenhagi i Luksemburga). W 2016 roku 
podczas wielkiego finału miasto zamieni się 
w scenę koncertową – koncerty poprzedzone 
otwartymi próbami z elementami warsztatu 
odbywać się będą w galeriach, kamienicach, 
na ulicach i placach. 

luty i kwiecień 2016
www.jazztopad.pl/concert/melting-pot-
made-in-wroclaw

1. Melting Pot Made in Wrocław
2. Carnaval Cubano
3. Międzynarodowy Festiwal Klarnetowy 
CLARIMANIA

1.

2.
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XIV Międzynarodowa 
Konferencja Tradycje 
śląskiej kultury 
muzycznej 

Celem konferencji jest ukazanie Śląska 
i Wrocławia jako nowoczesnego obszaru, 
którego mieszkańcy świadomie odwołują 
się do bogatej i różnorodnej kulturowo 
przeszłości (niemieckiej, czeskiej, austriackiej, 
polskiej). Konferencja podzielona jest na trzy 
bloki tematyczne dotyczące dawnej kultury 
muzycznej Śląska, kultury muzycznej XX i XXI 
wieku oraz śląskiego folkloru muzycznego. 
Wezmą w niej udział naukowcy z Austrii, 
Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz 
z Polski.

2–4 marca 2016

Musica Polonica Nova 
Celem festiwalu jest próba określenia tego, 
co w muzyce jest bardziej wartościowe – 
przekazywanie emocji, zmysłowy odbiór 
dźwięków czy też forma, korzystanie 
z najnowszych zdobyczy nauki i techniki. W tak 
zakreślone ramy wpisuje się zarówno cykl oper 
cybernetycznych opartych na opowiadaniach 
Stanisława Lema, jak i widowisko łączące 
muzykę, taniec, elementy gry aktorskiej 
i multimedia. Dźwięk, obraz i zapach 
w przestrzeni industrialnej towarzyszyć 
tu będą bardziej klasycznym muzycznym 
kompozycjom. 

kwiecień 2016
www.musicapolonicanova.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Klarnetowy 
CLARIMANIA

Festiwal jest jedyną imprezą w tej części 
Europy propagującą sztukę klarnetową 
oraz instrumentów dętych drewnianych. 
Program obejmuje kursy mistrzowskie gry 
na klarnecie, a także wykłady i seminaria 
poświęcone szerokiej tematyce wykonawczej 
i zagadnieniom metodycznym, prezentacje 
multimedialne oraz wystawy instrumentów 
i akcesoriów muzycznych. Celem festiwalu 
jest także promowanie młodych debiutantów. 

kwiecień 2016
www.clarimania.pl

1.

3.

61



M
U
ZYK

A

Singing Europe



M
U
ZY

K
A



M
U
ZYK

A

2.

Północ i Południe – 
Wrocław miastem 
spotkań! 

Cykl koncertów realizowanych przez 
światowej sławy zespoły z Islandii, Norwegii, 
Portugalii i Hiszpanii oraz wrocławską 
Sound Factory Orchestra – gospodarza 
przedsięwzięcia. W ramach projektu odbędą 
się także wykłady i warsztaty dotykające 
czterech sfer danego obszaru kulturowego – 
muzyki, języka, sztuk pięknych oraz natury. 
Ich zderzenie na osi Północ – Południe ma 
ukazać podobieństwa i różnice oraz wydobyć 
inspirujące wzorce do działań w obszarze 
twórczości artystycznej. 

kwiecień 2016

Konferencja European 
Festivals Association 

European Festivals Association jest 
organizacją zrzeszającą najważniejsze 
muzyczne, taneczne, teatralne 
i interdyscyplinarne festiwale oraz 
stowarzyszenia i organizacje kulturalne 
z 40 krajów. W roku 2016 gospodarzem 
konferencji będzie Narodowe Forum Muzyki, 
a do Wrocławia przyjedzie około 200 
przedstawicieli festiwali z Europy oraz Azji 
i Afryki. Będzie to okazja do zaprezentowania 
bogatej oferty kulturalnej naszego miasta.

kwiecień 2016
www.efa-aef.eu

Festiwal Jazz nad Odrą 
Jeden z najważniejszych, największych 
i najstarszych festiwali jazzowych w Europie. 
Gościły tu już prawie wszystkie, zarówno 
polskie, europejskie, jak i światowe gwiazdy 
jazzu. Uzupełnieniem imprezy są wystawy 
plastyczne i fotograficzne, imprezy 
plenerowe nad Odrą i na starówce. Festiwal 
oprócz prezentacji twórczości największych 
jazzmanów, promocji miasta na skalę 
światową, zajmuje się też promowaniem 
młodych talentów.

kwiecień 2016
www.jazznadodra.pl

1. Jazz nad Odrą, Lizz Wright
2. Jazz nad Odrą, Tomasz Stańko
3. 3-Majówka

1.
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Światowy Dzień Jazzu
Projekt pokazuje szczególną rolę, jaką 
odegrali europejscy muzycy w historii 
jazzu, przyczyniając się do jego ewolucji 
i różnorodności stylistycznej. Obejmie swoim 
zasięgiem całe miasto, które będzie żyło 
muzyką jazzową od rana do późnej nocy, 
a zwłaszcza Halę Stulecia z Pergolą, Pawilon 
Czterech Kopuł, Narodowe Forum Muzyki 
i Dzielnicę Czterech Wyznań.
Gościem specjalnym wrocławskich 
uroczystości będzie Urszula Dudziak 
uhonorowana tytułem Artysta dla Pokoju 
UNESCO. 

30 kwietnia 2016

Thanks Jimi Festival 
Gitarowy Rekord Guinnessa to inicjatywa 
Leszka Cichońskiego i zaprzyjaźnionych 
wrocławian, którzy co roku starają się zebrać 
jak najwięcej gitarzystów, aby wspólnie 
zagrać piosenkę Hey Joe. Imprezę uświetniają 
występy profesjonalnych gitarzystów 
i znanych zespołów. Festiwal nie tylko dąży 
do rozsławienia polskiego ducha bluesa, 
ale przede wszystkim oferuje uczestnikom 
zabawę przy dobrej muzyce. W roku 2016 
dzięki transmisji internetowej dotrze do 
kilkudziesięciu tysięcy gitarzystów na całym 
świecie.

1 maja 2016
www.heyjoe.pl

3-Majówka
Co roku w długi weekend w samym sercu 
Wrocławia występują zespoły z czołówek 
ogólnopolskich list przebojów, weterani 
scen rockowych i wschodzące gwiazdy. Ideą 
festiwalu oprócz prezentacji najlepszych 
artystów jest budowanie tożsamości młodych 
Polaków i celebrowanie (Święto Flagi, Święto 
Narodowe Trzeciego Maja) w radosnej 
atmosferze. W roku 2016 planowany jest 
dodatkowo dzień z gwiazdami europejskiej 
i światowej sceny oraz wspólne występy – 
duety zaproszonych gwiazd.

2–3 maja 2016
www.3-majowka.pl

Jidysz i Ladino
Projekt skupiający się na żydowskim 
dziedzictwie i przekazywaniu go szerokiej 
publiczności. 
Przygotowany w formie mistrzowskich 
warsztatów, wykładów i koncertu galowego, 
przyczyni się do podkreślenia znaczenia jidysz 
i ladino – języków europejskich mniejszości 
żydowskich, które łączą wschodnią 
i zachodnią Europę. Realizowany jest przez 
Fundację Bente Kahan z Zakładem Studiów 
Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz we współpracy z międzynarodowymi 
autorytetami naukowymi i artystami. 

5–8 maja 2016

3.
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6. Europejskie Forum 
Muzyki 

Organizowane co roku przez Europejską 
Radę Muzyczną spotkania i miejsce debaty 
przedstawicieli instytucji i organizacji 
muzycznych z ponad 20 krajów poświęcone 
kondycji muzyki. W 2016 roku odbędzie się 
w Polsce. Po raz pierwszy w historii goście 
spotkają się podczas debat z producentami 
radiofonii publicznych tworzących 
Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. 
Program obejmuje wykłady, panele 
dyskusyjne, debaty i koncerty na temat 
Muzyczne ojczyzny – nowe terytoria. 

19–22 maja 2016

63. Międzynarodowa 
Trybuna 
Kompozytorów 

Przegląd najnowszej twórczości 
kompozytorskiej prezentowanej przez 
radiofonie publiczne. Podczas dorocznych 
sesji typuje się najlepsze utwory, które 
rekomendowane są do radiowych odtworzeń 
oraz koncertowych prezentacji przez 
kilkadziesiąt radiofonii. Nowością w programie 
na rok 2016 jest laboratorium sztuki radia 
otwarte dla publiczności, a także sesja 
Windows on the world, czyli prezentacja nagrań 
z krajów, w których współczesna twórczość 
kompozytorska nie znajduje miejsca na 
antenach radiowych. 

17–20 maja 2016

Konferencja Pearle – 
Live Performance 
Europe

Pearle jest oficjalnym konsultantem komisji 
europejskiej w dziedzinie polityk kulturalnych. 
Co pół roku odbywają się zgromadzenia 
mające na celu zapoznanie europejskich 
instytucji kultury z polityką kulturalną 
Unii Europejskiej, której prawo wpływa 
na funkcjonowanie wszystkich instytucji 
artystycznych. Zgodnie z tradycją goszczenia 
delegatów w miastach w danym roku 
piastujących tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław w 2016 roku zostanie gospodarzem 
konferencji.

27–28 maja 2016
www.pearle.ws

1.
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Leo Festiwal
Festiwal koncentruje się na tworzeniu 
wspólnoty uczestników i otwieraniu umysłów 
na inne dziedziny sztuki, kultury, nowe miejsca 
koncertowe, publiczność i perspektywy. 
Jednym z głównych wątków jest praca 
z dziećmi, dlatego w 2016 roku zostanie 
przygotowany nowy projekt opery dziecięcej. 
Przyszłoroczny program będzie się skupiał 
na sporcie, tańcu i muzyce. Gospodarzem 
festiwalu jest Orkiestra Kameralna 
Leopoldinum.

maj – czerwiec 2016
www.nfm.wroclaw.pl/leo-festival

Międzynarodowy 
Wrocławski 
Festiwal Chóralny 
Vratislavia Sacra

Jedyny festiwal chóralny we Wrocławiu 
o charakterze konkursowym promujący 
sakralną muzykę chóralną, także napisaną 
przez współczesnych kompozytorów 
wywodzących się z Wrocławia. Każdy chór, 
który taki utwór włączy w swój repertuar 
konkursowy, będzie miał szansę na zdobycie 
nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie 
dzieła kompozytora wrocławskiego, a także 
zaprezentowanie go podczas koncertu 
finałowego. 

czerwiec 2016
www.vratislaviasacra.pl

ART OF 
IMPROVISATION 
Creative Festival 

Kameralny festiwal prezentujący 
najwartościowsze zjawiska i trendy polskiej 
oraz zagranicznej sztuki improwizowanej, 
zarówno w muzyce, jak i innych działaniach 
performatywnych. Poprzez konkurs Kreacje 
umożliwia najzdolniejszym improwizatorom 
młodego pokolenia wystąpienie przed szerszą 
publicznością, a przez warsztaty z wybitnymi 
artystami daje uczestnikom szansę nabycia 
nowych umiejętności artystycznych. 

czerwiec 2016

Eklektik Session 2016 
Wydarzenie promujące muzykę 
z pogranicza różnych stylistyk odbędzie 
się na historycznych terenach fabrycznych 
Wrocławia przy współpracy z platformą 
artystów Eklektik Session oraz Wrocławskim 
Parkiem Przemysłowym. Na program 
składać się będą premierowe koncerty, 
muzyczno-wizualny performance Eklektik 
Orchestra oraz wystawa archiwalnych zdjęć 
terenów przemysłowych i wideo-mapping 
na jednej z najstarszych zachowanych hal 
produkcyjnych dzisiejszego Dozamelu. 

czerwiec 2016
www.eklektiksession.com

1.  ART OF IMPROVISATION Creative 
Festival
2. Eklektik Orchestra, Solaris

2.
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Podwodny Wrocław 
2016

Festiwal prezentujący dorobek artystyczny 
wrocławskich środowisk twórczych na scenie 
muzycznej, sztuki intermedialnej, literackiej, 
fotograficznej i filmowej. Edycja 2016 będzie 
podzielona na kilkadziesiąt rejsów po Odrze 
z różnorodną i bogatą ofertą programową. 
Towarzyszyć im będzie impreza plenerowa 
na nabrzeżach, a na terenie Browaru 
Mieszczańskiego tradycyjnie odbędą się 
wystawy m.in. fotografii, malarstwa i grafiki 
oraz koncerty i inne artystyczne działania. 

czerwiec 2016
www.industrialart.eu/podwodny-wroclaw

XX Festiwal 
Muzyki Kameralnej 
Wieczory w Arsenale. 
Wieczory Narodów 

Festiwal promujący wielkie bogactwo 
kameralistyki poprzez organizowanie 
koncertów w plenerze, pośród 
niepowtarzalnej architektury zabytkowego 
kompleksu zabudowań wrocławskiego 
Arsenału. XX edycja w roku 2016 pod hasłem 
„Wieczory narodów” zakłada prezentację 
ośmiu koncertów, z których każdy poświęcony 
zostanie innemu krajowi europejskiemu. Do 
udziału zaproszeni zostali artyści z ośmiu 
krajów wykonujący utwory związane ze swoją 
ojczyzną. 

czerwiec – lipiec 2016
www.wieczorywarsenale.pl

Singing Europe 
Główną ideą projektu jest spotkanie 
kilkudziesięciu chórów Europy i prezentacja 
wspaniałych dzieł muzyki operowej, 
oratoryjnej i programów a cappella we 
współpracy z doświadczonymi, uznanymi 
artystami. Uczestnikami będą młodzi 
śpiewacy amatorzy, a także gwiazdy 
światowych scen muzycznych – łącznie kilka 
tysięcy osób. Wspólne koncerty i spotkania 
umożliwią im wymianę doświadczeń 
i wzajemne poznawanie kultur. 

23 lipca 2016, 30 lipca 2016, 
6 sierpnia 2016
www.nfm.wroclaw.pl/specjalne/
singingeurope

Wrock for Freedom 
Festiwal muzyki rozrywkowej w formie 
multimedialnego widowiska promujący 
historię Wrocławia i całej Polski. Projekt 
inspirowany ideą kontrkultury, która 
wyrosła pod skrzydłami ruchu społecznego 
skupionego wokół „Solidarności”, przypomni 
istotną rolę twórców w wyrażaniu oporu 
wobec totalitaryzmów. Wydarzenie powiązane 
jest z otwarciem Centrum Historii Zajezdnia – 
nowoczesnego centrum wystaw i wydarzeń 
kulturalnych związanych z upowszechnianiem 
historii Wrocławia. 

sierpień 2016

Forum Musicum 2016 
Festiwal poświęcony muzyce dawnej 
wykonywanej na instrumentach 
historycznych, promujący muzyczne 
dziedzictwo Wrocławia. Podczas festiwalu 
publiczność zapozna się z muzyką XVI, 
XVII i XVIII wieku, gdy w mieście działali 
piszczkowie, m.in. bracia Hessen, autorzy 
jednej z największych europejskich kolekcji 
muzyki tanecznej oraz wybitni kapelmistrze 
wrocławskiej katedry. 

sierpień 2016
www.forum-musicum.pl

Spektakl historyczny 
Pióro z kapelusza

Widowisko w stylu płaszcza i szpady 
z elementami komedia dell’arte, do 
którego teksty napisze Jacek Kowalski, 
autor i wykonawca m.in. adaptacji pieśni 
średniowiecznych i barokowych oraz 
twórca przedstawień historycznych 
i misteriów. Spektakl wykorzystywać 
będzie melodie nabożne i miłosne znane 
z wrocławskiej kultury oraz ballady i arie 
ze średniowiecznych, renesansowych 
i barokowych śpiewników wrocławskich. 

21 sierpnia 2016

1.
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Art Meetings 2016 
Festiwal promujący za granicą polską kulturę 
niezależną i inicjujący międzynarodową 
współpracę kulturalną. Jego ideą jest 
stworzenie platformy porozumienia 
i znalezienia źródeł inspiracji dla niezależnych 
twórców oraz przedstawienie polskiej 
kultury w szerszym europejskim wymiarze. 
W programie znajdą się multikulturowe 
spotkania, koncerty najciekawszych polskich 
zespołów muzycznych, warsztaty artystyczne, 
panele dyskusyjne i sesje networkingowe. 

wrzesień 2016
www.artmeetings.eu

51. Międzynarodowy 
Festiwal Wratislavia 
Cantans

Jeden z najważniejszych festiwali muzyki 
klasycznej w Europie, koncentrujący się 
przede wszystkim na prezentowaniu piękna 
ludzkiego głosu. Podczas edycji 2016 pod 
hasłem „Europa Cantans” zaprezentowane 
zostaną największe dzieła wokalne 
i wokalno-instrumentalne w historii muzyki 
europejskiej. Festiwal popularyzujący muzykę 
klasyczną to również projekty edukacyjne – 
warsztaty z muzycznymi autorytetami i próby 
otwarte dla publiczności. 

wrzesień 2016
www.wratislaviacantans.pl

Europejska 
Konferencja Jazzowa

Ogólnoeuropejskie stowarzyszenie 
specjalizujące się w muzyce kreatywnej, 
twórczym jazzie i współczesnej muzyce 
improwizowanej. Jego misją jest promowanie 
i wspieranie rozwoju improwizowanej muzyki 
sceny europejskiej oraz umożliwianie dialogu 
artystom, organizatorom i widzom z różnych 
krajów.

wrzesień 2016
www.europejazz.net

 

Muzyczne Spotkania 
Kultur

Spotkania trzech chórów specjalizujących 
się w wykonywaniu utworów z motywami 
muzycznymi czerpanymi z kultury polskiej, 
litewskiej i żydowskiej. Spotkania te mają 
doskonalić warsztat muzyczno-wokalny, 
integrować formacje muzyczne i umożliwiać 
przenikanie się kultur. Zwieńczeniem projektu 
będzie prawykonanie dzieła skomponowanego 
przez Henryka Jana Botora na trzy chóry, 
zespół instrumentalny i solistów. 

wrzesień – październik 2016

1. Podwodny Wrocław
2. Koncert A przed końcem pokuta, 
Wratislavia Cantans 2.
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Pax et Bonum per 
Musicam

Idea festiwalu – pokój i dobro przez 
muzykę – nawiązuje z jednej strony do 
światopoglądu świętego Franciszka z Asyżu, 
ambasadora pokoju, z drugiej natomiast do 
filozofii dążenia ku dobru poprzez piękno 
muzyki i wnętrz, w których odbywają się 
koncerty. W roku 2016 na szczególną uwagę 
zasługuje koncert muzyki sefardyjskiej 
powstałej między XIII a XVI wiekiem, a także 
arabsko-andaluzyjskiego przekazu ustnego 
oraz ballad i romansów w opracowaniu 
i wykonaniu zespołu Mudejar.

październik 2016
www.paxetbonum.pl

Wrocławski Festiwal 
i Konkurs Gitarowy 
GITARA+

Festiwal prezentujący popularnych 
w innych krajach muzyków, którzy dotąd nie 
występowali w Polsce. Jego zadaniem jest 
promocja muzyki gitarowej na najwyższym 
poziomie światowym. W programie znajdują 
się także lekcje mistrzowskie i warsztaty 
dla adeptów gitary, wykłady dla nauczycieli 
i gitarzystów oraz otwarte spotkania 
z artystami. Edycja 2016 skupi się przede 
wszystkim na artystach hiszpańskich.

październik 2016
www.gitaraplus.pl

Europejska Studencka 
Orkiestra Symfoniczna

Projekt skierowany do młodych muzyków 
wybranych uczelni europejskich stwarza 
możliwość konsolidacji artystycznego 
środowiska akademickiego m.in. miast 
związanych partnerską umową z Wrocławiem. 
Jego założeniem jest integracja i wymiana 
doświadczeń poprzez wspólne próby oraz 
przygotowanie zespołu do występu na 
największych estradach Polski, a także za 
granicą. Koncepcja edukacyjna projektu 
umożliwia poznanie nowego repertuaru ze 
szczególnym uwzględnieniem twórczości 
kompozytorów polskich. 

listopad 2016

One Love Sound Fest
Festiwal skupiający się na muzyce reggae, 
którego zadaniem jest promowanie Wrocławia 
oraz zaprezentowanie go w kontekście 
europejskiej twórczości. Widzowie z całej 
Europy będą mogli posłuchać największych 
gwiazd reggae oraz zaznajomić się z polską 
sceną muzyczną, bardzo silną i prężnie 
działającą częścią kultury Wrocławia. 

