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DWÓR ARTUSA

Repertuar
Pozostałe wydarzenia:

Oprowadzanie po Dworze Artusa
17.07. (środa), godz. 16.30 i 18.00
7.08. (środa), godz. 16.30 i 18.00
Dwór Artusa to siedziba dwóch instytucji kultury, ale także zabytek historyczny i architek-
toniczny. Raz w miesiącu, pod okiem przewodnika, wszyscy chętni mogą obejrzeć niedo-
stępne na co dzień zakamarki budynku, posłuchać historii, opowieści i legend związanych 
z Dworem Artusa. Oprowadzanie odbędzie się, gdy zbierze się grupa minimum 5 osób.
Bilety: 6 zł normalny, 4 zł ulgowy

Lipcowy koncert życzeń
20.07. (sobota), godz. 16.00, Scena plenerowa przed Ratuszem 
Staromiejskim
Impreza muzyczna, podczas której DJ LUC zaprezentuje przechodniom odwiedzającym 
w lipcowy weekend Rynek Starego Miasta hity, które w ciągu ostatnich dwóch lat cieszy-
ły się największą popularnością na facebookowym Fan Page’u Dworu Artusa. Dodatkowo 
publiczność będzie mogła zamawiać muzyczne dedykacje, co bez wątpienia wprowadzi ele-
ment interaktywności i zachęci przechodniów do wzięcia udziału w zabawie. 
Wstęp wolny

Świat i okolice: Elbrus - spotkanie z Przemysławem i Witoldem 
Orcholskimi
21.07. (niedziela), godz. 15.00, Scena plenerowa przed Ratuszem 
Staromiejskim
Zaprezentują się podróżnicy: Witold i Przemysław Orcholscy, którzy opowiedzą o swojej 
wyprawie na jedną z najbardziej zdradliwych gór świata jaka jest Elbrus.
Wstęp wolny

Wernisaż wystawy Michała Głowackiego
6.08. (wtorek), godz. 18.30, Galeria Artus, do 30.08.
Wystawa „Maska diabła i zdeprawowani bohaterowie” Michała Głowackiego zaprezentuje 
wybór prac wykonanych w różnych technikach malarskich i graficznych z minionych lat – od 
początku rozpoczęcia kształcenia na Wydziale Malarstwa Sztuk Pięknych UMK po chwilę 
obecną.
Wstęp wolny

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

Koncerty pod Gwiazdami

Tomasz Stańko New York Quartet 
1.07. (poniedziałek), godz. 20.30
O Tomaszu Stańce mówi się, że wciąż jest na wznoszącej fali. To niekwestionowana międzynarodowa 
gwiazda, która uświetni nowy cykl Koncertów pod Gwiazdami organizowany przez Centrum Kultury 
Dwór Artusa. Koncert inauguracyjny dedykowany będzie Wisławie Szymborskiej i promować będzie 
najnowszą płytę artysty nagraną z wybitnymi nowojorskimi jazzmanami.
Bilety: 110 zł normalny, 100 zł ulgowy

Alosza Awdiejew
5.07. (piątek), godz. 19.00
Stare rosyjskie romanse, uliczny folklor z Odessy, klezmerskie motywy, cygańskie muzyczne szaleń-
stwo, ballady Okudżawy i Wysockiego, czyli Alosza Awdiejew, człowiek-orkiestra. Podczas Koncertów 
pod Gwiazdami zaprezentuje zupełnie świeże zestawienie starszych i nowszych utworów będące ro-
dzajem przekroju repertuaru komika. Bilety: 40 zł normalny, 35 zł ulgowy

Rykarda Parasol z zespołem
13.07. (sobota), godz. 20.00
Po nostalgicznym jazzie Stańki i ciętej satyrze Awdiejewa podczas Koncertów pod Gwiazdami nadszedł 
czas na zupełnie inny ton. Czas na prawdziwy tygiel muzyczny! Amerykański rock zmieszany z so-
ulem, południowymi rytmami i północno-europejskimi dźwiękami. Tak zapowiada się koncert Rykardy  
Parasol określanej mianem Nicka Cave’a w spódnicy. Artystka wystąpi wraz z polskimi muzykami  
na co dzień grającymi w zespołach Gaby Kulki, Wacława Zimpla, czy Meli Koteluk.
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Natalia Przybysz – Kozmic Blues – Janis Joplin Tribute
19.07. (piątek), godz. 20.00
Piosenki Janis Joplin to muzyczne Himalaje. Mierzyć się z nimi mogą tylko najbardziej odważni i… 
najbardziej utalentowani. Natalia Przybysz (wokalistka zespołu Sistars) po nagraniu dwóch solowych 
albumów, z okazji 50-lecia debiutu scenicznego Janis Joplin postanowiła na nowo zinterpretować pio-
senki wielkiej gwiazdy hipisowskich czasów. Powstał program i album, który pokazuje, że stworzone 
ponad 40 lat temu utwory wciąż mają w sobie siłę i moc, wciąż zachwycają i wciąż stanowią artystyczne 
wyzwanie. Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Janusz Radek z zespołem
26.07. (piątek), godz. 20.00
W plenerowej scenie Dworu Artusa Janusz Radek – nietuzinkowy artysta, niebanalny człowiek i chary-
zmatyczny frontman – zaśpiewa nie tylko utwory ze swojej najnowszej płyty Z Ust do Ust, ale również 
wiele innych lirycznych piosenek znanych ze wcześniejszych recitali.
Bilety: 35 zł normalny, 30 zł ulgowy

Moya Brennan (Clannad)
4.08. (niedziela), godz. 21.00
Największe wydarzenie Koncertów pod Gwiazdami - jedyny w Polsce występ wokalistki Clannadu, sio-
stry Enyi – Moyi Brennan. Jej koncerty to nie tylko hołd złożony tradycyjnej muzyce irlandzkiej, ale tak-
że ukłon w kierunku form bardziej współczesnych (elektronika). Dodatkowo niemal wszystkie występy 
to swoiste spektakle muzyczno-wizualne!  W trakcie koncertu organizowanego przez Dwór Artusa,  
Irlandka zaprezentuje przede wszystkim utwory z najnowszej płyty Affinity, nagranej z wybitnym har-
fistą Cormaciem de Barrą. Jednak nie zabraknie również największych przebojów Clannadu. Zabrzmią 
m.in.: In a Lifetime (oryginalnie śpiewany w duecie z Bono), jak również utwory pochodzące z serialu 
Robin of Sherwood, czy filmu Harry’s Game. Nie zabraknie też przesiąkniętego emocjami I Will Find 
You, który usłyszeć można było w kultowym filmie Michaela Manna Ostatni Mohikanin.
Bilety: 120 zł normalny, 100 zł ulgowy

Wszystkie Koncerty pod Gwiazdami odbędą się na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ZNAKI CZASU”
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 657-62-00
www.csw.torun.pl

Gdy rozum śni. Skarby kolekcji sztuki współczesnej  
Sandretto Re Rebaudengo, do 1.09.

Artyści: Doug Aetkin, Janet Cardiff and George Bures Miller, Paul Chan, Maurizio Cattelan, Hans-
-Peter Feldman, Liz Glynn, Thomas Hirshorn, Piotr Janas, William Kentridge, Robert Kushmirow-
ski, Yong-Baek Lee, Sherrie Levine, Sharon Lockhart, Sarah Lucas, Paul McCarthy, Aleksandra 
Mir, Shirin Neshat, Paulina Olowska, Sergey Sapozhnikov and Wael Shawky
Patrizia Sandretto Re Rebaudengo nie jest tylko kolekcjonerką - jest przyjaciółką artystów, pro-
motorką ich działań i aktywną członkinią środowiska artystycznego. Zbiory fundacji obejmują 
listę przeszło 2 000 prac - niektóre z nich to prawdziwe współczesne arcydzieła, stworzone przez 
najbardziej uznanych twórców z całego świata. Należą do nich także artyści polscy. Wystawa 
poświęcona kolekcji Sandretto Re Rebaudengo pozwala spojrzeć z jeszcze innej perspektywy 
na potrzebę kolekcjonowania – poza tworzeniem unikalnego zbioru prac artystycznych, proces 
kolekcjonowania stanowi próbę odzwierciedlenia pewnego momentu historycznego. Zapocząt-
kowana w latach 90. ciągle powiększająca się kolekcja, stała się klarownym odzwierciedleniem 
tego okresu w historii, z całą jego złożonością i niespójnością. Oddaje ona ducha krytycyzmu 
i zaangażowania, charakteryzującego współczesne działania artystyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyskursów dotyczących społecznej pozycji kobiet, zagrożenia środowiska 
i efektów procesu globalizacji i trans-kulturowości. emat kulturowych konfliktów podejmowany 
jest z wielu perspektyw w pracach takich artystów jak Hans-Peter Feldmann (Niemcy), Thomas 
Hirschhorn (Szwajcaria), Paul Chan (Chiny/USA), Wael Shawky (Egipt), Shirin Neshat (Iran) czy 
William Kentridge (RPA), natomiast entropia i erozja, rozumiane zarówno jako procesy kulturo-
we, jak i naturalne, stanowią przedmiot prac Doug Aitken’a (USA) czy Paula McCarthy (USA). 
To refleksja nad teraźniejszością stanowi rdzeń dzieł artystów – jednak w dzisiejszym hiperme-
dialnym świecie zarówno teraźniejszość, jak i przeszłość noszą znamię doku-fikcji, jak zdają się 
wskazywać prace Roberta Kuśmirowskiego (Polska), czy Thomasa Demanda (Niemcy).

Heinz Cibulka - W rytmie światła i mroku, do 15.09.
Heinz Cibulka (ur. 1943 r. w Wiedniu), jak żaden inny artysta swojego pokolenia, poświęcił się 
koncepcji otwartego dzieła sztuki. Kierując się ciekawością, obiektywnie przyswoił sobie bardzo 
zróżnicowane media: zarówno tradycyjne, takie jak obiekt, tekst czy performans, jak również 
nowoczesne – fotografię, wideo i grafikę komputerową, czyniąc z nich instrumenty przekazujące 
jego życiową mądrość. Wartości te odzwierciedlają otwarte podejście twórcy, dzięki któremu po-
dąża on śladami fenomenów świata, życia i tworzenia. Media używane przez artystę oddziałują 
na siebie wzajemnie, pozostając w stanie oscylującego konceptualnego napięcia. Wystawa pre-
zentuje prace pochodzące z różnych okresów aktywności Heinza Cibulki: poczynając od współ-
uczestnictwa w akcjach Rudolfa Schwarzkoglera i Hermanna Nitscha, poprzez wczesne obiekty 

SGALERIE

i asamblaże, typowe dla artysty „obrazowe poematy” (kombinacje czterech fotografii z motywami 
charakterystycznymi dla Austrii, Europy, Afryki, Azji i Ameryki), kończąc na najnowszych wielkofor-
matowych cyfrowych kolażach oraz pracach multimedialnych. 

PRZEprojekt: Zjazd Marzycieli, do 15.09.
W opinii Włodzimierza Borowskiego, jednego z najciekawszych artystów drugiej połowy XX wieku 
w Polsce, najwygodniej rozmyślać O obrotach ciał niebieskich siedząc w miękkim, obrotowym fotelu. 
Do takiej konkluzji doszedł zastanawiając się nad projektem mającym zostać zrealizowanym w trak-
cie elbląskiego Zjazdu Marzycieli czyli IV Biennale Form Przestrzennych w 1971 roku. Organizato-
rzy, włączonego w ogólnopolski program obchodów 500 urodzin Mikołaja Kopernika wydarzenia, 
przyjęli formułę przekraczania granic sztuki. Artystom pozostawiono całkowitą swobodę co do formy 
i treści realizowanych prac. Kopernik zaś stał się symbolem procesu, zmierzającego do postawienia 
artystycznego światopoglądu na głowie..
Nie bez przyczyny Zjazd Marzycieli, Włodzimierz Borowski i wielki astronom staną się punktem 
wyjścia dla wystawy mającej miejsce w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Referencje, czas 
i miejsce są istotne. Przywołana czterdzieści lat późnej, zaaranżowana przez Borowskiego „czaso-
przestrzena” sytuacja, w Roku Dziedzictwa Kopernika, w kontekście Torunia, przyjemnie kusi jak 
obracanie się wokół własnej osi na obrotowym fotelu.