19 listopada 2016
www.onelove.pl

XV Wrocław 
Industrial Festival

Festiwal propagujący ruch industrialny 
i prezentujący artystów akustycznych, 
elektronicznych, związanych z filmem 
i sztukami plastycznymi. W roku 2016 
we Wrocławiu zagoszczą gwiazdy 
światowego formatu należące do nurtu 
okołoindustrialnego, którym na scenie 
towarzyszyć będą projekty młodego 
pokolenia. O wyjątkowości tego wydarzenia 
świadczy różnorodność stylistyki – od 
ambientu i neoklasycyzmu, poprzez taneczne 
electronic body music i klasyczny industrial, 
aż po noise i radykalną awangardę. 

listopad 2016
www.industrialart.eu

1. Al Di Meola Band, Wrocławski Festiwal 
i Konkurs Gitarowy GITARA+
2. Wrocław Industrial Festival
3. Jazztopad

1.

2.
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Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa 
Muzyka, plastyka, 
teatr w edukacji 
artystycznej dzieci 
i młodzieży

Projekt poświęcony zagadnieniu integracji 
sztuk w edukacji artystycznej dzieci 
i młodzieży. Konferencji towarzyszyć 
będą edukacyjne warsztaty artystyczne 
(muzyczne, plastyczne i teatralne) dla dzieci 
i młodzieży z wybranych szkół wrocławskich 
i podwrocławskich, a także prezentacje 
muzyczne i sceniczne. 

listopad 2016

Jazztopad
Festiwal promujący jazz i muzykę 
improwizowaną w wykonaniu artystów 
z odległych zakątków świata (Korea, Japonia, 
Australia) i młodych Polaków. W ramach 
projektu odbywają się prawykonania utworów 
zamawianych u światowej sławy muzyków, 
koncerty w mieszkaniach prywatnych, 
warsztaty mistrzowskie i projekcje filmowe 
współorganizowane z kinem Nowe Horyzonty. 
Dzięki platformie JazzPlaysEurope 
festiwal promuje też twórców młodego 
pokolenia i daje im szansę wystąpienia na 
międzynarodowej scenie.

listopad 2016
www.jazztopad.pl

3.
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Europejskie Forum 
Muzykoterapeutów 
45 lat wrocławskiej 
muzykoterapii 
w centrum Europy

Projekt zajmujący się terapeutycznym 
potencjałem sztuki muzycznej. Jego 
celem jest stworzenie największego 
w Polsce forum dyskusyjnego do wymiany 
informacji, doświadczeń i poglądów między 
muzykoterapeutami z różnych krajów Europy. 

1–3 grudnia 2016 
www.muzykoterapiapolska.pl

VII Międzynarodowy 
Turniej Dyrygentury 
Chóralnej W stronę 
polifonii 

Jedyny w Polsce międzynarodowy konkurs 
muzyczny dla dyrygentów chóralnych – 
studentów i absolwentów wyższych uczelni 
muzycznych. Do udziału w pracach jury 
zaproszeni zostaną wybitni chórmistrzowie 
z kilku krajów europejskich. Zadaniem turnieju 
jest propagowanie polskiego repertuaru 
muzyki chóralnej za granicą, a zarazem 
przeszczepianie repertuaru obcego na grunt 
polski. 

grudzień 2016

Międzynarodowy 
Festiwal Ambientalny

Projekt zrodzony ze sprzeciwu wobec 
powierzchowności w procesie tworzenia 
i odbioru sztuki. Prezentuje gatunki i artystów, 
których sztuka wymaga od widza pełnego 
zaangażowania emocjonalnego i umysłowego. 
Festiwal umożliwia dialog młodych 
twórców, mających świadomość swojego 
artystycznego, awangardowego pochodzenia, 
i odbiorców budujących swoją tożsamość 
kulturową.

grudzień 2016

WROsound
Festiwal skupiony na różnorodności 
i bogactwie nurtów wrocławskiej sceny 
muzycznej. Jego zadaniem jest promocja 
utalentowanych młodych artystów, 
tworzących muzykę nu-jazzu, alternatywę, 
elektronikę, hip hop, fussion, pop, rock, 
a nawet blues. W 2016 r. poszerzymy formułę 
projektu o instalacje miejskie, performance, 
warsztaty z udziałem muzyków oraz debaty. 

grudzień 2016
www.wrosound.pl

1.

1. Koncert Notopop w ramach WROsound
2. Zapomniane miasto
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1000 lat muzyki we 
Wrocławiu

Cykl koncertów muzyki związanej z dawnymi 
czasami, ale wciąż obecnej w kulturze 
Wrocławia. Dzięki projektowi uczestnicy będą 
mogli poznać świat odmiennych konwencji 
kulturowych i obyczajowych miasta, którego 
historia była wyjątkowo burzliwa i zmienna.

2016, cykl koncertów

Inter>CAMERATA 
w Europejskiej Stolicy 
Kultury

Projekt umożliwiający współpracę 
wrocławskich muzyków klasycznych 
i jazzowych z solistami i dyrygentami 
ośrodków europejskich. Czołowi 
wrocławscy muzycy wystąpią z orkiestrą 
Inter>CAMERATA, wykonując koncerty 
solowe, symfonie koncertujące i utwory 
napisane przez kompozytorów młodego 
pokolenia. Projekt promuje wybitnych 
muzyków wrocławskich, którzy nie są jeszcze 
dostatecznie znani w świecie.

2016, cykl koncertów

Zapomniane miasto
Cykl niekonwencjonalnych wydarzeń 
artystycznych o zabarwieniu happeningowym, 
organizowanych w „zapomnianych” 
wrocławskich przestrzeniach: na klatkach 
schodowych secesyjnych kamienic, 
w historycznych podwórkach czy przejściach 
podziemnych. Podstawą projektu jest 
połączenie muzyki i architektury, a jednym 
z jego głównych założeń poszukiwanie 
uniwersalnego języka sztuki. W kolejnych 
latach dołączą także inne dziedziny sztuki: 
malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, film 
i taniec. 

2016, cykl koncertów

Ethno Jazz Festival
Cykl koncertów, których ideą jest 
propagowanie kultury etnicznej związanej 
z muzyką folk, ethno oraz jazz. Podczas edycji 
2016 pojawią się największe gwiazdy znane 
już publiczności festiwalowej oraz światowej 
sławy artyści, którzy jeszcze nie zagościli na 
wrocławskich scenach.

luty – listopad 2016, cykl koncertów 
www.ethnojazz.pl
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Wielkie Gwiazdy 
w NFM

Gwiazdy światowych scen muzyki klasycznej 
wystąpią w jednej z najnowocześniejszych, 
a zarazem najmłodszej sali koncertowej 
w Europie – Narodowym Forum Muzyki 
we Wrocławiu. W ramach projektu NFM 
będzie gościć znamienitych śpiewaków, 
instrumentalistów, dyrygentów, orkiestry 
symfoniczne, chóry i zespoły kameralne, 
a tym samym umożliwi wrocławskim 
zespołom doskonalenie warsztatu poprzez 
wspólne przedsięwzięcia realizowane 
z najwybitniejszymi artystami. 

2016, cykl koncertów

Bibliotheca 
Rudolphina

Celem tego interdyscyplinarnego projektu 
jest prezentacja jednego z najcenniejszych 
XVII-wiecznych śląskich zbiorów muzycznych. 
Projekt zakłada zebranie informacji 
o ocalałym księgozbiorze, digitalizację 
i udostępnienie zbiorów muzycznych 
biblioteki księcia legnicko-brzeskiego Jerzego 
Rudolfa. W ramach projektu zorganizowana 
zostanie seria koncertów, a ich nagrania na 
sześciu płytach CD trafią do zbiorów audio 
ważniejszych bibliotek na całym świecie. 

2016, cykl koncertów
www.rudolphina.pl

Kultura od podszewki
Projekt propagujący aktywną postawę 
kulturotwórczą wśród młodzieży. Jego 
zadaniem jest stworzenie wspólnej 
płaszczyzny porozumienia dla grup 
młodzieżowych z różnych części miasta 
i umożliwienie im prezentacji własnych 
działań kulturalnych oraz wspólnego 
tworzenia autorskich projektów. 
Przedsięwzięcie to pozwoli im poznać etapy 
tworzenia, promowania i realizacji działań 
artystycznych od podszewki i przygotowuje 
do samodzielnego działania po zakończeniu 
projektu.

2016

Pośpiewaj mi mamo, 
pośpiewaj mi tato

Śpiew odpręża ciało i umysł, jest treningiem 
oddechowym dla kobiet w ciąży, pozytywnie 
wpływa na rozwój emocjonalny dziecka 
i stymuluje naukę języka – o tym będą 
mogli przekonać się uczestnicy warsztatu 
śpiewu dla młodych rodziców lub dopiero 
spodziewających się dziecka. Podczas spotkań 
odbywających się w szkołach rodzenia, 
szpitalach, żłobkach oraz w miejscach 
przyjaznych rodzinie rodzice otrzymają 
praktyczne wskazówki i materiały do nauki 
piosenek. 

2016

Małe Instrumenty 
Samoróbka – 
warsztaty budowy 
eksperymentalnych 
instrumentów

Projekt zainicjowany działalnością 
wrocławskiej grupy artystycznej Małe 
Instrumenty. Jego celem jest generowanie 
nowych, odkrywczych, oryginalnych 
instrumentów, które pozwalają wykonawcom 
na tworzenie nowej muzyki. Ukształtowana 
grupa aktywnych uczestników warsztatów 
stanie się konstruktorami instrumentów, 
a następnie wykonawcami i autorami muzyki. 

2016
www.maleinstrumenty.pl

1. Małe Instrumenty
2. Chór Komentujących Wrocławian

1.
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Chór Komentujących 
Wrocławian

Projekt skierowany do mieszkańców, którzy 
czują się odpowiedzialni za swoje miasto 
i wychodzą z założenia, że kultura to nie 
tylko przedstawienie w teatrze, wystawa 
w galerii czy koncert w filharmonii, ale 
przede wszystkim sposób bycia razem 
i pomysł na wspólne spędzanie czasu. Projekt 
zakłada cykl spotkań, prób i wspólnych 
występów zwieńczonych w roku 2016 wielkim 
koncertem. 

2016

Nuty w przestrzeni
Założeniem projektu jest integracja osób 
niepełnosprawnych umysłowo i rozwój ich 
kompetencji społecznych poprzez działania 
muzyczne. W ramach projektu odbędą się 
minikoncerty, warsztaty oraz wystawy prac 
plastycznych nawiązujących do muzyki 
i wykonanych przez dzieci. 

2015–2017

Międzynarodowy 
Konkurs 
Kompozytorski 

Konkurs kompozycji dedykowanej 
Wrocławiowi, Europejskiej Stolicy Kultury 
w kategoriach: utwór na orkiestrę 
symfoniczną i utwór na chór a cappella, 
organizowany przez Katedrę Kompozycji 
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu. Kompozycje mają nawiązywać 
do historii miasta, a oceniane będą przez 
uznanych kompozytorów z Polski i z zagranicy. 
Prawykonania zwycięskich utworów odbędą 
się podczas wydarzeń programu muzycznego 
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

2016

2.
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Operę postrzegam jako najpełniejszą 
syntezę wielu sztuk. To bogactwo 
możliwości daje szansę wspaniałych 
wypowiedzi artystycznych w wielu 
dziedzinach, a szczególnie w zakresie 
śpiewu, tańca, muzyki, aktorstwa, 
poezji, literatury, plastyki, malarstwa, 
architektury, projektowania kostiumów, 
reżyserii świateł, projekcji filmowych, 
zastosowania nowoczesnych technik 
wypowiedzi, elektroniki itp. 

Zetknięcie się z teatrem operowym było 
dla mnie bardzo ważnym momentem 
w życiu, bowiem opera stała się moją 
pasją i pochłonęła mnie bez reszty. 
Muzyka operowa ma ogromną siłę 
oddziaływania na widza, bez względu na 
to, czy przenosimy go w odległe epoki, 
czy sprawiamy, że utożsamia się on z tym, 
co dzieje się obecnie. Wprowadzamy 
go w fantastyczny, nieznany, nowy 
świat. Spektakl przygotowany na 
bardzo dobrym poziomie artystycznym 
zawsze porusza widza, dostarczając 
mu nie tylko przeżyć emocjonalnych, 
ale także zmusza do przemyśleń 
i dyskusji, do szukania własnych, 
indywidualnych odniesień. 

Opera ma dla mnie także wymiar 
metafizyczny – często traktuję spektakl 
operowy jako misterium, podczas którego 
odczuwam bardzo mocny związek z siłami 
nadprzyrodzonymi kierującymi naszymi 
losami. Ta możliwość przeniesienia 
się w nierealny świat pełen uniesień 
i wzruszeń ma ogromne znaczenie dla 
widza, bowiem emocje przekazywane przez 
wykonawców w czasie interpretacji utworu, 
odbierane przez publiczność, pozostają na 
długo w jej pamięci. To tworzenie innego, 
wspanialszego świata teatru jest dostępne 
tylko dla tych, którzy go pragną i chcą 
zrozumieć. 

Teatr operowy nie może funkcjonować 
bez widza. Reakcja publiczności 
wyzwala w artystach będących na scenie 
dodatkowe emocje. Teatr operowy wciąż 
się zmienia i rozwija, dostosowując się 
do współczesnego sposobu myślenia 
społeczeństwa, poszukując wciąż nowych 
metod twórczych i odtwórczych. 

Obowiązkiem wykonawców jest 
przygotowanie dzieła w sposób 
uczciwy i niezmieniający głównych 
założeń twórcy. 
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Cenne są próby odnajdywania przez 
reżyserów zawartej w dziełach 
operowych problematyki ponadczasowej 
i przenoszenia do czasów współczesnych, 
ale trzeba pamiętać, że nie wszystkie opery 
nadają się do takich zabiegów. 

Przygotowując superprodukcję, pracujemy 
nad dziełem operowym dokładnie tak 
samo jak w teatrze, natomiast miejsce 
wystawienia (stadion, hala, rzeka, 
kamieniołom itp.) ma wpływ na rodzaj 
i rozmiar inscenizacji. Na megawidowiska 
przychodzi publiczność, która jest odbiorcą 
wyrobionym przez uczestniczenie 
w spektaklach teatralnych, ale także 
publiczność debiutująca – z ciekawości, jak 
wygląda takie widowisko. Pojawia się także 
wielu turystów z kraju i z zagranicy, a dla 
nich duże znaczenie ma również miejsce 
spektaklu (zabytkowy dziedziniec pałacu, 
atrakcyjne, pełne zieleni przestrzenie, 
woda itp.).

W ramach Europejskiej Stolicy Kultury 
wystawiamy operę Carmen Georges’a 
Bizeta, której akcja rozgrywa się 
w hiszpańskiej Sewilli. W akcie drugim, 
w scenie w tawernie, odbędzie się 

pokaz zarzueli – 45-minutowy koncert 
najpiękniejszych hiszpańskich zarzueli 
wokalnych, instrumentalnych i tanecznych. 
Ten akcent hiszpański podkreśla fakt, 
że równocześnie z Wrocławiem San 
Sebastian piastuje tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. 
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Hiszpańska noc z Carmen – zarzuela show. Widowisko Opery Wrocławskiej • • • • • • • • •
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Hiszpańska noc 
z Carmen – zarzuela 
show. Widowisko 
Opery Wrocławskiej 

Wielkie widowisko operowe oparte na 
hiszpańskich tradycjach muzycznych zostanie 
wystawione dla kilkudziesięciotysięcznej 
międzynarodowej publiczności. Hiszpańska noc 
z Carmen – zarzuela show to spektakl według 
koncepcji Ewy Michnik, wyreżyserowany 
przez Waldemara Zawodzińskiego, znanego 
wrocławskiej publiczności z realizacji wielu 
spektakli na scenie Opery Wrocławskiej 
i superprodukcji operowych w Hali Stulecia, 
oraz Ignacia Garcíę, hiszpańskiego reżysera 
specjalizującego się w spektaklach zarzueli, 
odnoszącego wielkie sukcesy w całej Europie, 
a także w Ameryce Łacińskiej. Widowisko 
oparte jest na fragmentach opery Carmen 
Georges’a Bizeta, której akcja toczy się 
w hiszpańskiej Sewilli. 
Kulminacyjnym punktem przedstawienia 
będzie wielkie show – pokaz najpiękniejszych 
zarzueli, niezwykle popularnego w krajach 
hiszpańskojęzycznych gatunku muzyki, 
zbliżonego do tradycyjnej operetki 
i współczesnego musicalu. Spektakl zostanie 
wzbogacony projekcjami filmowymi 
prezentującymi najpiękniejsze regiony 
i zabytki kultury Hiszpanii.
Na scenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu 
wystąpi 500-osobowy zespół artystów: 
orkiestry, baletu, chóru i solistów Opery 
Wrocławskiej, a także zespołów wokalnych 
i tanecznych z Wrocławia i Dolnego 
Śląska. Zespoły te zostaną wyłonione 
w organizowanych przez operę konkursach, 
które zwieńczą okres dwuletnich warsztatów 
zarzueli, prowadzonych przez instruktorów 
tańca i śpiewu z Hiszpanii. Dzięki współpracy 
z hiszpańskim Ministerstwem Kultury wśród 
wykonawców znajdą się także gościnnie 
zaproszone hiszpańskie zespoły i artyści 
z Madrytu oraz San Sebastian.

18 czerwca 2016

2.

1. Megaprodukcja Opery Wrocławskiej 
La Gioconda
2. Spektakl Carmen w Operze Wrocławskiej
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Chris Baldwin



Sztuka performance’u to znacznie 
więcej niż kreacja słowa w określonej 
przestrzeni i w konkretnym czasie. 
To idea wykraczająca poza wymiary 
rzeczywistości, chociaż wpisana w dane 
miejsce, trwająca w określonej chwili. To 
historia, zjawiska i relacje międzyludzkie 
skupione w unikatowym tu i teraz. 

Tak właśnie postrzegam moją twórczość – 
jako esencję tworzenia, niekończący 
się proces, w który włączeni zostają 
wszyscy, bez podziału na animujących 
i odbierających sztukę. W Teatro de 
Creacion nie ma miejsca na granice 
i podziały. Nie ma twórców i widowni, 
bo sztuka powstaje na styku ich światów, 
żywi się nimi, oddycha i stopniowo nabiera 
kształtu, zyskując autonomiczny byt. Nie 
ma tu miejsca na stawianie granic między 
twórcami profesjonalnymi a amatorami, 
bo najistotniejszy jest wspólny dla jednych 
i drugich sam proces powstawania, 
ewolucja znaczeń, metamorfoza oczekiwań 
i skojarzeń. Nie ma tu też tradycyjnych 
dyskusji, bo nie chodzi przecież o słowo, 
ale o ekspresję. Nie ma również dominacji, 
racji silniejszego, podporządkowania się 
jednemu głosowi – twórczy spór rodzi 

się bowiem w dialogu prowadzonym 
za pomocą kreatywnych i teatralnych 
narzędzi. 

Moim celem jest właśnie przede 
wszystkim dialog – dialog przeszłości 
i przyszłości Wrocławia, dialog w sercu 
wielokulturowego miasta prowadzony 
przez artystyczne diaspory, bezpośrednio 
łączące się z jego historią, gdzie mieszają się 
jak w tyglu pierwiastki polskie, ukraińskie, 
żydowskie, niemieckie i czeskie. Sztuka, 
choć nie da się jej zamknąć w granicach, 
nie ma prawa bytu bez osadzenia 
w konkretnym miejscu. Najważniejsze 
w jej tworzeniu są perspektywy i historie 
ludzi z nim związanych – nasze życie 
staje się w ten sposób życiem samej 
sztuki, nasza przestrzeń – przestrzenią 
kultury, a my sami jako społeczeństwo – 
jej materią. 

W sztuce performance’u tworzymy 
narrację, kreujemy historię, odrzucając 
zarazem realizm w każdej jego formie. 
Nasze próby rozpoczynają się bez 
tekstu. Zaczynamy od samej rozmowy 
o oczekiwaniach, o potencjalnych 
rezultatach, konotacjach i historiach, 

PE
R

FO
R

M
A

N
C

E
87



a dopiero potem ten specyficzny 
dialog wpisujemy w formę teatralną – 
nadajemy mu pewien kształt, którego 
znaczenie jest równie ważne, co zawarta 
w nim idea. 

Prawdziwa moc tej sztuki nie tkwi w jej 
wartości rynkowej i to właśnie stanowi 
jej największy potencjał. Gdybyśmy 
wymagali od niej, by stała się towarem 
komercyjnym, zrodziła się w wyniku 
„transakcji”, była obliczona i skalkulowana, 
nie tylko straciłaby ducha, po prostu 
przestałaby być sztuką. Niesamowita 
jest ta moc poetyckich metafor 
teatralnych. Chroni Teatro de Creacion 
przed podleganiem jedynie przestrzeni 
i byciem wyłącznie zaplanowanym 
teatrem politycznym. Dzięki niej 
sposób tworzenia spektaklu staje się 
narzędziem komunikacji społecznej – 
pedagogiczną metodą szkolenia twórców 
teatralnych oraz – co najważniejsze – 
edukowania społeczeństwa. Performance 
to bowiem nic innego jak przejaw 
myślenia o obywatelstwie, kształtowania 
w społeczeństwie postawy zaangażowania 
w sztukę i jego promowania. 

Kultura, o czym tak łatwo zapominamy, 
jest narzędziem refleksji nad istotą 
człowieczeństwa. Naszą rolą jest więc 
nieustanne przypominanie, czuwanie nad 
tym, by była nierozerwalnie związana 
z budowaniem empatii społecznej 
i poczuciem tożsamości.
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Mosty • • • • • • • • • • • •
Przebudzenie • • • • • • • • • • •
Flow • • • • • • • • • • • •
Niebo • • • • • • • • • • •
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Kwartet  
Flow

Ważną część obchodów 2016 roku stanowią 
cztery wyjątkowe projekty – Mosty, 
Przebudzenie, Flow i Niebo, którym nadano 
wspólną nazwę Kwartet Flow. To największe 
wydarzenia artystyczne roku opowiadające 
o historii Wrocławia i odkrywające go na 
nowo z perspektywy współczesnej Europy. 
Nie jest możliwe opowiedzenie (wielu) historii 
Wrocławia bez włączania związanych z nim 
diaspor, dlatego Kwartet Flow w reżyserii 
Chrisa Baldwina pozwoli miastu wieloma 
głosami opowiedzieć swoją historię jego 
mieszkańcom, Polsce, Europie i całemu 
światu. 

Mosty – warsztaty kreatywne z Chrisem Baldwinem, 
marzec 2015
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Mosty
20 czerwca oddane w ręce młodych 
Dolnoślązaków mosty i kładki, zamienią 
się w sceny teatralne, przestrzenie 
koncertowe, pracownie plastyczne, ciemnie 
fotograficzne. Film, taniec, słuchowisko, 
literatura, happening, performance, 
spektakularne widowiska i subtelne 
instalacje – na 26 wrocławskich mostach 
i kładkach. Dzięki zaangażowaniu kilkuset 
twórców, profesjonalistów i amatorów, dzieci 
i dorosłych, powstanie we Wrocławiu 26 
nowych przestrzeni sztuki, w których każdy 
widz będzie mógł stać się artystą. 

20 czerwca 2015

Przebudzenie. 
Ceremonia 
otwarcia obchodów 
Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu 

Projekt realizowany we współpracy 
z Philippem Geffroy’em, francuskim artystą 
wizualnym, twórcą widowiskowych maszyn. 
Cztery Duchy: Duch Wielu Religii, Duch 
Innowacji, Duch Odbudowy i Duch Powodzi 
przebudzą się w czterech dzielnicach 
Wrocławia i ruszą w stronę rynku. Po drodze 
opowiedzą swoje historie i wyjaśnią, dlaczego 
spotkały się właśnie tego dnia. Zjednoczone 
podczas ceremonii otwarcia obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury Duchy stworzą 
niezwykle widowiskowy 14-metrowy obiekt, 
poetycką metaforę miasta – mikrokosmosu 
Europy. W wydarzeniu wezmą udział setki 
wykonawców z Wrocławia i całej Polski. 

16–17 stycznia 2016

Flow
Flow jest wydarzeniem ukazującym historię 
budowy, zniszczenia i odbudowy miasta 
w XX wieku. Punktem centralnym projektu 
będzie rzeka Odra, płynny kręgosłup 
miasta, który przepływa przez jego historię, 
czasem w sposób przyjazny, innym razem 
ze złością. Odra i okoliczne parki, budynki 
i mosty znajdą się w centrum wielu wydarzeń 
performatywnych opowiadających historie 
XX-wiecznego Breslau/Wrocławia. Działania 
te będą oparte o twórcze refleksje lokalnych 
i europejskich artystów, refleksje poruszające 
tematy diaspory, migracji, imigracji i „innego”. 
W ciągu dnia wzdłuż brzegów Odry, w parkach 
i ogrodach, na mostach i podwórkach 
pomiędzy Ostrowem Tumskim, Biblioteką 
Uniwersytecką a budynkami Uniwersytetu 
Wrocławskiego odbędą się performance 
i happeningi, spektakle teatrów z zagranicy 
i spotkania kulturalne. Na Wyspie Słodowej 
zostanie ustawiona rzeźba-rakieta, w której 
mieszkańcy będą mogli zostawić kartki 
z zapisanymi marzeniami – zostaną one 
wyświetlone podczas finalnego wydarzenia 
Kwartetu. Scenografią największego, 
wieczornego widowiska Flow będzie Odra, 
Ostrów Tumski i Uniwersytet Wrocławski. 
Publiczność zgromadzona na brzegach rzeki, 
mostach i w budynkach wysłucha koncertu 
specjalnie uformowanej orkiestry z Czech, 
Niemiec, Polski i Izraela, która wykona 
symfonię skomponowaną przez młodych 
kompozytorów z tych krajów. Na rzece 
pojawią się flotylle łodzi reprezentujące 
diaspory związane z Wrocławiem w XX 
i XXI wieku, a tłem prezentacji będą 
atrakcje architektoniczne w pobliżu 
Odry, opowiadające wrocławskie historie. 
Widowisko to ma pokazać, jak miasto 
postrzega siebie, swoją przeszłość, przyszłość 
i zmieniającą się tożsamość w drugiej dekadzie 
XXI wieku. 

11 czerwca 2016

Niebo. Ceremonia 
zamknięcia obchodów 
Europejskiej Stolicy 
Kultury we Wrocławiu 

Jedyny spektakl Kwartetu Flow, który nie 
będzie realizowany w plenerze, lecz w Hali 
Stulecia. Wydarzenie zamykające święto 
Europejskiej Stolicy Kultury obejrzą tysiące 
widzów. Widowisko Niebo będzie połączeniem 
oraz podsumowaniem motywów i elementów 
trzech poprzednich projektów. Orkiestra 
złożona z muzyków czterech narodowości oraz 
ogromny chór stworzą ramę dla spektaklu 
poruszającego motyw przewodni roku: 
Wrocław jako miasto europejskie należy do 
tych, którzy tutaj żyli i pozostawili swój ślad. 
W projekcie wezmą udział artyści z Niemiec, 
Francji, Izraela, Czech, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii. 

17 grudnia 2016

1.
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2.

1. Philippe Geffroy, 27 grudnia 2013. Rakieta 
kosmiczna. Widok z boku
2. Mostek Pokutnic kościoła św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu
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Ludzie, miejsca i koncepcje artystów ujęte 
w pewną narrację – to w dużym skrócie 
esencja programu sztuk wizualnych. 
Każdy z tych elementów jest istotny, ale 
to, co najważniejsze, pojawia się wtedy, 
gdy uwaga skupia się na odbiorcy, a raczej 
na interakcji, jaka zachodzi pomiędzy 
nim a działaniem artystycznym. To na 
styku tworzenia i odbierania, kreowania 
i interpretowania ujawnia się siła 
oddziaływania sztuki współczesnej. 
Dlatego to właśnie publiczność zawsze 
stanowiła dla mnie ważny aspekt tej 
dziedziny – nie ze względu na samą 
potrzebę posiadania widowni, ale przede 
wszystkim na jej twórcze możliwości, na 
szansę włączenia ludzi w materię sztuki – 
wpisania w dzieło. Interwencje artystyczne 
zaburzają normalny, codzienny rytm życia 
przestrzeni publicznej – to zwykle efekt 
pracy kontekstowej z miejscem, pracy 
z odbiorcą, czyli finalnie surowcem pracy 
artystycznej. To także rodzaj prowokacji 
i zaproszenie do współtworzenia, którego 
efekty wykraczają poza sferę sztuki.

Od wielu lat pracuję z artystami, 
odpowiadam za zjawiska i koncepcje, 
systematyzuję je i nadaję im 

odpowiednie ramy, poszukuję dla nich 
odpowiedniego kontekstu i języka. 
Jednak prawdziwy fenomen tej pracy 
kryje się w zaangażowaniu ludzi, 
uruchamianiu pewnych mechanizmów 
danej społeczności, przełamywaniu 
barier. Dokładnie tak stało się podczas 
happeningu w 2008 roku w ramach 
Przeglądu Sztuki SURVIVAL, 
w którym w rolę gospodarzy wcieliła 
się romska społeczność. Zwykła kolacja 
w jednym z wrocławskich podwórek 
przeobraziła się wówczas w ucztę, przy 
jednym stole zasiedli Romowie i inni 
mieszkańcy Wrocławia. Podczas tamtego 
wieczoru udało się nam osiągnąć 
znacznie więcej – sztuka przełamała 
bariery społeczne i kulturowe, naruszyła 
delikatną sferę akceptacji, poruszyła 
drażliwą strunę. 

Na tym właśnie polega niezwykły 
potencjał zmiany w przestrzeni 
publicznej – uruchamiają się wówczas 
zupełne nowe mechanizmy, ludzie stają 
się bardziej podatni na nowe rozwiązania, 
niestereotypowe ujęcia, odmienne 
perspektywy. Ta otwartość, gotowość do 
przyjęcia nowych zjawisk i trendów,  
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którą od czasu do czasu udaje się 
wygenerować sztuce współczesnej, jest 
sytuacją bezcenną i powinno się o nią 
zabiegać w całej sferze kultury. 

Sztuce współczesnej przypięto 
etykietkę dziedziny hermetycznej, 
zamkniętej na odbiorcę, rządzącej 
się własnymi prawami, mówiącej 
specyficznym językiem i operującej 
niezrozumiałymi dla szerszej publiczności 
obrazami – to często prawda. Z drugiej 
jednak strony to właśnie artyści wizualni 
mają nierzadko realny wpływ na sferę 
publiczną. Ich interwencje dokonywane 
w mikroskali dzielnic, ulic i podwórek, 
choć często niewygodne, są namacalne 
i bliskie codziennemu życiu – jego rutynie 
i sprzecznościom. Bywa, że działania 
artystów, na stałe wpisane w przestrzeń 
publiczną, stanowią o wyglądzie całego 
miasta – stają się jego wizytówkami, 
charakterystycznymi punktami na mapie, 
a także atrakcją turystyczną. 

Wrocław ze swoim dorobkiem 
artystycznym i historią powinien zaistnieć 
w znacznie szerszym kontekście. Stąd 
też w moim programie akcent pada na 

przywrócenie miastu wartościowych 
zjawisk i nie do końca docenianych 
artystów, na promowanie ich poza 
granicami kraju, jak choćby wystawa 
poświęcona wrocławskiej awangardzie, 
która trafi m.in. do Niemiec, Czech, 
Słowacji i Chorwacji. Stąd także pomysł 
na obecność Wrocławia jako Europejskiej 
Stolicy Kultury na 56. Międzynarodowym 
Biennale Sztuki w Wenecji w 2015 roku, 
a także plany przeniesienia opowiadającej 
o formowaniu się powojennej tożsamości 
polskiego Wrocławia wystawy Niemcy 
nie przyszli do Drezna. A w samym 
Wrocławiu – oprócz dziesiątek polskich 
i międzynarodowych wystaw w galeriach 
i muzeach – około 50 interwencji 
artystycznych rozsianych w przestrzeniach 
publicznych całego miasta w ramach 
projektu Wrocław – wejście od podwórza. 
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BASK • • • • • • •
Blind.Wiki • • • • • •
Dispossession • • • • •
Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia • • • • • •
Eduardo Chillida. Brzmienia • • • •
Ganymed Goes Europe • • • •
Görlitzer ART. • •
Inwazja • • • •
Jestem sobą • • • • • •
Komiksofon • • •
Konkurs Gepperta • •
MAJAKI ≠ МАЯКИ. Sztuka i fotografia we Lwowie od roku 1914 • • • • •
Niemcy nie przyszli • • •
Out of Ostrale • • • • • • •
Photography Never Dies. Historia i przyszłość fotograficznego medium • • •
Przegląd Sztuki SURVIVAL • • • • • • •
Rezolucje. Projektowanie zmian • • •
Spotkajmy się – Wrocław 2016 • • • •
Stanisław Dróżdż. Ścieżki tekstu • • • • • •
Szkło Około • • • • • •
Sztuka szuka IQ. Artyści Wrocławia. • • • • •
Teraz Dizajn! • • • • •
Think Tank lab Triennale • • • •
TIFF Festival // Polska Now! (2015), TIFF Festival // Rivers and Roads (2016) • • • • • •
Wacław Szpakowski (1883–1973). Linie Rytmiczne • • •
Wielkie żarcie • • • • •
Wrocławska Europa • • • • •
Wrocław – wejście od podwórza • • • • • • • •
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BASK
Otwarta pracownia kultury baskijskiej 
funkcjonująca latem w opuszczonych 
i zaniedbanych miejscach Wrocławia. Projekt 
powstał jako pomost między Wrocławiem 
a San Sebastian, łączący i zarazem promujący 
kulturę obu miast. Przez trzy dni każdego roku 
młodzi wrocławianie zapraszani są do działania 
w przestrzeni miejskiej, uczestniczenia 
w warsztatach, pokazach filmowych, 
koncertach i imprezach. Wszystko to oparte 
jest na poszukiwaniu punktów stycznych 
kultury polskiej i baskijskiej.

lipiec 2015, lipiec 2016

Blind.Wiki 
Interaktywny projekt dla społeczności osób 
niewidomych i niedowidzących. Zaprasza 
je do podzielenia się opiniami dotyczącymi 
trudności, jakie odczuwają w swoim 
codziennym życiu. Aplikacja na telefony 
komórkowe wyposażone w GPS umożliwi 
uczestnikom tworzenie zapisu nagrań 
z konkretnych miejsc i natychmiastowego 
opublikowania ich na stronie blind.wiki. W ten 
sposób powstaną opowieści o doświadczaniu 
miasta przez osoby niewidome i niedowidzące. 
Projekt był wcześniej realizowany w Rzymie.

maj – czerwiec 2016

Dispossession
To wystawa będąca oficjalnym wydarzeniem 
towarzyszącym 56. Biennale w Wenecji. 
Tytuł oznacza nie tylko wywłaszczenie 
i utratę mienia, odnosi się także do 
egzorcyzmu, wypędzania niechcianych sił. 
Choć punktem wyjścia jest przesiedleńcza 
przeszłość Wrocławia, miasta, w którym 
każdy jest „skądś”, wystawa łączy historyczne 
i współczesne narracje, tworząc wielowątkową 
opowieść o utracie domu. W prezentowanych 
pracach doświadczenia jednostki splatają się 
z historią całych narodów.

kuratorzy: Michał Bieniek, 
Małgorzata Miśniakiewicz
8 maja – 22 listopada 2015

1. Festiwal BASK, lipiec 2014
2. Praca Tomasza Opani Green Boarder 
w ramach wystawy Dispossession
3. De Música III, Muzeum Chillida-Leku, 
Hernani, Hiszpania

1.