godziny otwarcia:
wtorek-czwartek, godz. 10.00-18.00
piątek, godz. 10.00-20.00
sobota-niedziela, godz. 12.00-18.00

Bilety: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł, rodzinny (2 dorosłych i 2 dzieci) 20 zł
czwartki – wstęp wolny

EDUAKCJE
Do 6 Razy Sztuka, 1-6.07.
Warsztaty edukacyjne w 6 różnych toruńskich instytucjach kultury. 6.07., 13.00 – finisaż działań 
w CSW. Cykl ma przybliżyć mieszkańcom Torunia potencjał edukacyjny miejskich instytucji i dać 
dzieciom możliwość wzięcia udziału w niezwykłych wydarzeniach, które kryją się za ich murami. 
• CSW
Eksperymenty i twórcze prowokacje w otoczeniu prezentowanej na wystawach w CSW sztuki współ-
czesnej. Tym razem poznamy postać Ernesto Neto, projektanta mebli znajdujących się w Labsenie. 
Stara się on dotrzeć do wszystkich zmysłów odbiorców swojej sztuki. Z tkanin, wełny lub drewna 
tworzy organiczne kształty, służące do dotykania, przytulania, wąchania. Inspirując się jego pracą, 
wykonamy własnego stwora-Humanoida. Wykorzystamy do tego celu barwne tunele z tkaniny oraz 
naturalne zapachy. Odwiedzimy też wystawy towarzyszące Międzynarodowemu Festiwalowi Plaka-
tu i Typografii „ Plaster”. Dowiemy się wiele o plakacie i typografii, tworząc liternicze kompozycje. 
• Muzeum Etnograficzne
Podczas warsztatów będziemy zwiedzać wybrane chaty na terenie Parku Etnograficznego i poszuki-
wać w nich śladów mieszkających tam dawniej dzieci. Uczestnicy będą też oglądać stare fotografie  
przedstawiające dzieci wiejskie podczas pracy i zabawy.  Prowadzący opowie  o życiu dziecka na wsi 
przed około 100 laty. Uczestnicy poznają także dawne zabawki i zabawy. Następnie zajmiemy się 
tworzeniem instalacji z różnych materiałów, głównie odpadów -  takich jak gazety, tekturowe rurki 
od ręczników papierowych a także z drutu, gipsu, gliny, pakuł, patyków, obrazujących nasze więzi 
z przodkami, którzy mogli zamieszkiwać podobne do oglądanych wcześniej chaty.



• 9.07. (wtorek), godz 17.00 Folia-fonia. Czekają nas eksperymenty folio-akustyczne - szumy, 
fale i trzaski. Zajmiemy się kombinacjami malarskimi, zamykając mieszalnię farb w małym folio-
wym woreczku. A foliowa rękawiczka? To dopiero kopalnia sensorycznych zabaw!
• 16.07. (wtorek), godz 17.00 Nuty ćwierć. Całe, pół i ćwierć nuty zbierzemy w zręczną melo-
dię. Drobnymi paluszkami przebiegniemy pięciolinię. Zagramy koncert na trzaski, bębnienia 
i grzechoty własnej roboty. Piękno nutowych zapisów uwydatnimy w gigantycznych kolażach, 
a pożegna nas cudna muzyka.
• 23.07 (wtorek), godz. 17.00 Mikrokosmos. Mamy lato z komarami i innymi owadami, więc 
trzeba to uczcić! Zamienimy się w mikroskopijne mróweczki, zbudujemy mrowisko, weźniemy 
pod lupę owadzi świat. Zaprosimy różnorodnych przyjaciół na ucztę, machając razem z nimi de-
likatnymi skrzydełkami.
• 30.07. (wtorek), godz. 17.00 Wakacje. Ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą zajęcio-
wą poświęcimy letnim przygodom. Zbudujemy i ozdobimy wakacyjne domki, namioty i szałasy. 
Polenimy się w hamaku, posłuchamy o czym szumi letni wiatr, potropimy upalne kolory i spaku-
jemy plecak pełen pomysłów na wakacyjne artystyczne zabawy.

Wolna Sobota: Dzień dla kobiet w CSW
Wakacyjny Maraton Filmowy, 31.08. (sobota) 
Z myślą o wszystkich fajnych kobietach, które chcą się rozwijać i mają wielki apetyt na życie, 
CSW organizuje Wolną Sobotę - wolną od sprzątania, gotowania, zakupów i innych obowiązków, 
sobotę dla nas! Prawdziwe święto fajnych kobiet w przestrzeni toruńskiego Centrum Sztuki.

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, tel. 56 622-63-39
www.wozownia.pl

Katarzyna Hołda - Lalki, do 14.07.
Katarzyna Hołda, artystka wizualna, nauczycielka sztuki, autorka tekstów o sztuce i kulturze, 
twórczyni Latających Warsztatów Rękodzieła w Lublinie, propagujących ideę twórczości własnej, 
lansujące ideał kobiety – twórczyni.  Ukończyła studia w IWA UMCS w Lublinie (dyplom z rzeźby); 
zajmuje się malarstwem, formami przestrzennymi i rzemiosłem artystycznym. Obszar zaintere-
sowań twórczych Katarzyny Hołdy obejmuje tematy związane z religią, symboliką archetypów, 
ikonografią kultury masowej w kontekście feministycznym. Inspiruje się ikoną, sztuką starożyt-
nej Grecji i sztuką wczesnochrześcijańską, budując sieć wzajemnych odniesień i różnorodnych 
fascynacji. W górnej sali Wozowni Hołda stworzy instalację, na którą złożą się specjalnie na tą 
wystawę wykonane w odpowiedniej konwencji lalki i ornaty