2.
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Dzikie pola. Historia 
awangardowego 
Wrocławia

Wystawa prezentuje dzieła sztuki, filmy, 
fotografie i obiekty oraz rejestracje 
dźwiękowe – blisko 500 obiektów z zakresu 
sztuk wizualnych, architektury, urbanistyki, 
teatru, filmu, dizajnu, życia codziennego we 
Wrocławiu od lat 60., kiedy zaczęli tu działać 
dwaj wielcy wizjonerzy: Jerzy Grotowski 
i Jerzy Ludwiński, aż po współczesność. Nie 
jest jednak opowieścią o sztuce Wrocławia, 
lecz historią tego szczególnego miasta, 
widzianą przez pryzmat powstającej w nim 
sztuki.

komisarz wystawy: Dorota Monkiewicz
kuratorzy: Michał Duda, Anka Herbut, 
Anka Mituś, Paweł Piotrowicz, 
Adriana Prodeus, Sylwia Serafinowicz, 
Piotr Stasiowski
czerwiec – grudzień 2015, 
styczeń – sierpień 2016

Eduardo Chillida. 
Brzmienia

Wystawa prac Eduarda Chillidy, artysty 
urodzonego w Kraju Basków, to gest dialogu 
z partnerską Stolicą Kultury w 2016 – 
San Sebastian. Chillida to nie tylko jeden 
z najważniejszych artystów hiszpańskich 
drugiej połowy XX wieku, ale też jeden 
z najważniejszych rzeźbiarzy na świecie. Jest 
jednym z czołowych przedstawicieli abstrakcji, 
a jego prace znajdują się w najbardziej 
prestiżowych kolekcjach i muzeach na świecie.
Ideą projektu jest ukazanie związków między 
twórczością Chillidy a muzyką. Punktem 
wyjścia jest sama rzeźba, jako metafora 
muzyczna, element akustyczny, instrument 
zachęcający do refleksji estetycznej 
i muzycznej. Stąd też istotne elementy 
wystawy stanowić będą instalacja dźwiękowa 
kompozytora Gorka Alda oraz planowany na 
otwarcie koncert José M. Sáncheza-Verdú. 
Wystawa organizowana we współpracy 
z Muzeum Chillida-Leku i BWA Wrocław – 
Galerie Sztuki Współczesnej

kuratorzy: Inés R. Artola, Ignacio Chillida
15 stycznia – 13 marca 2016
www.museochillidaleku.com

Ganymed Goes Europe
Projekt łączy malarstwo, literaturę, muzykę 
i teatr, prezentując nowe spojrzenie na 
obrazy dawnych mistrzów. Austriacka grupa 
WENN ES SOWEIT IST i Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu wraz z zaproszonymi do 
współpracy artystami przygotują kilka 
kameralnych przedstawień wystawianych 
wielokrotnie w Muzeum Narodowym. Podczas 
kilkunastu wieczorów przed wybranymi 
z aktualnej wystawy obrazami zrealizowane 
zostaną specjalne performance, w których 
spotkają się ze sobą różne dziedziny sztuki.

styczeń – październik 2016
www.ganymedgoeseurope.com

3.
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1. Manaf Halbouni Nowhere is home, 
instalacja site specific w ramach wystawy 
Dispossession
2. Oksana Zabuzko We, the Deported: Coda!, 
instalacja dźwiękowa w ramach wystawy 
Dispossession.
3.  Dorota Nieznalska Reisefieber, instalacja 
w ramach wystawy Dispossession
4. Thomas Kilpper i Holger Wüst Venice 
Venice Refugee/Non-citizen Protest Camp 
– Against Borders, Nations and ‘the Whole 
Economic Shit’, kolaż w ramach wystawy 
Dispossession
5.  Thomas Kilpper A Lighthouse for 
Lampedusa!, instalacja w ramach wystawy 
Dispossession.1.

2.

3.

4.
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Görlitzer ART
Projekt kooperacyjny Görlitz i Wrocławia 
będący zwieńczeniem długoletnich 
partnerskich stosunków między obu 
miastami. Będzie on miał charakter 
ekspozycji sztuki współczesnej w przestrzeni 
publicznej Görlitz pod opieką kuratorską 
Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu. Spośród 10 obiektów 6 
zostało wyłonionych w drodze otwartego 
konkursu przeprowadzonego od października 
2014 do kwietnia 2015 przez wrocławską 
Akademię Sztuk Pięknych.

kwiecień 2016 – marzec 2017

Inwazja
Instalacja zaprojektowana przez Jerzego 
Kosałkę, otwierająca cykl prezentacji 
artystycznych w hali przylotów wrocławskiego 
lotniska. Jest to scena rodzajowa złożona 
z kilku realistycznych rzeźb, wyobrażających 
krasnoludki lecące na bocianach i usiłujące 
wylądować na płycie w holu budynku. Figury 
utrzymane są w stylistyce pop-artu, a ich 
przeskalowane wymiary wywołują efekt 
„king size”. Autorem rzeźb jest Maciej 
Albrzykowski.

31 maja – 2 sierpnia 2015

Jestem sobą
Zadaniem projektu jest aktywizowanie osób 
marginalizowanych społecznie poprzez użycie 
ich fotografii jako narzędzia twórczego 
działania w przedsięwzięciach kulturalnych. 
Aktywność osób niepełnosprawnych 
intelektualnie, uzależnionych, bezdomnych 
i podopiecznych pogotowia opiekuńczego 
ma wynikać nie tylko ze stricte 
arteterapeutycznych potrzeb; ma być także 
próbą uzewnętrznienia indywidualnych 
zapisów życia codziennego, przefiltrowanych 
przez osobiste doświadczenia i emocje. 
Autorem koncepcji i organizatorem jest 
Fundacja Kilo Kultury.

luty – październik 2016

Komiksofon
Celem projektu jest zainteresowanie 
odbiorców kultury komiksem. Połączenie 
go z muzyką tworzy odmienne medium – 
nieco bliższe filmowi. Każda edycja składa 
się z trzech części: projekcji filmów 
prezentujących twórczość dwóch artystów 
komiksowych w połączeniu z muzyką, dyskusji 
z publicznością oraz rysowania na żywo.

koncepcja: Agnieszka Jarmoszczuk
2015–2016

1.

2.
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Cykliczne przedsięwzięcie poświęcone 
młodemu malarstwu organizowane przez 
Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu oraz BWA Wrocław – 
Galerie Sztuki Współczesnej. Głównym celem 
projektu jest przedstawienie możliwie pełnej 
panoramy zjawisk aktualnie zachodzących 
w różnych ośrodkach kraju oraz promocja 
debiutujących twórców. Konkurs odbywający 
się nieprzerwanie od 1989 roku. Jest to 
obecnie jeden z najważniejszych przeglądów 
młodej sztuki w Polsce. Jego uczestnikami 
są wyłącznie debiutanci. Projekt służy 
również przybliżeniu malarstwa odbiorcom 
i zachęceniu ich do głębszego przeżywania 
i rozumienia tej dziedziny sztuki.

październik 2016

MAJAKI ≠ МАЯКИ. 
Sztuka i fotografia we 
Lwowie od roku 1914

Projekt jest próbą esencjonalnego 
pokazania sztuki awangardowej we Lwowie. 
Pokazane zostaną m.in.: wystawa berlińskiej 
galerii STURM (1913), działalność grup 
awangardowych ARTES (1929–1931) i ANUM 
(1931–1934), ukraińska awangardowa 
grafika lat 20. i 30., działalność formistów, 
pierwsza wystawa Nowej Generacji (1932), 
wczesne wydawnictwa Tadeusza Peipera, 
Brunona Jasieńskiego, Aliny Lan, zjawisko 
fotomontażu i montażu literackiego, 
twórca dodekafonii Józef Koffler i jego 
uczeń Roman Haubenstock-Ramati, nowe 
malarstwo: Vlodko Kostyrko, Mirosław 
Jahoda, Andrij Sahaydakovsky, oraz fotografia 
lwowska: Henryk Mikolasch, Witold Romer, 
Franciszek Groer, Franciszek Rychnowski. 
Instrumentem scalającym wybór prac 
jest właśnie fotografia – bezcenny sposób 
rekonstruowania rzeczywistości materialnej 
oraz stosunków społecznych, prywatnych 
i poniekąd metafizycznych.

kurator: Andrij Bojarov
sierpień – październik 2016

Niemcy nie przyszli
Wrocław ze względu na złożoną przeszłość 
przepełniony jest nałożonymi na siebie, 
różnorodnymi narracjami i przemilczeniami. 
Wystawa jest zatem próbą zachęcenia 
odbiorcy do poszukiwania sensu 
historycznych śladów, pozostawionych we 
Wrocławiu, a także próbą opowiedzenia 
i twórczego przeobrażenia historii miasta 
za pomocą narzędzia, jakim jest sztuka 
współczesna. Tytuł – Niemcy nie przyszli – 
odnosi się w przewrotny sposób do 
rozpowszechnionej wśród wrocławian jeszcze 
długo po wojnie obawy o powrót do miasta 
jego dawnych mieszkańców – Niemców. 
Nawiązuje także bezpośrednio do pracy 
znanego wrocławskiego artysty, Jerzego 
Kosałki, pt. Demontaż, z cyklu Niemcy już 
przyszli. Ta ironiczna realizacja przedstawia 
miniaturowych, niemieckich żołnierzy 
demontujących wrocławską Iglicę, która 
swego czasu stanowić miała architektoniczny 
symbol polskości i sukcesu władzy 
socjalistycznej w repolonizacji tzw. Ziem 
Odzyskanych.

kurator: Michał Bieniek
19 grudnia 2014 – 23 lutego 2015

1. Instalacja Jerzego Kosałki Inwazja, 
Wrocław 2015 
2. Warsztat w ramach projektu Jestem sobą
3. Praca Szymona Kobylarza Henryk Pobożny 
na wystawie Niemcy nie przyszli, 2014

3.
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Out of Ostrale
Festiwal OSTRALE odbywa się w Dreźnie 
nieprzerwanie od 2007 roku. Młodzi 
niezależni artyści i uznani twórcy prezentują 
się w różnych dziedzinach sztuki – malarstwie, 
fotografii, tańcu i wideo. Tegoroczny festiwal 
dotyczyć będzie problemów współczesnego 
świata: przeludnienia oraz destrukcyjnego 
stylu życia kapitalistycznego społeczeństwa. 
We Wrocławiu odbędzie się specjalna edycja 
festiwalu Out of Ostrale, której celem jest 
prezentacja współczesnej sztuki niemieckiej.

czerwiec – lipiec 2016
www.ostrale.de/en

Photography 
Never Dies.
Historia i przyszłość 
fotograficznego 
medium

Wystawa poświęcona medium 
fotograficznemu i prezentująca jego dzieje 
od powstania. Obok prac uznanych twórców 
i kuratorów, takich jak Erik Kessels czy 
Loretta Lux, zobaczymy również archiwalne 
dagerotypy, carte de visite zestawione 
z współczesnymi amatorskimi zdjęciami 
z Instagrama czy Flickra. Mimo śmierci 
tradycyjnej fotografii sama idea utrwalania 
rzeczywistości na nieruchomych obrazach 
przetrwała i ma się lepiej niż kiedykolwiek – 
fotografia nigdy nie umiera!

kurator: Krzysztof Candrowicz
wrzesień – listopad 2016

Przegląd Sztuki 
SURVIVAL

Założeniem corocznego Przeglądu 
Sztuki SURVIVAL organizowanego przez 
Fundację Art Transparent jest prezentacja 
sztuki współczesnej poza tradycyjnymi 
przestrzeniami wystawienniczymi. Co roku 
przegląd zmienia miejsce i zaprasza artystów 
do pracy nad nowym tematem. Tegoroczna 
edycja pod nazwą „Czyny zabronione” 
odbędzie się na terenie Koszar Oddziału 
Prewencji Policji we Wrocławiu. Oprócz 
prac wyłonionych w konkursie będzie można 
oglądać także dzieła artystów specjalnie 
zaproszonych do udziału w wystawie.

kuratorzy: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, 
Michał Bieniek
12–30 czerwca 2015, czerwiec 2016
www.survival.art.pl

Rezolucje. 
Projektowanie zmian

Międzynarodowa wystawa w galerii Dizajn 
BWA Wrocław opowiada o projektantach 
graficznych, którzy stają się aktywistami po 
to, by zabierać głos w ważnych społecznych 
i politycznych kwestiach. Projekt analizuje 
zagadnienie odpowiedzialności dizajnerów 
mających znaczący wpływ na życie społeczne. 
Dzięki swym możliwościom mogą oni 
pobudzać odbiorców do krytycznego 
myślenia i angażować ich w tworzenie 
nowych relacji, łączyć idee i ludzi.

kuratorzy: Sven Ehmann i Dennis Elbers
16 maja – 4 lipca 2015

Spotkajmy się – 
Wrocław 2016

Celem projektu Akademii Sztuk Pięknych 
im. Eugeniusza Gepperta jest wprowadzenie 
tworzywa ceramicznego w tkankę miejską 
Wrocławia. Ten szlachetny materiał 
posłuży międzynarodowym artystom do 
stworzenia muralu ulokowanego w centrum 
miasta. Różne narodowości, postawy 
artystyczne, symbole i znaczenia dzięki 
formie kwadratowego kafla połączą się 
w niejednoznaczną i uniwersalną całość 
ceramicznej instalacji.

koncepcja i nadzór kuratorski: 
prof. nadzw. Katarzyna Koczyńska-Kielan 
i dr hab. Joanna Teper
maj 2016

1. Dokumentacja pracy Andrija 
Sahaydakovskyiego, Instalacja w rozwoju, 1993
2. Performance grupy deRothfils White 
Elephant

2.
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Stanisław Dróżdż. 
Ścieżki tekstu

Projekt stanowi prezentację utworów 
wizualnych Stanisława Dróżdża w przestrzeni 
publicznej miasta w formie murali na 
ścianach czterech budynków w centrum 
i poza centrum Wrocławia. Twórczość 
artysty zaprezentowana zostanie także na 
nośnikach reklamowych znajdujących się 
na wybranych przystankach autobusowych 
i tramwajowych. Zwieńczeniem projektu 
będzie rzeźba Samotność autorstwa Barbary 
Kozłowskiej (1970) zainspirowana pracą 
Dróżdża pod tym samym tytułem (1968), 
a także wydawnictwo – tomik poetycki  – 
zawierający zbiór niepublikowanych dotąd 
35 tekstów poetyckich Stanisława Dróżdża. 
Tom zatytułowany jest Pozasłowne śródsłów 
międzysłowia (1969).

koncepcja projektu: 
dr Małgorzata Dawidek Gryglicka
maj – grudzień 2016

Szkło Około
Po raz pierwszy, w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
zaprezentowane zostaną wszystkie wrocławskie środowiska związane ze sztuką szkła 
i ceramiki, z której Wrocław i Dolny Śląsk znane są niemal na całym świecie.

MyMyMy
Projekt realizowany przez SiC! BWA Wrocław 
to konkurs dla zajmujących się szkłem 
utalentowanych studentów i młodych 
absolwentów tego kierunku z Polski, Czech 
i Słowacji. Ich zadaniem będzie stworzenie 
jesienią 2016 roku spójnej wystawy, która 
zostanie pokazana we Wrocławiu, Pradze 
i Bratysławie. 

kuratorzy: Dominka Drozdowska, 
Krzysztof Kucharczyk
listopad 2016

Play with Glass – 
European Glass 
Festival

To pierwsza w Polsce profesjonalnie 
przygotowana prezentacja europejskiej sztuki 
szkła. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
artystów tworzących obiekty ze szkła lub 
z wykorzystaniem szkła i wyrasta na jedną 
z najważniejszych imprez związanych ze sztuką 
szkła w Europie.

kuratorzy: Anita Bialic 
i prof. Kazimierz Pawlak
październik 2016
www.europeanglassfestival.com

Ceramika i szkło. 
Obszary sensualne

Celem planowanej na wiosnę 2016 wystawy 
Obszary sensualne w Arsenale Miejskim 
jest prezentacja artystycznego środowiska 
twórców szkła i ceramiki związanego z dawną 
Państwową Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, 
a obecnie z Akademią Sztuk Pięknych im. 
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

kuratorka: prof. Małgorzata Dajewska
kwiecień 2016

1.

1. Wizualizacja pracy Stanisława Dróżdża 
Czasoprzestrzennie (OD-DO, 1969)
2. Praca Sunny Man František Janák, 
w ramach wystawy Fun, Joke, Sun
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Sztuka szuka IQ. 
Artyści Wrocławia

Niezwykła, abstrakcyjna idea wrocławianina 
Williama Sterna, twórcy pojęcia ilorazu 
inteligencji, stała się wyzwaniem dla 
miejscowego środowiska artystów. Ich 
dzieła zostaną pokazane na Stadionie 
Wrocław kojarzonym najczęściej ze sportem 
i masowymi koncertami. Organizatorom 
zależy na promocji dokonań miejscowych 
twórców, którzy już zaznaczyli się na 
mapie kulturalnej kraju. Pokażemy także 
wyróżniających się artystów młodego 
pokolenia. Część prac zostanie wykonana 
specjalnie na ten pokaz.

kuratorka: Ewa Kaszewska
lipiec – wrzesień 2016

Teraz Dizajn!
Zadaniem programu edukacyjnego Galerii 
Dizajn BWA Wrocław jest promocja 
współczesnego dizajnu rozumianego jako 
dziedzina interdyscyplinarna, ulegająca 
ciągłym metamorfozom oraz umożliwiająca 
twórcze eksperymenty. Formuła programu 
opiera się na zestawie spotkań tematycznie 
dostosowanych do aktualnie trwającej 
wystawy lub prowadzonych badań, a jego 
zróżnicowany charakter pozwala na 
uczestnictwo w warsztatach, seminariach oraz 
dyskusjach zarówno dzieciom i młodzieży, 
jak i nauczycielom i studentom, a także 
projektantom – ekspertom i amatorom.