Ewa Doroszenko - Fałszywe wspomnienia, do 14.07.
W jednej z małych przestrzeni Wozowni artystka zaaranżuje swój projekt: instalację fotograficz-
no-malarską, która w zależności od specyfiki konkretnego miejsca może przyjąć różny kształt. 
„Fałszywe wspomnienia to projekt badający i ilustrujący pamięć człowieka poprzez pryzmat jego 
lęków, niepokojów i snów. Autorka odnosząc się do rzeczywistości, własnych fascynacji, marzeń 
i wspomnień konstruuje tajemniczy świat, który wciąga oglądającego w teatr iluzji. Prezento-
wane prace stanowią notacje działań destruktywnej siły pamięci i niezwykłej mocy wyobraźni. 
Eksperymentalne fotografie w alegoryczny sposób przedstawiają fascynujący proces zacierania 
wspomnień o minionych zdarzeniach i miejscach, automatycznie zachodzący w ludzkim umy-
śle.” (Ewa Doroszenko) 
Ewa Doroszenko jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu; dyplom z malar-
stwa w pracowni prof. Jana Pręgowskiego obroniła w 2008 r., dodatkowo aneks z fotografii. 
W 2012 ukończyła studia doktoranckie w tejże uczelni i zdobyła tytuł doktora w zakresie sztuk 
plastycznych. Jest autorką cykli fotograficznych i projektów artystycznych, m.in. współautorką 
(wraz z Jackiem Doroszenko i Rafałem Kołackim) audiowizualnego projektu Tonopolis w toruń-
skim CSW. 

Jacek Doroszenko - Artifact hunt, do 14.07.
Jacek Doroszenko, często współtworzący wspólnie z Ewą Doroszenko artystyczny duet, tym ra-
zem osobno w innej kameralnej przestrzeni Wozowni zaprezentuje swój projekt Artifact hunt.
„W 2011 r. na terenie otaczającym nieczynną czarnobylską elektrownię atomową miała miej-
sce seria niewyjaśnionych zdarzeń. Wśród nielicznych mieszkańców regionu krążą pogłoski,  
że od jakiegoś czasu przeprowadzano tam ściśle tajne eksperymenty, które wymknęły się spod 
kontroli. Wojsko zabezpieczyło teren w promieniu dziesiątków kilometrów, tworząc zamkniętą 
i doskonale strzeżoną Strefę. Podobnie jak po pierwszej katastrofie w 1986 roku, wydarzenie 
zostało zatuszowane przez władze. Jednak do ogólnej świadomości zaczęły przedostawać się 
niepokojące doniesienia opisujące rozwój wydarzeń.
Kilka miesięcy później na terenie Strefy zanotowano występowanie niewyjaśnionych anomalii 
oraz towarzyszących im artefaktów – tajemniczych obiektów, powstałych na skutek mutacji form 
organicznych. Podobno posiadają one wyjątkowe właściwości. Od tej pory w tamtejsze okolice 
zaczęły napływać grupy śmiałków, pragnących za wszelką cenę zbadać Strefę i dowiedzieć się, 
jakie tajemnice skrywa.” (Jacek Doroszenko)

• Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Podczas działań powstaną kompozycje rysunkowe inspirowane bogatym światem zwierząt, kom-
pozycje wykonane techniką kolażu. Spotkanie w galerii będzie również okazją do stworzenia prac 
w pracowni multimedialnej.
• Młodzieżowy Dom Kultury
Warsztaty wokalne oraz tańca współczesnego. Taniec jest dla każdego i każdy może odnaleźć 
w sobie zupełnie nowy potencjał, nowe możliwości ruchowe i psychofizyczne, poczuć się lepiej 
i pewniej w swoim własnym ciele. 
• Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza
Zabawy z wykorzystaniem technik teatralnych. Podczas zajęć uczestnicy przygotują i odegrają 
wspólnie krótkie etiudy w oparciu o rekwizyty i scenografię, którą sami przygotują i zaimprowi-
zują.
• Dom Muz 
Zajęcia z malarstwa, rysunku oraz warsztaty ceramiczne, na których poznamy jej tajniki, zapo-
znamy się z możliwościami gliny jako materiału, poznamy podstawowe narzędzia do obróbki 
i zobaczymy w jaki sposób z kawałka „błota” można otrzymać piękną kolorową rzeźbę. Podczas 
warsztatów utoczymy kule, z których dzięki naszej wyobraźni powstaną zwierzęta, stwory i inne 
ciekawe przedmioty.
Propozycja spotkań teatralnych będzie zawierała min. elementy ćwiczeń zwiększających koncen-
trację, kreatywność i ekspresję ciała oraz praca z tekstem, rekwizytem, tkaniną, a także podstawy 
animacji kukieł wielkoformatowych. Wspólnie poznamy wybrane gatunki teatru - elementy teatru 
plastycznego, pantomimy, teatr absurdu, itp.
Projekt skierowany jest dla dzieci w wieku od 6 lat. Zajęcia realizowane będą w pięciu grupach 
wiekowych. Odbywać się będą od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do 12.00, natomiast 
sobotni finisaż o godz. 13.00. Udział w warsztatach wynosi 20 zł za tydzień.
Na zajęcia obowiązują zapisy pod adresem e-mail: eduakcje@csw.torun.pl lub nr tel.: 56 610 97 
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Spacer po wystawach z koszem edukacyjnym, lipiec-wrzesień
Familijne spacery po wystawach ze specjalnie wyposażonym koszykiem edukacyjnym. Można 
w nim znaleźć nie tylko zestaw zadań do wykonania i rozmaite materiały plastyczne, ale także 
koc, dzięki któremu wizyta w CSW nabierze charakteru rodzinnego pikniku ze sztuką. Zawartość 
kosza stanowi jednocześnie mini-przewodnik po aktualnych wystawach.
Kosze, w liczbie 5 sztuk, są udostępnione w recepcji. Wypożyczane będą po pozostawieniu do-
wodu tożsamości.

Letni Kącik Sztuki, 16.07–4.08.
Zapraszamy codziennie najmłodszych sympatyków wraz z rodzicami do kącika aktywności, który 
w okresie letnim umiejscowimy w  przestrzeni Labsen. Przygotowujemy stanowiska do odpoczy-
wania, zabawy i twórczego działania. Zapraszamy do korzystania ze specjalnie zaprojektowanych 
kart pracy. Zawierają one instrukcję do wykonania manualnych zadań, nawiązujących do aktual-
nych wystaw oraz podstawowych zagadnień plastycznych, jak : barwa, faktura, światło itp. Karty 
będą udostępnione bezpłatnie. Wstęp bezpłatny. W godzinach otwarcia Centrum.

Skrzynia Zmysłów w LabSen, całe lato
 
Zapraszamy do korzystania z „ interaktywnej skrzyni zmysłów”. Jest to propozycja dla dzieci, która 
w formie intrygujących zgadywanek, rozwija wyobraźnię i zmysł dotyku.
Skrzynia zmysłów będzie udostępniona w przestrzeni Labsen CSW.

CZYTELNIA
Promocja książki „Chopin żywy w swoich listach i w oczach 
współczesnych”, 6.08. (wtorek), godz. 18.00
Autorzy: Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska, Krzysztof Jeżewski. Spotkanie z Krzysztofem Jeżew-
skim poprowadzi Grażyna Sędzimir Blanc. Ksiażka złożona z listów Fryderyka Chopina oraz wielu 
wybitnych osobistości jego czasów, wiele refleksji, wypowiedzi ujętych w jedno życie genialnego 
kompozytora. Autorzy zadali sobie wiele trudu, a wszechstronność materiałów kreśli nam osobo-
wość kompozytora, jego życie młodzieńcze, emigrację, pracę pedagoga, jego uniesienia miłosne, 
chorobę i śmierć. Jest tu wiele humoru, wzruszeń, opisów, które budują dzieło także historyczne.  
Adam Czartkowski i Zofia Jeżewska są znanymi, choć już nieżyjącymi autorami książek o Frydery-
ku Chopinie, wnuk i syn Krzysztof Jeżewski powiększył dzieło o najnowsze materiały, uzupełnił 
indeks. 

LABSEN
Zrób To Z Nami: Zmysłoteka 
Poznawanie świata wszystkimi zmysłami. Zajęcia warsztatowe dla dorosłych wraz z dziećmi od 2 
do 4 lat. Prowadzenie: Katarzyna Gołuńska.
• 2.07. (wtorek), godz. 17.00 Mr Cyrk. Wspinamy się na szczudła, dziś my patrzymy na świat z wy-
soka. Tańczymy na linie i zamieniamy się w klauna. Przyjechał cyrk! Pełen odważnych artystów 
i ich sztuczek!

Jacek Doroszenko, absolwent Architektury Wnętrz na Politechnice Białostockiej (dyplom 
2002) i malarstwa w ASP w Krakowie (dyplom 2007). Zajmuje się sztuką nowych mediów, 
projektowaniem graficznym, malarstwem, muzyką i zjawiskami dźwiękowymi – komponuje 
oraz realizuje dźwięk na potrzeby komercyjnych projektów internetowych, a także własnych 
projektów artystycznych. Ma na swoim koncie szereg wydawnictw płytowych, z których 
ostatnie to Nocturnes Online, 2012. 

Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Michał Smandek - 
Heavy Metal, do 14.07.
Czwarta wystawa w cyklu Nie(po)rozumienie dotyka problemu relacji pomiędzy destrukcją 
i kreacją. W swoich pracach inicjuje przeobrażenia materii, traktując proces jako główne 
tworzywo sztuki. Sytuację odbiorczą powiązaną z tego typu działaniami artysta opisuje 
w następujący sposób: „Jesteśmy obserwatorami przez moment, a faktyczne zmiany nastę-
pują w dużo dłuższym wymiarze czasowym. Tak oto jesteśmy zobowiązani do wyobrażenia 
sobie przyczyn i skutków, a chwila obecna jest jedynie podpowiedzią. Jesteśmy odbiorcami 
fragmentu, bo to, co istotne dzieje się powoli, długotrwale, nieustannie i jest możliwe do 
zaobserwowania w rzeczywistości jedynie dla skrupulatnego badacza”.
Michał Smandek uzyskał dyplom w pracowni rzeźby na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu 
Śląskiego. 

Ludomir Franczak - Odzyskane, do 11.08.
„Odzyskane to próba przełożenia na język sztuki sposobu obrazowania typowego dla te-
matycznej kolekcji lub prywatnego atlasu. Instalacja w przestrzeni Galerii Sztuki Wozownia 
składać się będzie z kilku części-rozdziałów, w których zarówno fotografie, rysunki, colage’s, 
jak i dźwięki oraz wypowiadane fragmenty tekstów z przeszłości przywołują wspomnienia 
lub inicjują nowe fantazmatyczne narracje. Ludomir Franczak jest kolekcjonerem przed-
miotów, obrazów i historii. Zazwyczaj są to odzyskane lub znalezione fragmenty historii. Te 
szczątki obrazów i narracji zasiedlają kolejne projekty, by z czasem rozpocząć własne życie 
poprzez publikacje artystyczne oraz dalsze przetworzenia zawodnej pamięci i zaburzone 
przekazy. Odzyskane to połączone ze sobą, często przypadkowe obrazy, które w tej oso-
bliwej „kolekcji” nagle nabierają nowych znaczeń a ich ułożenie w warstwy i „hybrydyczne 
bloki” w dziwny sposób układają się w całość. Niczym teoria spiskowa - poszczególne wątki 
splatają się ze sobą, inne samoczynnie obumierają, a te, które zostały przez artystę odna-
lezione jedynie we fragmentach nieoczekiwanie znajdują zakończenie w innym miejscu, lub 
prowadzą do kolejnego ślepego zaułka.” (Ludomir Franczak & Małgorzata Jankowska)
Ludomir Franczak, artysta plastyk, performer poruszający się w obszarze multimediów, ma-
larstwa, grafiki, instalacji, designu, teatru. Absolwent WSP UMK w Toruniu (dyplom z Kon-
serwacji i Restauracji Dzieł Sztuki/ 2002; studia w Zakładzie Grafiki WSP, 2002/03). Swoje 
projekty prezentuje w galeriach, muzeach, przestrzeni publicznej i teatralnej w Polsce i za 
granicą. Współpracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven, Pogodno), artysta-
mi wizualnymi (Magdalena Franczak, Karin Danielsson, Leo Palmestal). Jest stypendystą 
Fundacji Wyszehradzkiej (VARP), zdobywcą nagrody za najlepszy film eksperymentalny na 
festiwalu Euroshorts 2007 i laureatem festiwalu Spotkania 2011 Fundacji Łódzkich Spotkań 
Teatralnych. Zajmuje się problemem pamięci i tożsamości.

Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek - Powidoki i Obiekty banalne.
19.07.–25.08.
Wystawa przygotowana przez Krzysztofa Jureckiego ma przede wszystkim unaocznić in-
teresujący problem, który należy do kategorii powidoku oraz techniki i estetyki montażu. 
Interesujące dla kuratora jest również to, że dwóch artystów w tym samym czasie w Polsce 
niezależnie od siebie wykonywało bardzo zbliżone pod względem formalnym prace. Dlacze-
go? Odpowiedzi należy szukać w tekście do katalogu, w którym Jurecki zastanawia się także 
nad tym problemem artystyczno-psychologicznym. 
Leszek Żurek już w cyklu Moje ogrody (2004) wykorzystywał nakładanie negatywów o sym-
bolicznym znaczeniu odwołującym się do atmosfery dzieciństwa. W Po-widokach (2011), 
z jednej strony, świadomie sięga do koncepcji Władysława Strzemińskiego, ale z drugiej jest 
przede wszystkim przedstawieniem miejsc ważnych, a nawet archetypowych naznaczonych 
melancholijnym znamieniem i przemijalnością. (…) Koncepcja powidoku ma duże możliwości 
rozwoju w fotografii, o czym zaświadczają prace Żurka, Sobieraja czy pokazywane kilka lat 
wcześniej w Galerii Wozownia prace Grzegorza Zygiera.
W bardzo podobnej koncepcji uzyskał poetyckie fotografie Tomasz Sobieraj. Jego cykl 
Obiekty banalne (2011) nie ma określonego początku, nie ma też rozwijającej się narracji 
i spektakularnego zakończenia. Każda praca, oparta na wielokrotnej ekspozycji materiału 
negatywowego, jest poszukiwaniem symbolicznym, które z chaosu przypadku ma wydo-
bywać czy podnieść do miana wartości tytułowe „obiekty banalne”. Jest to trochę metoda 
podobna do tej, jaką stosował Marcel Duchamp, ale użyta w zupełnie inny sposób i w innym 
celu – pokazania, że potencjalnie wszystko godne jest poezji / fotografii i od mocy twórczej 
zależeć będzie czy to się powiedzie, czy nie. Jest to również opowieść melancholijna, a nawet 
katastroficzna, korespondująca z filozoficznymi poglądami Witkacego.

Ekspozycja będzie też refleksją na temat przekroczenia granic konwencjonalnej fotografii, na rzecz 
poszukiwania jej alternatywnych wobec obrazu cyfrowego rozwiązań i przede wszystkim odnalezienia 
jej poetyckiej wyobraźni, która w przypadku Sobieraja i Żurka jest najważniejsza. (informacje z tekstu 
kuratora) 

Rafał Boettner – Łubowski - Pytania bez odpowiedzi
19.07.–25.08.
Wystawa prac Rafała Boettnera-Łubowskiego będzie prezentować aranżacje przestrzenne, wykorzy-
stujące zarówno tradycyjne rozwiązania rzeźbiarskie (odlewy z brązu i gipsu, nawiązujące do kla-
sycznych w rodowodzie przedstawień antycznych), jak i niekonwencjonalne środki artystyczne, takie 
jak: adaptacja rzeczywistych przedmiotów, cyfrowa projekcja obrazu, czy wielkoformatowe „zapisy” 
fotograficzne. Tytuł wystawy odnosi się do praktyki stosowanej przez artystę, który w ramach swych 
wypowiedzi wizualnych stawia pytania, które zapraszać mają odbiorców do rozważań na temat współ-
czesnej kultury i sztuki, ale jednocześnie uniemożliwiają formułowanie klasycznie klarownych i jed-
noznacznych odpowiedzi.
W dwóch kameralnych przestrzeniach Wozowni (w Szatni i w Archiwum) zaprezentowane zostaną pra-
ce Boettnera-Łubowskiego: „Pytania bez odpowiedzi” (2012), „Hommage à l’objet (?) ou Hommage à 
Man Ray (?)” (2007-2012) oraz „Cytacje III/2010: Hommage à Giulio Paolini?” (2010).
Rafał Boettner–Łubowski, artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny 
krytyki i promocji sztuki. Studia w latach 1994-2000 w ASP w Poznaniu. Tworzy instalacje, obiekty 
i aranżacje przestrzenne o charakterze refleksyjnych wypowiedzi wizualnych. W swojej sztuce odnosi 
się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac z dziedziny grafiki, 
rysunku i malarstwa. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana 
tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą artysta koresponduje, ale i w rozmaity 
sposób polemizuje. 

Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Paweł Olszczyński - Lustro, 
19.07.–25.08.
Piąta wystawa w cyklu Nie(po)rozumienie dotyka zagadnienia płynnej granicy pomiędzy przedsta-
wianiem i kreacją w sztuce. Wystawa składa się z kilku dużych, narysowanych luster. Demaskuje je 
jako rysunek fakt, że nie są zdolne niczego odbijać. Brak ten skrywają jednak, sprawiając wrażenie,  
że odbijają siebie nawzajem. Opisana sytuacja odpowiada platońskiej wykładni mimesis, mówiącej, 
że sztuka naśladowcza jest pełna niedoskonałości, ponieważ imituje rzeczywistość, która już jest imi-
tacją idei. Jednak niedoskonała, pozbawiona swej funkcji, ślepa powierzchnia luster otwiera głębię 
bardziej kuszącą, niż lustrzane odbicie.
Paweł Olszczyński w 2010 roku ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Posługuje 
się rysunkiem, jednak jego prace wykraczają daleko poza granice tego medium. 