2016

Think Tank lab 
Triennale

Jubileuszowa edycja Triennale Rysunku 
w 2016 roku, organizowana we współpracy 
z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta, to propozycja ukazania na czterech 
wystawach głównych i sześciu towarzyszących 
pełnego spektrum działań w obszarze rysunku 
współczesnego. Dzięki formie festiwalu 
Triennale zaktywizuje znacznie więcej widzów, 
proponując im dodatkowo sympozjum, liczne 
warsztaty i spotkania. Think Tank lab Triennale 
stanie się forum, miejscem konfrontacji 
różnych postaw, sposobów myślenia 
o współczesnym rysunku i sztuce.

kuratorzy: dr hab. Przemysław Pintal, 
Daniela Tagowska
grudzień 2015 – styczeń 2016
www.ttt.wroclaw.pl

TIFF Festival // Polska 
Now! (2015) 
TIFF Festival // Rivers 
and Roads (2016)

Wrocławski festiwal fotografii uznawany za 
jedno z trzech najważniejszych tego typu 
wydarzeń w Polsce. W ciągu ostatnich dni 
lata odbywają się wernisaże, pokazy slajdów, 
warsztaty i spotkania z twórcami. W roku 
2015 festiwal odbędzie się pod hasłem 
„Polska Now!” i będzie prezentował to co dziś 
najlepsze w polskiej fotografii zarówno wśród 
uznanych, jak i młodych artystów. Edycja 
w 2016 roku, pod hasłem „Rivers and Roads”, 
dotyczyć będzie podróży – tej ukazywanej na 
zdjęciach fotografów tworzących w drodze, 
jak i tych dokumentujących migracje i ruch 
w ich różnych odcieniach.

wrzesień 2015, wrzesień 2016
www.tiffcollective.pl

1.

1. Szafa polska, w ramach programu 
Teraz Dizajn!
2. Wacław Szpakowski, F_3
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Wacław Szpakowski 
(1883–1973).
Linie rytmiczne

Monograficzna wystawa prac artysty, który 
mieszkał i pracował we Wrocławiu przez 
ostatnie 33 lata swojego życia. Twórca 
ten nie jest w Polsce szerzej znany, choć 
jako jeden z pionierów sztuki abstrakcyjnej 
jest bardzo ceniony w kręgu specjalistów 
zajmujących się sztuką XX wieku. Jego 
rysunki znalazły się na wielkiej wystawie 
Inventing Abstraction 1910–1925 pokazywanej 
w nowojorskim Museum of Modern Art na 
przełomie 2012 i 2013 roku. 
Wystawa organizowana we współpracy 
z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

kuratorka: Elżbieta Łubowicz
kwiecień – sierpień 2016

Wielkie żarcie
Wielkie żarcie to eksperyment promujący 
sztukę wzornictwa: podczas wystawnej 
kolacji zaproszeni goście będą korzystać 
z dizajnerskich przedmiotów już istniejących 
na rynku oraz prototypów stworzonych 
specjalnie na tę okoliczność. Wszystkie te 
przedmioty będą ściśle związane z tematem 
stołu i jedzenia, a ich użyteczność zostanie 
oceniona przez osoby zazwyczaj biorące 
udział w ich kształtowaniu, promowaniu 
i dystrybuowaniu. Cała uczta, jej przebieg, 
rozmowy i zachowania uczestników zostaną 
w pełni udokumentowane w formie filmu 
i zdjęć.

kuratorzy: Krzysztof Kucharczyk, 
Magdalena Serafińska
kwiecień 2016

Wrocławska Europa
Wystawa prezentuje kulturową wielobarwność 
oraz rangę Wrocławia i Śląska sprzed kilku 
wieków. Pretekstem do przygotowania tego 
międzynarodowego wydarzenia muzealnego 
jest chęć przypomnienia twórczości 
jednego z najwybitniejszych artystów naszej 
części Europy – urodzonego we Wrocławiu 
i mieszkającego w nim przez przeszło 40 lat 
Bartłomieja Strobla (1591 – ok. 1647). To także 
okazja, aby zaprezentować, a w efekcie 
przywrócić stosowną rangę jednemu 
z najciekawszych reprezentantów panującej 
w Rzeczpospolitej dynastii Wazów – od 
1625 roku biskupa wrocławskiego Karola 
Ferdynanda (1613–1655). Czasy, w których 
jeden z nich malował swoje niezwykłe obrazy, 
a drugi władał biskupstwem wrocławskim, 
to okres, w którym decydowały się losy 
Europy. A Wrocław i Śląsk odegrały w tych 
wydarzeniach doniosłą rolę.

jesień 2016

Wrocław – wejście 
od podwórza

Projekt polega na realizacji dziesiątek 
interwencji artystycznych w zaniedbanych 
zakątkach Wrocławia, przede wszystkim 
na podwórkach. Artyści, działając 
w danej przestrzeni, będą współpracować 
z mieszkańcami w taki sposób, by 
wypracowane rozwiązania stanowiły 
wypadkową obopólnych zapatrywań 
i potrzeb. Interwencje artystów mają na 
celu uzmysłowienie mieszkańcom ich siły 
sprawczej – faktu, że mogą mieć realny wpływ 
na swoje najbliższe otoczenie. W projekcie 
Wrocław – wejście od podwórza liczą się zmiany 
w wyglądzie i infrastrukturze tytułowych 
„podwórek”, jednak najistotniejsze są zmiany, 
jakie być może zajdą w ludziach. 

2015–2016

2.
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„Weźmy dowolną pustą przestrzeń 
i nazwijmy ją »nagą sceną«. Niechaj 
w tej przestrzeni porusza się człowiek 
i niechaj obserwuje go inny człowiek. 
I to już wszystko, czego trzeba, by 
spełnił się akt teatru” – pisał w 1968 
roku w Pustej przestrzeni Peter Brook. 
W tym samym roku Eugenio Barba wraz 
z Jerzym Grotowskim przygotowali jego 
Towards a poor theatre.

Teatr na zawsze staje się miejscem 
spotkania.

 
Dziś takie opisanie teatru wydaje się 
oczywiste, wręcz banalne. Dla mnie 
pozostaje jednak opisem podstawowym, 
kardynalnym. Dogmatem, a zarazem 
wyznaniem wiary. 

Wiary w teatr jako medium, a zarazem 
wiary w mediację teatru.

Wiary w teatr jako miejsce 
przemiany człowieczej i przez to przemiany 
społecznej.

Wiary w teatr jako liturgię pamięci.

Wiary w teatr tworzący scenę ludzkiego 
doświadczenia.

 
Ta scena zaczyna się pod moimi 
stopami i być może nie stanowi obszaru 
większego niż skrawek ziemi, na której 
stoję. Na tej scenie skondensowanej 
w metrum głosek, w harmonii dźwięków, 
takcie tańca wyrażam siebie wobec 
siebie i tych wszystkich, którzy mnie 
otaczają – partnerów, aktorów, widzów, 
świadków. Ta scena, która zaczyna się 
w moim ciele, biegnie przez budowle 
zwane teatrami, przez korytarze i ulice, 
dworce i pola. Wraca, rzadko dotknąwszy 
horyzontu.

 
Wierzę w teatr, który jest miejscem 
wspólnym, uwspólniającym spojrzenie 
mieszkańców polis. Theatron (od 
greckiego theaomai – przyglądam się, 
patrzę) – fenomen wspólnego spojrzenia 
wciąż na nowo stwarza wspólnotę 
zgromadzonych tak, jak stwarzał ją, 
wspierając budowę demokracji ateńskiej 
w dobie swoich narodzin.
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Wierzę, że to właśnie ze scen teatralnych 
wciąż płyną najdobitniej stawiane pytania 
o europejską, wielokulturową tożsamość, 
o tolerancję, o wspólną, zrównoważoną 
wizję społeczeństwa otwartego; że dziś, 
podobnie jak u zarania narodzin teatru, 
staje się on miejscem dynamicznego 
opisu równie dynamicznych zmian, jakim 
podlega modus naszego życia, a w owym 
opisie angażującym całego człowieka 
nie myli się tak znacznie jak inne media. 
Wierzę w teatr, który opisując człowieka 
w działaniu, stwarza go wciąż na nowo. 
W tym znaczeniu pozostaje fundamentem 
rozumienia nas samych i fundamentem 
demokracji. 

Dlatego mottem programu teatralnego 
Europejskiej Stolicy Kultury, a zarazem 
hasłem Olimpiady Teatralnej są słowa 
Jerzego Grotowskiego: „Świat powinien być 
miejscem prawdy”.  

Wierzę, że świat powinien być miejscem 
prawdy – teatr już nim jest.
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Olimpiada  
Teatralna

Olimpiada Teatralna to międzynarodowy 
festiwal teatralny, od 1993 roku prezentujący 
osiągnięcia najwybitniejszych twórców 
teatralnych z całego świata. Inicjatorami 
Olimpiady są Theodoros Terzopoulos 
oraz Melina Mercouri (pomysłodawczyni 
konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury). 
Międzynarodowy Komitet Olimpiady tworzą: 
Theodoros Terzopoulos, Tadashi Suzuki, 
Robert Wilson, Heiner Müller (1929–1995), 
Wole Soyinka, Jurij Lubimow (1917–2014), 
Tony Harrison, Ratan Tiyam, Núria Espert, 
Giorgio Barberio Corsetti, Georges 
Lavaudant, Antunes Filho, Jürgen Flimm, 
Choi Chy-Rim, Jarosław Fret.
Hasłem 7. edycji olimpiady będzie „Świat 
miejscem prawdy” – parafraza tytułu 
tekstu Jerzego Grotowskiego. Program 
zostanie ułożony w formule sezonu na 
przełomie października i listopada. Każdy 
dzień poświęcony będzie jednemu twórcy. 
Wśród zaproszonych mistrzów znajdą się: 
Tadashi Suzuki, Theodoros Terzopoulos, 
Robert Wilson, Eugenio Barba, Peter Brook, 
Romeo Castellucci, którzy zaprezentują 
spektakle już docenione oraz premiery 
i koprodukcje przygotowane z okazji 
Europejskiej Stolicy Kultury. 
Wrocławska olimpiada zostanie poszerzona 
o nowe wątki, w tym konferencję Protagoniści 
przemian europejskiej sceny w wieku rozkwitu 
1916–2016. Krajobraz oraz European Theatre 
Perspectives. Wrocław stanie się centrum 
pogłębionej refleksji na temat historii, 
współczesności, a także perspektyw rozwoju 
sztuki teatru. Będzie to twórcze rozwinięcie 
idei Otwartego Uniwersytetu Festiwalu 
Teatru Narodów, zrealizowanego w 1975 roku 
przez Jerzego Grotowskiego.
Oprócz programu mistrzowskiego Olimpiadę 
Teatralną tworzyć będzie pięć linii:

14 października – 14 listopada 2016

1.

2.
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Dziady. Recykling 
Festiwal potrwa tydzień i obejmie 
prezentację najnowszych inscenizacji 
Mickiewiczowskich Dziadów oraz remiksy 
ich dawnych słynnych realizacji (od 
Grotowskiego i Białoszewskiego, przez 
Dejmka i Swinarskiego – do Konwickiego). 
Obrzędy kultu przodków, odprawiane na 
żywo i pokazane poprzez wideoinstalacje 
czy wystawy (fotograficzną, malarstwa), 
przywołają szerszy kontekst antropologiczny: 
od białoruskiej Radaunicy do haitańskiego 
vodou czy afrobrazylijskiego kultu Égun. 
Z drugiej strony – dzięki stematyzowanym 
debatom, projekcjom filmów i publikacjom – 
uruchomiony zostanie kontekst 
socjokulturowy, w którym Dziady będą 
pełnić rolę komentarza metaspołecznego do 
współczesnych wydarzeń.

Dolnośląska Platforma 
Teatru

Prezentacje scen dramatycznych Dolnego 
Śląska oparte na dwóch formułach.
Pierwsza z nich – Obrotówka Dolnośląska – 
ma stworzyć sieć wymiany, która umożliwi 
teatrom dzielenie się repertuarem w formie 
prezentacji gościnnych, a także dotarcie 
ze spektaklami do odbiorców w małych 
miastach. Drugą formułą staną się regularne 
prezentacje repertuarowe scen Dolnego 
Śląska we Wrocławiu. Program po raz 
pierwszy realizowany w ramach Olimpiady 
Teatralnej wpisze się na stałe w życie 
kulturalne regionu.

Więcej niż teatr – 
prezentacje

Projekt skupiający się na społecznych 
funkcjach sztuki, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórczości scenicznej 
osób z niepełnosprawnością, znajdujących 
w teatrze pole ekspresji dla uniwersalnych 
problemów człowieka. W ramach projektu, 
obok prezentacji spektakli, odbędzie się 
szereg konferencji i warsztatów poświęconych 
przywróceniu pełnoprawności sztuki osób 
o szczególnym losie.

Eastern Line
Prezentacje młodego, niezależnego 
teatru z Europy Środkowo-Wschodniej 
(od Petersburga poprzez Warszawę, Pragę 
po Bukareszt i Ateny), 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. 

Polish Theatre 
Showcase 

Zamykający olimpiadę przegląd spektakli 
powstałych w teatrach repertuarowych 
w ostatnim sezonie. Przyjmie on formę 
dynamicznego festiwalu organizowanego 
we współpracy z Instytutem Adama 
Mickiewicza. Polish Theatre Showcase stanie 
się miejscem prezentacji dzieł reżyserów 
średniego i najmłodszego pokolenia, których 
twórczość stanowi o wyjątkowej sile i kondycji 
współczesnego polskiego teatru.

European Theatre 
Perspectives 

Konferencja poświęcona piśmiennictwu 
i krytyce teatralnej w Europie, ze 
szczególnym uwzględnieniem Polish Theatre 
Perspectives – inicjatywy wydawniczej 
Instytutu Grotowskiego oraz TAPAC: Theatre 
and Performance Across Cultures z Wielkiej 
Brytanii. Konferencja zainicjuje europejską 
sieć wymiany krytycznej, budowę trwałego 
forum, którego częścią będzie m.in. platforma 
internetowa prezentująca materiały na temat 
teatru Europy Środkowo-Wschodniej
 w języku angielskim.

3.

1. Theodoros Terzopoulos
2. Prometeusz w okowach, Teatr Attis, Ateny, 
reż. T. Terzopoulos
3. Mauzer, Instytut Grotowskiego, 
reż. T. Terzopoulos

115



TEA
TR

wtw://strefy_kontaktu 
2016_festiwal

Celem czteroletniego projektu 
Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest 
zaprezentowanie fenomenu Wrocławia 
jako miasta, w którym powstawały i były 
wystawiane dzieła współczesnych polskich 
dramaturgów – Helmuta Kajzara, Tymoteusza 
Karpowicza i Tadeusza Różewicza, a także 
rozwinięcia tej tradycji. Festiwal będzie 
miał dwie odsłony. W pierwszej pokażemy 
prapremiery wybranych utworów nadesłanych 
na zamknięty konkurs dramaturgiczny, 
a w drugiej sceniczne realizacje dzieł Kajzara, 
Karpowicza i Różewicza.

październik – grudzień 2016
www.wteatrw.pl/index.php/strefy-2016

Program 
Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy

Program obejmuje pięć projektów: 1. Miasta 
w ruchu – warsztaty teatralno-edukacyjne 
z pantomimy w pięciu wybranych 
miejscowościach. 2. Akcja: edukacja – finał 
warsztatów dla trzech grup wiekowych 
(pokaz wspólnej etiudy teatralnej). 3. 
Wydawnictwa z okazji 60-lecia Wrocławskiego 
Teatru Pantomimy (książka dla dzieci 
i album jubileuszowy). 4. Festiwal/Przegląd 
przedstawień WTP powstałych w ramach 
obchodów 60-lecia Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy. 5. Nowe horyzonty pantomimy – 
działania w ramach festiwalu T-Mobile Nowe 
Horyzonty 2016.

wrzesień 2016

Wrocławskie 
Spotkania Teatrów 
Jednego Aktora 

Najstarszy na świecie festiwal monodramu 
organizowany od 1966 roku. Spotkania to 
konfrontacja najlepszych polskich spektakli 
jednego aktora z teatrami z różnych 
stron świata. W 2016 roku festiwal będzie 
obchodził 50-lecie. Z tej okazji chcemy 
pokazać jego najważniejszych laureatów, 
zorganizować międzynarodowe spotkanie 
dyrektorów festiwali teatrów jednego aktora 
oraz wystawę fotografii Aktorzy i spektakle 
WROSTJA. Motywem przewodnim tej edycji 
będzie współpraca Wrocław – Ukraina.

październik 2016
www.wrostja.pl

1.

1.  Niewidzialny 
chłopiec, Wrocławski 
Teatr Współczesny, 
reż. W. Szczawińska
2. Koncert galowy 
Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej
3. Prapremiera 
dreszczowca, 
Och Teatr, reż. G. 
Warchoł
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Przegląd Piosenki 
Aktorskiej. Koncerty 
i spektakle muzyczne – 
wszystko, co najlepsze 
w śpiewaniu na scenie 

Jedyny na świecie festiwal poświęcony 
w całości sztuce piosenki w teatrze. W 2016 
wyjątkowo odbędzie się w maju, dzięki temu 
w programie znajdą się koncerty plenerowe. 
Ta edycja będzie poświęcona artystom 
europejskim, odbędą się też trzy gale piosenki 
związane z historią Wrocławia: polska, 
niemiecka i lwowska. W programie również 
prezentacje Nurtu OFF – małe projekty 
teatralne, koncerty w klubie festiwalowym 
i Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki, 
a także dyskusje i projekcje filmów 
muzycznych.

13–22 maja 2016
www.ppa.wroclaw.pl

Najlepsza komedia. 
Festiwal festiwali

Wyjątkowe przedsięwzięcie teatralne 
zaproponowane przez Wrocławski Teatr 
Komedia polegające na wyłonieniu najlepszej 
komedii granej na polskich scenach. Projekt 
docelowo ma stać się jedną z wakacyjnych 
atrakcji Wrocławia, który dzięki temu może 
zostać letnią stolicą polskiej komedii.

czerwiec 2016 

Kabaretowy 
Międzynarodowy 
Festiwal WROCEK

Festiwal promuje najciekawsze 
i najwartościowsze artystycznie zjawiska 
związane z szeroko rozumianą komedią 
i satyrą. Stanowi platformę wymiany 
kulturalnej, a zarazem scenę prezentacji form 
znanych oraz tych, do których widzowie nie 
mają dostępu na co dzień za pośrednictwem 
mediów czy oferty kulturalnej Wrocławia. 
Wydarzenie jest konkursem dla młodych 
twórców umożliwiającym promocję i rozwój 
artystyczny grupom niezawodowym 
zajmującym się kabaretem, stand up comedy 
i improwizacjami teatralnymi.

listopad 2016
www.festiwalwrocek.pl

Wrocławskie morze 
opowieści i Hemofilia

Ideą projektu realizowanego przez teatr Ad 
Spectatores jest dźwiękowe udramatyzowanie 
opowieści o Wrocławiu, w których Wielka 
i Powszechna Historia przenika się z historią 
lokalną i prywatną. Spektakle – m.in. opowieść 
o teatrze Jerzego Grotowskiego – realizowane 
będą nowatorską techniką dźwięku 
przestrzennego połączoną z projekcjami 
wideo. W ramach tego przedsięwzięcia, jako 
projekt Hemofilia, zaprezentowane zostaną 
również sceniczne próby rekonstrukcji 
najbardziej dramatycznych momentów 
w historii Europy, m.in. z okresu I wojny 
światowej.

2015–2016

2.

3.
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Akademia Teatru 
Alternatywnego 

Akademia Teatru Alternatywnego to efekt 
współpracy zespołów takich jak teatr Kana 
ze Szczecina, teatr Brama z Goleniowa czy 
wrocławski teatr Ad Spectatores. Odbiorcą 
interdyscyplinarnego projektu, promującego 
teatr alternatywny, jest jego najmłodsze 
pokolenie. Podczas comiesięcznych zjazdów 
odbędą się warsztaty teatralne i wokalne, 
szkolenia, konsultacje i wykłady. Uczestnicy 
zorganizują również własny festiwal teatralny 
w jednej z miejscowości na Dolnym Śląsku 
oraz – na zakończenie akademii – przegląd 
spektakli dyplomowych.

2015–2017

Teatr w Podwórkach
Realizowany przez legnicki Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej, Teatr w Podwórkach
przyniesie szereg wydarzeń teatralnych, które 
łączy idea odwołania się do lokalnego
sentymentu dolnośląskich podwórek
z ich historią i różnorodnością kulturową.
Działaniom przyświecać będzie chęć
uczynienia z mikrokosmosu podwórka miejsca
wyjątkowego, jednoczącego okoliczną
społeczność. Cztery „podwórkowe spektakle”
będą wędrować po miastach Dolnego Śląska.
Ich premiery odbędą się we Wrocławiu,
Legnicy, Bystrzycy Kłodzkiej i Gryfowie 
Śląskim.

lipiec 2016

Przegląd Nowego 
Teatru dla Dzieci 

Najstarszy wrocławski festiwal teatralny dla 
dzieci. Jego twórcy postawili sobie za cel 
inspirowanie twórczości dla dzieci i młodzieży, 
promocję nowych, wartościowych zjawisk 
artystycznych, popularyzację i wspieranie 
rozwoju nowych metod edukacji kulturalnej 
oraz kreowanie wydarzeń artystycznych 
i edukacyjnych. Ideą przeglądu jest 
prezentacja najciekawszych, nowatorskich 
spektakli dla dzieci, które powstały w ciągu 
ostatnich sezonów na polskich scenach oraz 
najnowszych premier Wrocławskiego Teatru 
Lalek. 

maj – czerwiec 2016
www.przeglad.teatrlalek.wroclaw.pl

Międzynarodowy 
Festiwal Teatrów dla 
Dzieci

Wielkie święto dzieci i sztuki dla dzieci. 
Spektakle sceniczne i plenerowe, warsztaty, 
czytanie bajek, słuchowiska teatralne, taniec, 
sztuka lalkarska, teatr cieni, musical. Duże 
formy sceniczne oraz kameralne produkcje 
nastawione na interakcje z widzami. Ponad 
20 spektakli na scenach Impartu, kilkanaście 
widowisk plenerowych w najbiedniejszych 
dzielnicach miasta dla dzieci i publiczności 
z ograniczonym dostępem do ogólnie pojętej 
sztuki, spektakle dla dzieci w szpitalach 
i hospicjach.

wrzesień 2016
www.festiwalteatrowdladzieci.pl

1.

118



TE
A
TR

Cyrk bez przemocy, 
cyrk nadmarionet

Ekologiczne widowisko cyrkowe, w którym 
występują lalki i naturalnej wielkości 
marionetki, m.in. Lew, Żyrafa, Słoń, a także 
aktorzy w rolach artystów cyrkowych. Piękno 
teatru lalek przeciwstawia się tutaj cierpieniu 
zwierząt – twórcy zwracają w ten sposób 
uwagę na poszanowanie dla istot żywych. 
Rodzinny spektakl adresowany jest do widzów 
w każdym wieku i prezentowany zarówno 
w wersji na dużą, klasyczną scenę teatralną, 
jak i plenerowej. 

wrzesień 2016

Kultura ponad 
granicami 

Skierowane do młodzieży wspólne 
przedsięwzięcie dwóch krajów: Polski i Iranu. 
Wykorzystuje możliwości, jakie daje film 
(punktem wyjścia będzie film przygotowany 
przez młodzież uczestniczącą w projekcie 
przeglądu filmów irańskich), by zbudować 
dialog odmiennych kultur, zwracając uwagę na 
ich różnice i podobieństwa, a także zapoznając 
uczestników z rodzimą i zagraniczną 
kinematografią oraz literaturą. Celem 
projektu realizowanego przez Wrocławskie 
Centrum Rozwoju Społecznego jest zachęta 
do twórczego czerpania z dziedzictwa 
kulturowego i budowanie poczucia wspólnoty 
pracującej w grupach młodzieży, która będzie 
tworzyć własne dzieła filmowe i teatralne.

2015–2016

BodyConstitution 
Pilotażowy program edukacyjny, którego 
przedmiotem są wybrane tradycje ruchowe, 
takie jak: aikido, capoeira, kalarippajattu i ich 
wykorzystanie w treningu aktora. Projekt 
bazuje na doświadczeniach i praktyce studiów 
oraz zespołów artystycznych działających 
w Instytucie Grotowskiego i adresowany jest 
do młodych aktorów oraz pedagogów z Polski 
i Norwegii. Kulminacją programu, w ramach 
którego regularnie odbywają się treningi, 
warsztaty oraz spotkania robocze, będzie 
seminarium praktyczne (we współpracy 
z PWST) z udziałem pedagogów, wybitnych 
artystów i mistrzów technik ruchowych 
reprezentujących odmienne tradycje i metody 
pracy z ciałem.

kwiecień 2016
www.bodyconstitution.art.pl

1. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci
2. Isfahan, reż. R. Mehrafzoun, Kultura ponad 
granicami
3. Trening Trening Studia Dwóch Ścieżek, 
BodyContitution

2.

3.
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Festiwal 
CYRKULACJE

Festiwal oparty na formie warsztatowej, 
dający uczestnikom możliwość doświadczenia 
współcześnie rozwijających się na świecie 
form pracy z ciałem i jego ruchową ekspresją. 
Festiwal organizowany przez Stowarzyszenie 
Inicjatyw Twórczych „Momentum” stwarza 
okazję do pogłębiania świadomości 
i umiejętności w tańcu i ruchu dla integracji 
i wzajemnej inspiracji różnych środowisk: 
tancerzy profesjonalnych i amatorów, osób 
w różnym wieku i o różnym doświadczeniu 
w pracy z ciałem. 

kwiecień – maj 2016
www.cyrkulacje.wroclaw.pl

VoicEncounters 
(Giving Voice)

Projekt poświęcony technikom wokalnym 
oraz idei głosu jako narzędzia komunikacji 
przekraczającego język i różnice kulturowe. 
Stanowi on kontynuację współpracy 
pomiędzy Centre for Performance Research 
(CPR) z Kornwalii a Instytutem im. Jerzego 
Grotowskiego we Wrocławiu. Projekt dopełni 
konferencja z udziałem Royal Shakespeare 
Company (RSC) na temat pedagogiki głosu. 
Specjalnymi gośćmi projektu VoicEncounters 
będą m.in. Meredith Monk i Diamanda Galás. 

kwiecień 2016
www.voicencounters.art.pl

Making Tomorrow’s 
Theatre

To realizowane w formule biennale spotkania 
wydziałów i szkół aktorskich z całej Europy. 
Projekt umożliwi stałą współpracę między 
wrocławską Państwową Wyższą Szkołą 
Teatralną a szkołami z sześciu europejskich 
miast, m.in. Londynu, Madrytu, Moskwy, 
Aten, tworząc sieć wymiany doświadczeń. 
Poprzez zaangażowanie międzynarodowej 
kadry pedagogicznej oraz studentów w pracę 
warsztatową i wzajemną prezentację pracy 
uczestnicy projektu będą mieli możliwość 
poznania w praktyce szeregu metod pracy 
w domenie sztuki aktorskiej.

czerwiec – lipiec 2016

1.

2.

3.
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Międzynarodowe 
Spotkania Szkół 
Teatralnych 
Wydziałów 
Lalkarskich 

Projekt jest skierowany do szkół, które 
poszukują nowych form lalkarskich, 
stanowiących alternatywę dla 
tradycyjnej animacji i ożywiania lalek, 
także z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Program wypełniony będzie 
prezentacjami spektakli gości i gospodarzy, 
jak również warsztatami, koncertami, 
wystawami i dyskusjami.

maj 2016

Program 
Podyplomowej 
Samoformacji 
Aktorskiej 

Projekt adresowany do absolwentów 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, 
realizowany dzięki współpracy z Foundation 
for Performing and Visual Arts. Jego celem 
jest finansowe oraz merytoryczne wsparcie 
młodych aktorów i reżyserów, którzy 
chcieliby realizować własne przedsięwzięcia 
teatralne, społeczne i edukacyjne, ale nie mają 
na to środków ani miejsca. Program zapewni 
początkującym artystom podejmującym 
pierwsze zawodowe wyzwania pomoc 
formalną i organizacyjną oraz opiekę 
merytoryczną, kształtując m.in. umiejętność 
samodzielnego pisania projektów i wniosków. 

2015–2017

Rezydencja Odin 
Teatret

W ramach programu Masters in Residence 
w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego 
powstanie najnowszy spektakl Odin Teatret. 
Pierwsza faza pracy, The Collective Mind, 
zakłada cykl prób prowadzonych przez 
Eugenia Barbę w obecności międzynarodowej 
grupy obserwatorów. Premiera spektaklu 
Flying odbędzie się podczas Olimpiady 
Teatralnej. 
Od 2010 roku Instytut Grotowskiego gościł 
mistrzów światowego teatru, m.in. Petera 
Brooka, Theodorosa Terzopoulosa, Eugenia 
Barbę, stając się współproducentem ich 
spektakli.

wrzesień 2015, październik 2016

Niedokończony dom
Dworzec Świebodzki, miejsce związane
z największą migracją ludności ostatnich
200 lat, zamieni się w miejsce artystycznej
dyskusji o migracji, przemieszczaniu granic,
źródłach kultury, ludzkich tęsknotach
i europejskiej tożsamości. Ponad 30 artystów
zajmujących się m.in. filmem, muzyką,
fotografią, rzeźbą, teatrem i instalacją razem
z siedmioma pisarzami z siedmiu krajów
europejskich pojawi się na dworcu. 
Autorski projekt Stephana Strouxa będzie 
kontynuowany w sześciu miastach
europejskich m.in. w Stambule, Berlinie
i Lizbonie.

sierpień – październik 2016

1. Festiwal CYRKULACJE
2. Making Tomorrow’s Theatre
3. Diamanda Galás
4. Eugenio Barba

4.
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Polish Theatre 
Perspectives: na 
przecięciu polskich 
i międzynarodowych 
kultur 
performatywnych

Seria wydawnictw naukowo-artystycznych 
o zasięgu międzynarodowym, prezentująca 
polskie i międzynarodowe podejścia do badań 
teatru, dramatu i performance’u. W jej skład 
wchodzi pismo „Polish Theatre Perspectives” 
oraz publikacje audiowizualne i książkowe. 
W ramach serii ukazują się różnorodne teksty 
badaczy i praktyków teatru. Jej celem jest 
udostępnianie polskiej kultury teatralnej 
i wprowadzanie jej w dialog z krytycznymi 
i twórczymi praktykami z innych regionów 
świata. 

2015–2016
www.ptp.press

Głos wykluczonych
Ideą projektu realizowanego przez Michała 
Znanieckiego i zespół Fundacji Jutropera jest 
współpraca grup wykluczonych społecznie 
z profesjonalnymi artystami w tworzeniu 
spektakli teatralno-muzycznych. Do 
każdego z widowisk zaproszona jest inna 
grupa wykluczonych – m.in. mieszkańcy 
domów spokojnej starości, więźniowie, osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, mniejszości 
narodowe. Z amatorami pracują i występują 
artyści profesjonalni, gwiazdy świata 
opery i teatru, jak Wojciech Malajkat, Mela 
Koteluk, Zbigniew Zamachowski czy Agata 
Trzebuchowska. 

2014–2016

Więcej niż teatr – 
semestr warsztatów 
oraz seminarium 
praktyczne

Program otwiera się na serię projektów 
dotyczących ekspresji własnej tożsamości, 
a szczególnie twórczej aktywności osób 
z niepełnosprawnością, którzy dzięki sztuce 
świadomie kształtują pole wyrażania własnej 
podmiotowości, a przez to uniwersalnych 
problemów człowieka. Ich praktyka może 
stać się potencjalnym źródłem wsparcia 
procesów terapeutycznych oraz narzędziem 
w przeciwstawianiu się wykluczeniu 
i samowykluczeniu w kulturze. Na program 
złożą się cykle seminariów i warsztatów 
opartych na praktycznych zagadnieniach.

2015–2016
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 Spektakl Elektra, reżyseria Tadashi Suzuki
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Scena Wrocławia



mikroGRANTY ESK 2016 • • • • • • • • •
Wolontariat 2016 • • •
Ministerium Kultury • • • • • •
Wykluczeni z kultury • • • • •
Edukacja przeciw wykluczeniom • • • • •
Parki Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 • • • • •
Młodzi Obywatele Kultury • • • • •
Muzyka Młodego Wrocławia • • • • • •
Społeczna Akademia Kultury • • •
Forum ESK • • •
Wrocławskie debaty o kulturze • • • • •
Akademia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 • • • •
Akademia Liderów Kultury • •
Rozwój publiczności. Audience Development dla Wrocław 2016 • • •
Światowe Dni Młodzieży – Dni w Diecezjach • • • •
Olimpiada Kreatywności • • • •
Barbara – infopunkt, kawiarnia, przestrzeń dla kultury • • • •
Domek Miedziorytnika • • • • •
Goethe-Institut Pop Up Pavillon • • • •
Chodzące Laboratorium-Bazar • • • • •
Gra komputerowa • • • •
Breaking Muse – Wrocław2016TV • • • • •
Jestem Europejczykiem – rola Parlamentu Europejskiego w moim życiu • • • • • •
Dolnośląska Platforma ESK+ • • • •
Art. Bus • • • •
Spinacz. Wolne pomysły z Dolnego Śląska na rok 2016 i potem • • • • •
NieKongres Animatorów Kultury na SLOT ART Festival • • • • •
Silesia Art_Biennale. Festiwal sztuki • • • •
Kultura małych i średnich miast • • •
dolnoslaskosc.pl • • • •
Czytanie miasta • • • •
7 cudów Dolnego Śląska • • • •
Miasto przyszłości. Laboratorium Wrocław • • • • •
Koalicja Miast 2016 • • • • •
Wystawa Eco Expanded City 2016 • • •
Kościół: piękno i kicz • • • •
Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro • • • • • •
Cyber Akademia • • • • •
Wrocław – Lwów. Miesiąc Lwowski • • • •
Wystawa fotografii autorstwa Miltona Greene’a • • • •
Lux in Oriente – Lux Ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii • •
Pojednanie – Bolesław Kominek • • •
Zjazd Szkół Partnerskich • • • •
Prawo do kultury • • • •
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Projekty w dziedzinie  
infrastruktury kulturalnej 

Hala Stulecia Teatr Muzyczny Capitol Pawilon Czterech Kopuł Ruska 46 Wrocławski Klub Formaty

Odzyskiwanie piękna

Nowe przestrzenie dla piękna

Rewitalizacja dzielnic

Narodowe Forum Muzyki Centrum Rozwoju Zawodowego 
„Krzywy Komin” 

Osiedle Europejskiej Stolicy 
Kultury „Nowe Żerniki” Centrum Historii „Zajezdnia”

Instytut im. Jerzego Grotowskiego 
Scena na Grobli Muzeum Współczesne Wrocław Kino Nowe Horyzonty Muzeum Pana Tadeusza

Bar Barbara Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego

Muzeum Teatru 
im. Henryka Tomaszewskiego 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne 
FAMA

Nadodrze Psie Pole Dzielnica Czterech Wyznań



mikroGRANTY 
ESK 2016

Program ma formę konkursu, w którym każdy 
mieszkaniec Wrocławia może zaproponować 
swój pomysł na działanie artystyczne, 
społeczne, kulturalne lub edukacyjne. Konkurs 
odbywa się cyklicznie, w miesiące parzyste. 
W każdej rundzie jury złożone z przedstawicieli 
różnych dziedzin życia społecznego wybiera 
osiem najciekawszych propozycji, oprócz 
tego dwa pomysły wyłaniane są w głosowaniu 
internetowym. Projekty tworzone są wspólnie 
przez wrocławian i Biuro Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016, a dzięki ich 
realizacji również poza ścisłym centrum 
miasta mieszkańcy nawet najdalszych 
zakątków Wrocławia mogą poszukiwać 
piękna, definiować je i ujawniać w różnych 
sferach swojego życia – realizując przez to 
hasło „Przestrzenie dla piękna”. Program 
oferuje pomoc przy koordynacji projektów 
oraz profesjonalne wsparcie administracyjne, 
merytoryczne, techniczne, prawne, 
promocyjne i finansowe.

2014–2016
www.wroclaw2016.pl/mikrogranty
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Cykl spotkań 
informacyjnych 
w różnych częściach 
Wrocławia. Porady: 
Kto może wziąć udział 
w programie? Jak 
wypełnić wniosek? 

Zgłoszenie pomysłu 
przez stronę 
wroclaw2016.pl/
mikrogranty.

Wybór ośmiu 
zwycięskich 
projektów. Wnioski 
ocenia komisja, którą 
tworzą niezależni 
eksperci oraz autor 
zwycięskiego pomysłu 
z poprzedniej edycji.

Dwa kolejne 
projekty wybierają 
wrocławianie 
w głosowaniu 
internetowym.

Ustalanie szczegółów 
współpracy ze 
zwycięzcami.

Realizacja projektu – 
6 miesięcy od 
podpisania umowy ze 
zwycięzcami.
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Wolontariat 2016
Celem programu wolontariatu jest 
aktywizacja społeczeństwa i włączenie 
mieszkańców w organizację wydarzeń, 
poszerzając ich zakres wiedzy o historii 
i tożsamości zamieszkiwanego przez nich 
miejsca. Szczególną wagę przywiązujemy 
do współpracy na płaszczyźnie wolontariatu 
z osobami, których uczestnictwo w życiu 
społecznym i kulturalnym było do tej pory 
ograniczone. Wolontariusze nie tylko 
nabywają doświadczenia, ale i czerpią 
satysfakcję z własnego udziału w procesie 
metamorfozy miasta.  

To „ambasadorzy” Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 we Wrocławiu. 
W ramach wolontariatu nawiążemy 
kilka form współpracy: wolontariat 
krótkoterminowy/akcyjny, długoterminowy/ 
stały, rodzinny, wolontariat obcokrajowców 
oraz współpraca z różnymi grupami 
społecznymi – seniorami, osobami 
niepełnosprawnymi. Program będzie wspierał 
wolontariuszy w procesie usamodzielniania 
się w roli animatora życia społecznego 
i kulturalnego.