9.Triennale Małych Form Malarskich, 23.08.–29.09.
Triennale Małych Form Malarskich jest cykliczną ogólnopolską imprezą „Wozowni”, prezentującą po-
szukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych 
kierunkach twórczych. Znak graficzny imprezy (projekt artysty Wiesława Szamockiego) to dwie dłonie 
ułożone w symbolicznym geście ograniczającym format obrazu, wskazującym jednocześnie na bar-
dziej osobisty, prywatny charakter wypowiedzi malarskiej. Triennale Małych Form Malarskich ma cha-
rakter konkursowy i jest skierowane do profesjonalnych artystów plastyków, a także do dyplomantów 
wyższych uczelni plastycznych. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej konfrontacji 
twórczości plastyków, którzy uprawiają ten rodzaj malarstwa. Organizatorzy pozostawiają artystom 
pełną swobodę w wyborze techniki, tematu, stylistyki. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary prac 
i to właśnie decyduje o specyfice i atrakcyjności toruńskiego triennale – format pracy nie może prze-
kraczać 600 cm2.
Obradujące w maju jury 9 TMFM - w składzie: Teresa Dudzińska / kurator 9 TMFM, dr Łukasz Kiepu-
szewski / historyk, krytyk sztuki, prof. Piotr Klugowski / artysta malarz, dr hab. Sławomir Toman / arty-
sta malarz - spośród 790 prac 294 uczestników etapu konkursowego zakwalifikowało do wystawy 214 
prac 119 artystów oraz przyznało nagrody regulaminowe i fundowane. Rozdanie nagród laureatom  
9 TMFM będzie miało miejsce podczas uroczystego wernisażu wystawy 23 sierpnia. Tradycyjnie już,  
na wystawie swoje prace malarskie w mniejszym formacie zaprezentują także jurorzy 9 TMFM. 

Galeria czynna:
wtorek, godz. 12.00–20.00 - wstęp wolny
środa-piątek, godz. 11.00–18.00
sobota, godz. 12.00-18.00
niedziela, godz. 12.00–18.00 – wstęp wolny

EDUKACJA
02 pstryk, 12.08. (poniedziałek), godz. 12.00 
Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży powiązane będą z wystawą Tomasz Sobieraj, Leszek Żu-
rek „Powidoki i Obiekty banalne”. Wystawa składająca się z kilkudziesięciu czarno-białych fotografii, 
wykonanych w technice podwójnej lub kilkukrotnej ekspozycji, ma unaocznić interesujący problem, 
który należy do kategorii powidoku oraz techniki i estetyki montażu. W programie przewidziane są 



T

zasady kompozycji kadru zdjęciowego, techniki fotograficzne oraz podstawy obsługi programów 
do obróbki zdjęć. W trakcie warsztatów młodzież dowie się wszystkiego, co czyni zdjęcie dobrym 
i ciekawym dla odbiorcy. Zajęcia mają na celu pełniejsze i świadome korzystanie z możliwości 
fotografii (należy przynieść własny aparat fotograficzny).
Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (kon-
takt: Kamila Krzanik-Dworanowska, Maria Niemyjska, Kazimierz Napiórkowski)

GALERIA DOMU MUZ I FOTOGALERIA
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Dorota Świdzińska - ON
Dorota Świdzińska urodzona w 1970 r. w Białymstoku. 
Rrealizuje wieloletni projekt twórczy poświęcony schyłkowi 
życia kobiety, odchodzeniu, wygasaniu. ON, instalacja skła-
dająca się z luźno rozwieszonych w przestrzeni prześciera-
deł, na których nadrukowałam naturalnej wielkości sylwetki 
moich wiekowych sąsiadek w towarzystwie wysłużonych 
płaszczy swoich dawno nieżyjących mężów. Tkaniny będą 
wyeksponowane na bieliźnianych sznurach sprawiając wra-
żenie suszącego się prania, a jednocześnie treść nadruków 
sugeruje czynność wietrzenia starych, męskich płaszczy. 
Dopełnieniem projektu będą krótkie „metryczki” każdej 
z kobiet.

Toruń w akwareli Adama Papke 
Adam Papke Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bydgoszczy.
W latach 1987-1993 studiował na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. W 1993 r. uzyskał dyplom w pracowni malarstwa 
prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Członek Stowarzyszenia 
Akwarelistów Polskich. Zajmuje się malarstwem sztalugo-
wym i iluzjonistycznym, fotografią reklamową, projektowa-
niem graficznym oraz wystrojem wnętrz. Specjalizuje się 
w technice akwareli. Interesuje go szeroko pojęty pejzaż, 
a zwłaszcza widoki miejskie. Maluje głównie architekturę 
Bydgoszczy i Torunia, motywy z miejsc, w których najczę-
ściej przebywa, które są mu bliskie i znane. Powtarza je 
w różnych ujęciach, w różnym oświetleniu. Posiada zdol-
ność notowania szczegółu, który jest namiastką, układem 
kilku zaledwie drobnych plamek, kresek, ale sprawia wra-
żenie wycyzelowanego detalu. Zachowuje realizm widzenia, 
uogólniając formę. Stara się oddać atmosferę jednej chwili. 
W ostatnim czasie podejmuje próbę odrealnienia pejzażu. 
Zatraca jednoznaczność motywu na rzecz siły działania pla-
my barwnej.
Na wystawy wstęp wolny.

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka-eduart.pl

Święto Galerii, do 31.07.
Ekspozycja jest podsumowaniem działalności funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych 
w roku edukacyjnym 2012/2013. Zaprezentowane na wystawie prace są przykładami różnorod-
nych postaw twórczych, rozwiązań plastycznych, tematów, technik, zarówno tradycyjnych jak 
malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, jak i tych najnowszych związanych z grafiką komputerową 
i animacja filmową.

Wystawa prac dzieci z Chorwacji, 3.08.-10.09.
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej 1 lipca bieżącego roku stało się dobrym pretekstem, 
aby przypomnieć twórczość plastyczną dzieci i młodzieży z tego gorącego i malowniczego kraju. 
Chorwackie placówki i szkoły zawsze chętnie uczestniczyły w organizowanych przez Galerię kon-
kursach, dzięki czemu pozyskaliśmy ciekawe zbiory prac, wśród których szczególną uwagę należy 
zwrócić na grafikę, a zwłaszcza na wielobarwne, wymagające wielu godzin pracy i cierpliwości, 
linoryty.