2014–2016

1.
Wolontariat 
krótkoterminowy/ 
akcyjny 

2.
Wolontariat 
długoterminowy/stały

3.
Wolontariat  
rodzinny

4.
Wolontariat 
obcokrajowców

5.
Współpraca z różnymi 
grupami społecznymi – 
seniorzy, osoby 
niepełnosprawne, 
obcokrajowcy. 
Przygotowywany 
i wdrażany jest 
system współpracy 
z korporacjami, które 
dzięki udziałowi 
w wolontariacie ESK będą 
miały szansę realizacji 
własnych strategii CSR 
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Ministerium kultury
Otwarta inicjatywa poświęcona nowatorskim 
projektom służącym rozpoznaniu 
mechanizmów wykluczających z uczestnictwa 
w kulturze, utwierdzających wykluczenie 
o podłożu społecznym oraz odpowiedzialnych 
za powtarzające się samowykluczenie osób 
z niepełnosprawnością. Ideą Ministerium jest 
stworzenie grupy roboczej, która wypracuje 
rekomendację nie tylko dla ESK, ale także 
dla głębokich przemian ułatwiających 
dostęp do kultury we Wrocławiu. Wśród 
szeregu projektów związanych z problemem 
audiodeskrypcji czy zniesienia barier 
architektonicznych szczególne miejsce 
zajmą projekty: MiserArt – strefa kultury 
w labiryncie wykluczenia oraz Włączamy 
Kulturę – dla osób objętych działaniem 
kuratorskiej służby sądowej. 

grudzień 2015, maj 2016, październik 2016

Wykluczeni z kultury
Celem projektu Centrum Kultury 
Wrocław-Zachód jest udostępnianie 
dóbr kultury osobom niepełnosprawnym 
(niewidomym, niesłyszącym, 
niepełnosprawnym ruchowo, intelektualnie), 
seniorom, osobom o niskim statusie 
materialnym. W ramach projektu uczestnicy 
mogą bezpłatnie brać udział w takich 
wydarzeniach jak: filmy, spektakle, koncerty 
niepełnosprawnych artystów, warsztaty 
artystyczne: animacji filmowej, fotograficzne 
czy teatralne jest bezpłatne. Wezmą w nim 
udział osoby niepełnosprawne z Wrocławia, 
Dolnego Śląska oraz województw ościennych.

2011–2016
www.wykluczeni.ckwz.art.pl

Edukacja przeciw 
wykluczeniom

Celem projektu Wrocławskiego Centrum 
Twórczości Dziecka jest zwiększenie 
uczestnictwa dzieci w kulturze. Jego realizacja 
będzie przebiegała w trzech obszarach – 
wychowywanie do uczestnictwa w kulturze 
(zapobieganie samowykluczeniu), wychowanie 
poprzez własne działania kulturalne (teatr, 
taniec), tworzenie miejsc ułatwiających 
dostęp do kultury grupom zagrożonym 
wykluczeniem. Centrum zorganizuje 
zajęcia dla dzieci, m.in. kilka warsztatów 
artystycznych, a także projekt dla nauczycieli 
„Nie wykluczam”.

2015–2016

Parki Europejskiej 
Stolicy Kultury 
Wrocław 2016

Celem projektu jest aktywizacja lokalnej 
społeczności, zachęcenie jej członków 
do aktywności kulturalnej i sportowej 
we wrocławskich parkach, wzbogacenie 
ich oferty artystycznej i dotarcie do 
mieszkańców z informacją o odbywających się 
tam wydarzeniach. Do 2016 roku w projekcie 
ma wziąć udział 16 parków, które animować 
będzie Wrocławskie Centrum Rozwoju 
Społecznego.

2015–2016

Młodzi Obywatele 
Kultury

Głównym celem programu jest zachęcenie 
młodzieży do aktywnego, krytycznego 
i twórczego uczestnictwa w kulturze. 
W ramach projektu realizowane są różne 
zadania, m.in. : współpraca z uczelniami 
artystycznymi, warsztaty prowadzone 
przez nauczycieli, artystów i pracowników 
naukowych, działania twórcze i prezentacja 
ich efektów. Co roku w ramach MOK 
odbywają się imprezy związane z hasłem 
przewodnim danej edycji (w 2015/16 Rok 
Tańca) oraz cyklicznie powtarzane projekty: 
Fora Dyskusyjne Młodzieży Wrocławia, 
Muzyka Młodego Wrocławia, Wieczór 
Muzeów, Przegląd Młodych Talentów Biennale 
Uczniowskiej Sztuki Użytkowej, filmowy.wroc 
(przegląd etiud uczniowskich), Galop – 
festiwal tańca i przeglądy teatralne.

2013–2016

Muzyka Młodego 
Wrocławia

Projekt w ramach programu Młodzi 
Obywatele Kultury. Festiwale odbywające 
się dwa razy w roku (wiosną i jesienią). W ich 
trakcie mają miejsce m.in. prezentacje 
twórczości młodzieży, warsztaty doskonalące 
(instrumentalne i wokalne prowadzone przez 
profesjonalistów) konferencje, przeglądy 
i finałowe koncerty zespołów wokalno-
muzycznych w przestrzeni miasta.

2013–2016
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Społeczna Akademia 
Kultury

Projekt przyczyniający się do wzrastania 
świadomości kulturowej mieszkańców. W jego 
ramach odbył się cykl debat i warsztatów 
prowadzonych przez Jacka Żakowskiego, 
poświęconych szeroko rozumianej kulturze, 
jej wzajemnym powiązaniom z innymi 
sferami życia: ekonomiczną, edukacyjną 
czy ekologiczną. Seria debat pod tytułem 
Wrocław – lepsze miasto dedykowana 
była z kolei problemom życia miejskiego, 
odnoszącym się do nich niestandardowym 
ideom, sposobom wcielania ich w życie oraz 
różnym formom edukacji.

2013–2014

Forum ESK
Seria spotkań poświęconych zagadnieniom 
pracy kuratorów ESK 2016, wyjaśniających 
założenia programowe i prezentujących 
realizowane projekty. Głównym celem 
Forum jest stworzenie platformy wymiany 
dla idei uzupełniających, kontestujących czy 
kontrapunktujących program kuratorski. 

2014–2016

Wrocławskie debaty 
o kulturze

Debaty o formule konfrontacji prac autorów 
najnowszych ustaleń badawczych w obszarze 
kultury (socjologów, kulturoznawców, 
medioznawców, antropologów, ekonomistów, 
polityków) z uczestnikami zainteresowanymi 
problematyką uczestnictwa w kulturze, 
czytelnictwem, animacją kultury, budowaniem 
strategii rozwoju kultury na poziomie 
samorządowym itd. Drugą płaszczyzną 
dyskusji będą rozważania na temat kondycji 
kultury wrocławskiej. Debaty są propozycją 
prof. Tomasza Szlendaka, a realizowane będą 
jako część Forum ESK.

2015

Akademia 
Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016

Akademia odpowiedzialna jest za wzmacnianie 
potencjału wrocławskiego sektora kultury. 
Jej program został ułożony tak, aby 
obejmował możliwie jak najwięcej obszarów 
ważnych dla funkcjonowania i organizacji 
życia kulturalnego. Poszczególne działania 
skierowane są do różnych grup odbiorców: 
kadry zarządzającej kulturą, pracowników 
instytucji kultury, wolontariuszy. Akademia 
wspiera również organizacje pozarządowe 
działające w sferze kultury w pozyskiwaniu 
funduszy.

2014–2016

Akademia Liderów 
Kultury

Pilotażowy projekt studiów podyplomowych 
z zakresu ekonomii kultury i psychologii 
przywództwa, skierowany jest do 
menedżerów realizujących działania 
w sektorze kultury poszukujących nowych 
kierunków strategicznych dla swoich 
organizacji i ścieżek rozwoju indywidualnego. 
Autorską ofertę projektu opracował zespół 
Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej 
Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
prowadzony przez prof. dr. hab. Jerzego 
Hausnera. Projekt współorganizowany jest 
przez Narodowe Centrum Kultury.

2014–2015
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2.

1. Debata w ramach Forum ESK
2. Uczestnicy projektu Olimpiada 
Kreatywności

Rozwój publiczności. 
Audience Development 
dla Wrocław 2016

Projekt skierowany do pracowników 
instytucji kultury oraz organizacji 
pozarządowych z Wrocławia i regionu, 
którym zależy na strategicznym budowaniu 
relacji z publicznością. W ramach projektu 
prowadzonego merytorycznie przez 
Fundację IMPACT polscy i brytyjscy 
eksperci poprowadzą warsztaty i konsultacje 
indywidualne dotyczące pracy z odbiorcą 
wydarzeń kulturalnych i pozyskiwaniem 
nowego odbiorcy. Na podstawie zdobytej 
wiedzy i doświadczeń uczestnicy stworzą 
indywidualne plany dla swoich organizacji 
gotowe do wdrożenia w 2016 i 2017 roku.

2015–2016
www.rozwojwidowni.pl

Światowe Dni 
Młodzieży – Dni 
w Diecezjach

W drodze do Krakowa na główne obchody 
Światowych Dni Młodzieży uczestnicy 
odwiedzą wybrane przez siebie diecezje, 
biorąc udział w tzw. Dniach w Diecezjach. 
Do Wrocławia przyjedzie kilkanaście tysięcy 
młodych ludzi z kilkudziesięciu krajów. 
Przygotowano dla nich program, na który 
złoży się m.in. Mercy Fest – spotkania 
i koncerty w kilku punktach miasta. Ważnym 
punktem programu będzie impreza na 
Stadionie 23.07.2016 – połączony koncert 
Mercy Fest i Singing Europe!

2016

Olimpiada 
Kreatywności

Drużyny uczniów z całej Polski przygotowują 
się do udziału w olimpiadzie w trakcie 
roku szkolnego, pracując nad wybranym 
zadaniem. W trakcie spotkań rozwijają 
swoją kreatywność, umiejętność pracy 
zespołowej oraz twórczego rozwiązywania 
problemów. Uczą się technik stymulujących 
myślenie twórcze. Projekt o zasięgu 
globalnym pozwala młodzieży na odkrywanie 
różnorodnych uzdolnień, przełamywanie 
barier, kształtowanie motywacji wewnętrznej 
i zwiększanie poczucia własnej wartości wśród 
uczestników.

2015–2016
www.kreatywnosc.pl
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Domek Miedziorytnika

Barbara – infopunkt, 
kawiarnia, przestrzeń 
dla kultury

Kultowy bar szybkiej obsługi istniejący od 
końca lat 60., który po 20 latach przerwy 
wróci w nowej odsłonie jako centrum 
informacyjne ESK 2016. Dizajnersko 
odrestaurowana, nowoczesna przestrzeń 
z kolumnami z mozaiki w charakterystyczną 
szachownicę i zachowaną ścianą z kamieni 
stanie się miejscem działań teatralnych, 
filmowych oraz muzycznych, a także 
przestrzenią wymiany myśli. Specjalnie 
zaprojektowana lada multimedialna ułatwi 
odnalezienie poszukiwanych wydarzeń 
kulturalnych.

2015–2016

Domek 
Miedziorytnika

Popularnie zwany kamienicą Jaś, niegdyś 
był pracownią miedziorytu znakomitego 
wrocławskiego artysty Eugeniusza 
Geta-Stankiewicza, a teraz służy 
upowszechnianiu i promowaniu twórczości 
artysty. Przystosowaniem domku do 
otwartej działalności kulturalnej zajmuje się 
Marek Stanielewicz, który przygotowuje 
wiele wystaw i wydarzeń kulturalnych 
oraz na bieżąco archiwizuje spuściznę 
Geta-Stankiewicza. Pracuje także nad stałą 
ekspozycją jego dzieł.

2013–2016

Goethe-Institut Pop 
Up Pavillon 

Przeszklony kontener o wymiarach 
około 3 × 3 × 6 metrów, który stanie 
w przestrzeni publicznej miasta jako 
baza dla interdyscyplinarnego programu 
kulturalnego, gromadzącego wielu znanych 
artystów z Niemiec, Polski i innych krajów. 
Dzięki bezpłatnej, skierowanej do dzieci 
i dorosłych ofercie, obejmującej m.in. 
koncerty, występy DJ-ów, odczyty, dyskusje, 
performance, instalacje i gry interaktywne, 
projekt ma przybliżać mieszkańcom ofertę 
kulturalną i zachęcać ich do aktywnego jej 
odbioru.

2016
www.goethe.de/wroclaw2016
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Chodzące 
laboratorium-bazar 

Projekt zrealizowany w 2013 roku jako 
laboratorium łączące sztukę, architekturę 
i ekonomię. W czasie jego trwania powstało 
swoiste nowe terytorium, miasto-państwo, 
wspólnota kupiecka i artystyczna na targu 
przy ul. Ptasiej we Wrocławiu, nazwana 
BAZARISTANEM. Wydarzenie zakończyła 
debata kupców, artystów, architektów, 
aktywistów, kuratorów i urzędników na temat 
tego rodzaju działań jako możliwej strategii dla 
ESK 2016. Efekty przedsięwzięć na targowisku 
pokazano na wystawie w Galerii BWA Dizajn.

2013

Gra komputerowa
Gra komputerowa, a właściwie zestaw 10 
minigier w 10 najpopularniejszych miejscach 
Wrocławia, dzięki której można w łatwy 
i przyjemny sposób poznać miasto – jego 
najważniejsze miejsca, historię, a także 
wydarzenia kulturalne. Zadaniem gracza jest 
zdobycie mitycznego skarbu krasnali. W grę 
można zagrać w przeglądarce internetowej 
pod adresem: www.wroclaw2016.pl/gra 
lub pobrać ją za darmo z serwisów Google 
Play (dla systemu Android) lub iTunes (dla 
systemu iOS).

2014

Breaking Muse – 
Wrocław2016TV

Nieszablonowy program telewizyjny 
o twórczości wrocławian, realizowany 
pod patronatem i przy wsparciu Biura 
Festiwalowego IMPART 2016. Zgodnie 
z zamysłem ma on przedstawiać to, co 
w kulturze wrocławskiej nietuzinkowe, mniej 
znane lub niedające się łatwo zaszufladkować. 
Formuła programu jest bardzo dynamiczna 
i polega na połączeniu relacji z odbywających 
się we Wrocławiu wydarzeń kulturalnych 
z mini-wywiadami i krótkimi reportażami 
na temat kreatywności jego mieszkańców, 
w myśl idei programu zawartej w haśle „Pokaż, 
co masz!”.

2014–2016
www.youtube.com/user/Wroclaw2016tv

Jestem 
Europejczykiem – 
rola Parlamentu 
Europejskiego 
w moim życiu
 

W projekcie wezmą udział uczniowie 
wrocławskich szkół średnich. Jest to 
dwuetapowy konkurs na najlepszy 
krótkometrażowy film dokumentalny na temat 
powiązań między Parlamentem Europejskim 
a codziennym życiem młodych ludzi. W 
pierwszym etapie ocenionych zostanie 
kilkaset scenariuszy, w drugim uczniowie 
zrealizują dziesięć najlepszych z nich we 
współpracy z zawodowymi filmowcami.

2015–2016
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Dolnośląska Platforma ESK+

Program realizowany przy współpracy z Otwartą Grupą Roboczą 
ESK – Dolny Śląsk skupiającą instytucje i organizacje kultury z regionu. 
W ramach programu prowadzony jest szereg projektów, m.in.:

ART-BUS
Cykl kulturalnych wypraw 
autobusem do Wrocławia 
z odległych miejsc regionu, 
ułatwiający dostępność kultury 
mieszkańcom Dolnego Śląska. 

Spinacz. 
Wolne pomysły 
z Dolnego 
Śląska na rok 
2016 i potem

Koncepcje mikroprojektów 
publikowane w formie 
funkcjonalnych kart mających 
ułatwiać pracę nauczycielom, 
bibliotekarzom, instruktorom 
harcerstwa, instytucjom kultury 
i animatorom. 

NieKongres 
Animatorów 
Kultury na 
SLOT ART 
Festival 

Połączenie obu wydarzeń 
podczas specjalnej edycji SLOT 
ART Festival w Lubiążu, gdzie 
uczestnicy podejmą dyskusje 
podczas grup roboczych 
i spotkają się podczas sesji 
plenarnych z gośćmi z Europy.

Silesia Art_
Biennale. 
Festiwal Sztuki

Druga edycja festiwalu, 
skoncentrowana na pojęciach 
tożsamości lokalnej, świadomości 
wspólnoty i dialogu z historią. Jej 
celem jest integracja lokalnych 
środowisk przez zainspirowanie 
do twórczości i działania na rzecz 
regionu. 

Kultura małych 
i średnich miast 

Całoroczna dyskusja o kondycji 
przyszłości kultury lokalnej 
w oparciu o doświadczenia 
Dolnego Śląska. Programowanie 
zmian w kulturze regionu.

dolnoslaskosc.pl
Portal poświęcony kulturze 
Dolnego Śląska, opisujący miejsca 
i ludzi, teksty i wydarzenia. 

Czytanie miasta
Miasto jest tekstem 
(Toporow). Dolny Śląsk jest 
palimpsestem (Kichler). Projekt 
animacyjno-badawczy oraz 
konferencja naukowa sieci 
UNECC (Uniwersytetów 
Europejskich Stolic Kultury).

2014–2016

7 cudów 
Dolnego Śląska

Multimedialna, edukacyjna 
wystawa prezentująca największe 
skarby dziedzictwa kulturowego 
regionu, m.in. projekt 
architektoniczny Hali Stulecia 
i historyczny zapis pierwszego 
zdania w języku polskim w Księdze 
Henrykowskiej czy pierwszy 
polski druk modlitwy Ojcze 
Nasz. Projektowi towarzyszyć 
będzie wydanie albumu 
z przedstawianymi obiektami 
oraz otwarcie specjalnej 
trasy turystycznej na terenie 
Dolnego Śląska. Celem wystawy 
przygotowywanej przez Ośrodek 
„Pamięć i Przyszłość” jest 
promocja dorobku kulturowego 
oraz zachęcenie do zwiedzania 
atrakcyjnych miejsc we 
Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

2016
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Miasto przyszłości. 
Laboratorium 
Wrocław

Wrocław 2016 stanie się laboratorium 
przyszłości, w którym artyści, naukowcy, 
mieszkańcy i goście wydarzeń Europejskiej 
Stolicy Kultury zmierzą się z nadchodzącymi 
wyzwaniami, jak choćby z odpowiedzialnością 
za los nie tylko własny, ale całej planety. 
Tematem projektu, którego kuratorem jest 
Edwin Bendyk, jest przyszłość, której nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć ani zaplanować, 
gdyż zależy ona od ludzi – powstaje w wyniku 
sumy indywidualnych decyzji, jakie podejmą 
w roli obywateli, konsumentów, pracowników, 
przedsiębiorców, polityków. Decyzje te 
zapadają pod wpływem różnych czynników: 
przekonań, wyznawanych wartości, wyobrażeń 
o dobrym życiu i dzielonej z innymi wiedzy 
o szansach, wyzwaniach i zagrożeniach 
stojących przed wspólnotą. Natomiast 
przestrzenią spotkania i konfrontacji tych 
czynników jest miasto, i dlatego miasto 
i przyszłość stają się synonimami. Przyszłość 
jest naszym zadaniem i obowiązkiem, a trudno 
o lepszy czas i miejsce, by się z nim zmierzyć. 

2015–2016

Koalicja Miast 2016
Celem koalicji jest prezentacja miast 
skupiona na najważniejszych i najbardziej 
charakterystycznych dla nich narracjach 
kulturowych, flagowych projektach i tym, co 
stanowi o ich genius loci. Istotnym wymiarem 
programu jest dyskusja o samorządowej 
odpowiedzialności za kulturę polską. Do 
współpracy z Wrocławiem w ramach koalicji 
zaproszone zostały cztery miasta – Lublin, 
Katowice Gdańsk i Łódź, które przedstawią 
projekty ukazujące własną, unikatową kulturę 
i jej wartości. Ta inicjatywa nie tylko wzbogaci 
program wydarzeń planowanych na 2016 rok, 
ale także poszerzy go o nowe konteksty, tak 
ważne z perspektywy promocji i dorobku 
kultury polskiej na arenie międzynarodowej.

2013–2016

Wystawa Eco 
Expanded City 2016

Realizowana przez Centrum Sztuki WRO 
w ramach Miasto przyszłości wystawa analizuje 
różnorodne związki społeczeństwa, sztuki, 
natury i technologii na gruncie działań 
artystycznych i dizajnerskich, przedstawiając 
szerokie spektrum projektów artystycznych 
od innowacji społecznych i ekologicznych, 
dążenia do zrównoważonego rozwoju miasta, 
po dystopię, przechwycenie i nadużycie 
zasobów współczesności. Podejmuje ona m.in. 
zagadnienia ekologii informacji, komunikacji, 
kontroli zasobów, dychotomii natura-kultura. 
Wystawie towarzyszą warsztaty, projekcje 
i spotkania tematyczne.

2016

Kościół: piękno i kicz
Ideą projektu organizowanego przez 
biuro Europejskiej Stolicy Kultury 
Wrocław 2016 jest krytyczna refleksja 
nad współczesną sztuką sakralną. W jego 
ramach zorganizowany zostanie konkurs 
architektoniczny na koncepcję plastyczną 
kościoła, a także wystawa, spotkania i dyskusje 
tematyczne. Udział artystów, architektów, 
krytyków architektury, historyków sztuki 
oraz przedstawicieli gmin wyznaniowych 
i instytucji kościelnych umożliwi wymianę 
myśli i doświadczeń między przedstawicielami 
różnych kultur, narodowości i środowisk.

2015–2016
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Drezno oraz Wiesbaden 
NIEMCY

Kowno 
 LITWA

Lwów 
UKRAINA

Grodno 
BIAŁORUŚ

Breda 
HOLANDIA

Hradec Králové 
CZECHY

Lille oraz departament La Vienne
FRANCJA

Program rezydencji  
artystycznych  
A-i-R Wro 

Rezydencje artystyczne dają artystom 
możliwość rozwoju, poznania nowego 
środowiska i osadzenia w nim własnej pracy 
twórczej. Celem programu jest zbudowanie 
międzynarodowej platformy, która umożliwi 
artystom, kuratorom, animatorom, 
menedżerom, organizacjom i instytucjom 
współdziałanie oraz wymianę doświadczeń 
i wiedzy. Jednocześnie ma on służyć promocji 
artystów i wspierać ich rozwój. Do udziału 
zaproszeni są twórcy reprezentujący różne 
dziedziny sztuki. Od 2015 roku program 
oferuje też pobyty rezydencyjne dla 
artystów z europejskich miast partnerskich 
Wrocławia – m.in. Drezna, Grodna, Kowna, 
Lwowa czy Wiesbaden.  

A-i-R Wro ma wnieść nową jakość do 
realizacji takich projektów w instytucjach 
kultury oraz organizacjach pozarządowych 
otwartych na artystów z całego świata. 
Jednocześnie ma wzmocnić współpracę 
nie tylko pomiędzy lokalnymi podmiotami, 
ale też ośrodkami organizującymi pobyty 
rezydencyjne na Dolnym Śląsku i w całej 
Polsce. 

2014–2016
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Cyber Akademia
Międzynarodowy projekt skierowany 
do polskich i zagranicznych kadr kultury 
rozwijający kompetencje medialne 
i informacyjne, zapewniający wymianę 
doświadczeń i transfer wiedzy. Jego istotą jest 
przygotowanie kreatorów życia kulturalnego, 
blogerów, marketingowców i PR-owców do 
świadomego korzystania z nowych mediów 
i zasobów informacji związanych z promocją 
procesów kulturotwórczych. Biorą w nim 
udział Europejskie Stolice Kultury 2016: 
Wrocław i San Sebastian oraz Lwów jako 
partner strategiczny.

2014–2016

Wrocław – Lwów. 
Miesiąc lwowski 

Celem projektu jest prezentacja 
współczesnego oblicza Ukrainy w różnych 
dziedzinach sztuki i kultury, a także związków 
historycznych miast Wrocław i Lwów oraz 
wspólnego dziedzictwa polsko-ukraińskiego. 
Ważne jest tu nastawienie na przyszłość, 
przeszłość ma być jedynie pretekstem 
do rozmów na temat budowania dalszych 
relacji. Zapraszając Lwów do programu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Wrocław 
proponuje jedyny w swoim rodzaju program 
pilotażowy, który zachęci do nawiązywania 
trwałego partnerstwa z państwami spoza Unii 
Europejskiej. Miesiąc lwowski rozpoczniemy 
kilkudniową debatą o budowaniu tożsamości 
i historycznych korzeniach wrocławskiego 
społeczeństwa, ale również o aktualnych 
problemach społecznych i politycznych 
Ukrainy. W ramach projektu odbędzie się 
m.in. wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej, 
triennale Ukraiński przekrój i pokazy filmów 
wyprodukowanych w ostatnich latach w tym 
kraju. Przez miesiąc funkcjonować będzie 
specjalna Cafe Lviv, gdzie odbędą się cykle 
spotkań z wybitnymi pisarzami przy muzyce 
na żywo.

kwiecień 2016

Wystawa fotografii 
autorstwa Miltona 
Greene’a

Milton H. Greene (1922–1985) to amerykański 
fotograf świata mody i filmu współpracujący 
m.in. z pismami „Look” i „Vogue”. 
W prezentowanej kolekcji jego fotografii 
pojawią się najpiękniejsze portrety Marilyn 
Monroe, Andy’ego Warhola, Sophii Loren, 
a także zdjęcia reportażowe, fotografie 
artystyczne oraz sesje z modelkami. 
Latem 2015 roku odbędzie się pierwsza 
z serii planowanych wystaw wzbogacona 
o niecodzienną scenografię, przenoszącą 
widza w lata 60. XX wieku. 

2015–2016 

Lux in Oriente – 
Lux Ex Oriente. 
Polska i Stolica 
Apostolska – 1050 lat 
historii

Wystawa w ramach obchodów 1050-lecia 
chrztu Polski. Wybrane skarby ze zbiorów 
watykańskich i niewystawiane dotychczas 
polskie dzieła sztuki sakralnej po raz pierwszy 
zostaną pokazane szerokiej publiczności. 
Wystawa będzie się składać z pięciu części 
ukazujących wydarzenia łączące nasz kraj 
ze Stolicą Apostolską: Polska Piastów, 
Polska Jagiellonów, Rzeczpospolita Obojga 
Narodów, wiek XIX i XX. Ma ona przypominać 
o ponad 1000-letniej wspólnej historii Polski 
i Europy.

2016
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Warsztaty międzynarodowej grupy w ramach Cyber Akademii – 
edycja 2014
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Pojednanie – 
Bolesław Kominek

Projekt realizowany przez Miasto Wrocław, 
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia, 
Fundację Maksymiliana Kolbego z Bonn, 
Muzeum Europy z Brukseli oraz Fundację 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, który składa 
się z szeregu wydarzeń upamiętniających 
Orędzie biskupów polskich do biskupów 
niemieckich oraz postać jego autora 
Bolesława Kominka. Wśród najważniejszych 
wydarzeń są dwie wystawy: Kardynał Kominek, 
nieznany ojciec pojednania europejskiego oraz 
Pojednanie/Versöhnung in progress... Kościół 
katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r. 
Obydwie wystawy zostaną pokazane także za 
granicą.

2015–2016

Zjazd Szkół 
Partnerskich

Projekt ma umacniać dotychczasową 
współpracę oraz nawiązać nowe relacje 
z kolejnymi szkołami miast europejskich. 
Odpowiada za budowanie trwałej płaszczyzny 
wymiany uczniów wrocławskich szkół oraz 
zachęcanie młodzieży do systematycznego 
odwiedzania Wrocławia i aktywnego udziału 
w kulturze. Propaguje postawę tolerancji 
i otwartości na inne kultury. W trakcie zjazdu 
prezentowane będą takie działania z obszaru 
teatru, muzyki, tańca i projekcji etiud 
filmowych.

2016

Prawo do Kultury
Seria debat, wystaw i konferencji, których 
celem jest wypracowanie stanowiska 
dotyczącego dostępności i partycypacji 
w kulturze wszystkich Europejczyków 
w dobie internetu i cyfryzacji zasobów 
kulturowych. Projekt może stać się 
pretekstem do wywołania interdyscyplinarnej 
debaty z udziałem ekspertów krajowych 
i zagranicznych o szansach kultury jako 
motoru przemian polityczno-gospodarczych, 
instrumentu rozwoju społecznego oraz 
dziedziny gwarantującej człowiekowi prawo 
do rozwoju. Projekt współorganizowany jest 
przez Narodowe Centrum Kultury.

2014–2016
www.nck.pl/prawo-do-kultury
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Współpraca z Donostia San Sebastian

Tradycja Europejskich Stolic Kultury 
przewiduje współpracę z miastem 
partnerskim, dla nas jest to San Sebastian 
w Krainie Basków w Hiszpanii. Sztuka, 
muzyka, kuchnia, a także tradycje i język są 
inspiracją dla pokazania kultury baskijskiej we 
Wrocławiu.

Tamborrada

Eduardo Chillida
Brzmienia

Program rezydencji 
artystycznych A-i-R Wro

Otwarta Pracownia 
Kultury Baskijskiej  

BASK 
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Mapa współpracy międzynarodowej

Niemcy

60%
Włochy

30%

Wielka  
Brytania
10% Holandia

10%
Belgia
5%

Czechy
15%

Ukraina
30%

Białoruś
5%

Grecja
5%

Bałkany
10%

Izrael
15%

Japonia
20%

Francja

40%

Hiszpania

40%

80% projektów w ramach Europejskiej Stolicy 
Kultury Wrocław 2016 jest realizowanych 
z partnerami zagranicznymi. Poniżej 
przedstawiamy udział poszczególnych 
krajów/regionów w tych partnerstwach.

Słowacja
5%

Skandynawia
20%
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Dziękujemy!

Współorganizatorzy

Partner strategiczny

Partnerzy medialni



 PARTNERZY: Akademia Sztuk Scenicznych w Pradze • Agencja Artystyczna NONA Izabela Morawska-Torres • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławia • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu • Ambasada Francji w Polsce • Ambasada Izraela w Polsce • Ambasada Wielkiej 
Brytanii w Polsce • Artystyczna Rada Dialog we Lwowie • Biuro Festiwalowe IMPART 2016 • Biuro Kultury Urzędu Miasta Lwowa • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu • Biuro Projektu „Kino za 
Rogiem” • Biuro Promocji Urzędu Miejskiego Wrocławia • Biuro Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego Wrocławia • Breakthru Films • BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej • Cafe Szafé • Centrum Kultury 
„Zamek” • Centrum Kultury AGORA • Centrum Kultury w Lublinie • Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” • Centrum Sztuki WRO • Chorągiew Dolnośląska ZHP • Convention Bureau Wrocław • Czeskie 
Centrum • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu • Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP • Europejska Stolica Kultury Koszyce 2013/Kosice Artist in Residence • Europejska 
Stolica Kultury Pilzno 2015 • Europejska Stolica Kultury Donostia San Sebastian 2016 • EU Japan Fest • Europa Cinemas • Europejska Akademia Filmowa • Europejska Fundacja Edukacji Filmowej • Europejski Festiwal 
Szkła • Europejskie Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury EUNIC • Festiwal Teatru Ulicznego • Festiwal TIFF • Filmoteka Vasca • Filmplus Foundation • Forum Kraków • Fundacja ART TRANSPARENT • 
Fundacja Avant Art • Fundacja Bente Kahan • Fundacja Czas Dzieci • Fundacja Dla Kultury Muzycznej Wrocławia WRATISLAVIA • Fundacja Dokument i Świat • Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny 
Jeleniogórskiej • Fundacja Eclectica • Fundacja For Performing ad Visual arts • Fundacja IMPACT • Fundacja Jednostka Architektury • Fundacja Jutropera • Fundacja Katarynka • Fundacja Kilo Kultury • Fundacja 
Maksymiliana Kolbego z Bonn • Fundacja Małe Instrumenty • Fundacja Miasto Literatury • Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza • Fundacja Pax Et Bonum • Fundacja Pro FantasticA • 
Fundacja Proces Ciągły • Fundacja Promocji Sztuki „Transformator” • Fundacja Przestrzeń Filmowa • Fundacja Rusza Festiwal • Fundacja Sound Factory • Fundacja Spichlerz Kultury • Fundacja Świat Ma Sens • 
Fundacja Teatr NieTaki • Fundacja Transformator • Fundacja Utalentowani • Fundacja Wspierania Filozoficzno-Humanistycznych Działań Społecznych SOKRATES • Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności • 
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej • Fundacja ZUKUNFT Berlin • Galeria Entropia • Ifa Instytut ds. Międzynarodowych Stosunków Kulturalnych • In Situ – Fundacja Sztuki Współczesnej • Instytucja Kultury 
Katowice – Miasto Ogrodów • Instituto Complutense de Ciencias Musicales Madrid • Instytut Adama Mickiewicza • Instytut Etxepare w San Sebastian • Instytut Cervantesa • Instytut Francuski • Instytut Goethego • 
Instytut im. Jerzego Grotowskiego • Instytut Książki • Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku • Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie • Instytut Pamięci Narodowej • Instytut Polski w Paryżu • Instytut Polski w Madrycie • 
Instytuty Polskie w Europie • Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie • Kabaretowy Międzynarodowy Festiwal WROCEK • Kadry Wrocławia • Klinika Lalek • Klub Muzyki i Literatury • Kolegium 
Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu • Komenda Główna Policji w Warszawie • Komenda Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu • 
Komiksofon • Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu • Konsulat Generalny RP we Lwowie • Krakowskie Biuro Festiwalowe • Kreatywna Europa • Kunsthaus Dreden • Legnickie Centrum Kultury im. Henryka 
Karlińskiego • Lux in Oriente • Łódź Art Center • Miasta Partnerskie Wrocławia • Miasto Görlitz • Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich • 
Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców ICORN • Międzynarodowa Federacja Sprzedawców Książek • Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców • Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie • MiserArt – 
strefa kultury w labiryncie wykluczenia • Młodzi Obywatele Kultury • Muzeum Architektury we Wrocławiu • Muzeum Chillida-Leku • Muzeum Europy w Brukseli • Muzeum Miejskie Wrocławia • Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju • Muzeum Współczesne Wrocław • Muzyczna Akademia Muzyki i Tańca w Jerozolimie • Narodowe Centrum Kultury • Narodowe Forum Muzyki • Nieformalna 
Otwarta Grupa Robocza ESK 2016 – Dolny Śląsk • Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej • Odin Teatret • Odra Film • Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej w Gdyni • Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu • Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu • Orkiestra Wojskowa w Bytomiu • Ostrale – Centrum Sztuki Współczesnej • Ostrale Foundation • Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN” • Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” • Ośrodek Działań Artystycznych Firlej • Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu • Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu • Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna im. Ludwika Solskiego • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu • Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu • Pécs Writers’ Program • Polski 
Instytut Sztuki Filmowej • Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży • Polski Związek Niewidomych • Stephan Stroux – Europa Oculta • Stowarzyszenie Artystyczne Coolturalny Wrocław • Stowarzyszenie „Industrial 
Art” • Stowarzyszenie „Świat Nadziei” • Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław • Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury • Stowarzyszenie Eklektik na rzecz integracji 
międzykulturowej i rozwoju środowisk artystycznych • Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS • Stowarzyszenie Garaże Kultury • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej • 
Stowarzyszenie Kameralny Chór Męski Cantilena • Stowarzyszenie Kulturalne Dzyga we Lwowie • Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” • Stowarzyszenie Lokalnych Ośrodków Twórczych SLOT • 
Stowarzyszenie Momentum • Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Nasz Świat” • Stowarzyszenie Nowe Horyzonty • Stowarzyszenie Pieśń Kozła • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich • Stowarzyszenie Planeta 
Młodych • Stowarzyszenie Świat Nadziei • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Nasze Miasto Wrocław • Studio Miniatur Filmowych • TAPAC • Teatr Kana • Teatr Ad Spectatores • Teatr Biuro Podróży • 
Teatr Brama • Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy • Teatr Muzyczny Capitol • Teatr Polski we Wrocławiu • Think Tank lab Triennale • Towarzystwo Aktywnej Komunikacji • Towarzystwo Brata Alberta • 
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” • UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury) • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu • Uniwersytet Wrocławski • Urząd 
Miejski we Wrocławiu • WENN ES SOWEIT • Wędrujące Forum Kultury Dolnego Śląska • Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards • Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses • Wrocławska 
Fundacja Filmowa • Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. • Wrocławski Klub Formaty • Wrocławski Park Technologiczny • Wrocławski Teatr Lalek • Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego • 
Wrocławski Teatr Współczesny • Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego • Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka • Wrocławskie Promocje Dobrych Książek • 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. • Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe • Wrocławski Teatr Komedia • WROSTJA • Wydawnictwo EMG • Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu • Wydział 
Kultury Miasta Lwowa • Wyższa Szkoła Muzyczna im. Karola Marii von Webera w Dreźnie • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki • Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich • Zrzeszenie Filharmonii Polskich • Wyjątkowe podziękowania dla 500 organizacji, grup nieformalnych i osób fizycznych do tej pory zaangażowanych w realizację programu Mosty oraz 
33 organizacji, grup nieformalnych i osób fizycznych do tej pory zaangażowanych w realizację programu MikroGRANTY ESK 2016
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