Lipcowe wtorki, sierpniowe czwartki
2,9,16,23.30.07., godz. 10.00-12.00
1,8,22,29.08. , godz. 10.00-12.00
Wakacyjne zajęcia plastyczne. Czas trwania jednego spotkania: 10.00–12.00.
Zapisy:  tel. 56 622-75-34
galeria czynna:
poniedziałek - piątek, godz. 8.00-18.00
sobota, godz. 10.00–14.00

Filia przy ul. Kościuszki 41/47 
tel. (056) 645-15-88

Święto Galerii, do 29.07.
Wystawa najciekawszych prac powstałych w mijającym roku szkolnym na zajęciach plastycznych 
i multimedialnych w działających w galerii pracowniach.

Filia czynna:
poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

Urząd Marszałkowski
hall na I piętrze

Mój Region w Europie Toruń 2013, do 31.07.
Pokonkursowa wystawa prac. Organizatorami konkursu była Galeria oraz Urząd Marszałkow-
ski Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Tematyka konkursu związana była z atrakcjami 
turystycznymi naszego regionu, finansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Nadesłane ze 132 
placówek prace, wykonane zo-
stały przez dzieci w wieku od 5 do 
13 lat. Należą do nich m.in. Basz-
ta Gołębnik w Toruniu, Muzeum 
Wodociągowe w Bydgoszczy, 
Bory Tucholskie, Park Solanko-
wy w Inowrocławiu, place zabaw, 
ścieżki rowerowe i trasy kajako-
we. Różnorodność przedstawień 
wzbogacona jest wieloma tech-
nikami plastycznymi. Wśród nich 
wymienić można: akwarele, tem-
pery, batik, rysunek ołówkiem, 
sepią, kolorowymi pisakami, 
pastele, monotypie, kolografię 
i techniki mieszane. Interesujący 
zestaw 1119 prac oceniało jury 
reprezentowane przez organiza-
torów konkursu.

GALERIA „NA PIĘTRZE” ZPAP
ul. Ducha Św. 8/12, tel. 56 622-26-06
www.zpap-torun.org

Wystawa malarstwa artystów polskich z Grodna

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej, tel. 604-967-852
www.galeriarusz.art.pl
www.artmovesfestival.org

Zofia Meyer, lat 8, Toruń

•  3.08. (sobota), godz. 17.00-20.00 Warsztaty dworskie
•  4.08. (niedziela), godz. 14.00-17.00 Warsztaty dworskie
•  9.08. (piątek), godz. 19.00-21.45 Pieśni popularne ludowo-biesiadne 

(M.Hajduczenia)
•  10.08. (sobota), godz. 18.00-19.00 Pod dachami Paryża, godz. 19.00-

20.00 Rosyjska muzyka (J.Beszczyński)
•  11.08. (niedziela), godz. 16.00-17.00 Koncert arii operowych i operet-

kowych, godz. 18.00-19.00 koncert Asi Czajkowskiej
•  15.08. (czwartek), godz. 18.30-20.00 Pieśni wojskowe - zespół SALWA
•  16.08. (piątek), godz. 18.30-19.00 KUMADE - pokaz karate w wyko-

naniu dzieci, godz. 19.15-20.30 zespół MGM, godz. 20.45-22.00  
DJ Funktion

•  17.08. (sobota), godz. 12.00-14.00 Zostań artystą
•  18.08. (niedziela), godz. 15.00-17.00 Warsztaty, animacje
•  30.08. (piątek), godz. 18.45-20.00 zespół Absurd, godz. 20.15-21.30 

zespół Zwierzak 
•  31.08. (sobota) Toruńskie Gwiazdy - koncert 
•  27.06 - 31.08.2013, godz. 10.00-16.00 scenki historyczne

Pozostałe imprezy:
•  7.07. (niedziela), godz. 12.00-19.00 Smerfny Event - promocja filmu 

Smerfy 2. Rynek Nowomiejski. Wstęp wolny
•  13.07. (sobota), godz. 20.00-24.00 Nocne udostępnienie wieży ratu-

szowej. Bilety: 6 zł/3 zł 
•  14.07. (niedziela), godz. 12.00 Premiera w ramach Lata w Teatrze. Te-

atr Baj Pomorski. Wstep wolny 
•  19.07. (piątek), godz. 22.00-1.00 Nocne obserwacje nieba. Barbarka. 

Wstęp wolny
•  29.07. (poniedziałek) Koncert zespołu Blueberry. LabSen / Bulwar 

sztuki przy CSW (w zależności od pogody). Wstęp wolny 
•  4.08. (niedziela), godz. 16.00 Koncert plenerowy. Park na Bydgoskim 

Przedmieściu. Wstęp wolny
•  11.08. (niedziela), godz. 12.00 Spektakl „Przypadki Doktora Boniface-

go Trąbki”, Teatr Baj Pomorski. Bilety: 14 zł 
•  17.08. (sobota), godz. 20.00-24.00 Nocne udostępnienie wieży ratu-

szowej. Bilety: 6 zł/ 3 zł 
•  23.08. (piątek), godz. 16.00-19.00 Święto Ulicy Szewskiej. Wstęp wol-

ny 
•  23.08. (piątek), godz. 22.00-1.00 Nocne obserwacje nieba. Barbarka. 

Wstęp wolny
•  25.08. (niedziela), godz. 12.00 spektakl „Marionetka Kosmiczna Ta-

jemnica”. Teatr Baj Pomorski. Bilety: 15 zł 
•  31.08. (sobota) II Turniej Toczenia Beczek ze Śledziami i Święto Ulicy 

Szerokiej i Królowej Jadwigi. Wstęp wolny 
•  31.08. (sobota), godz. 10.00-20.00 Święto Ulicy Podmurnej, do 1.09., 

Wstęp wolny 

T

TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Pod Krzywą Wieżą 1
www.tak.torun.pl

IV Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej
1.08. (czwartek)
•  godz. 20.00 Teatr Baj Pomorski: otwarcie festiwalu, spektakl Teatru Ram-

pa Być jak Frank Sinatra. Bilety 25 zł
•  godz. 22.00 fontanna Cosmopolis: inauguracja nowego pokazu światła, 

wody i dźwięku do muzyki Wojciecha Kilara
2.08. (piątek)
•  godz. 13.00-19.00 Teatr Baj Pomorski: Przegląd Konkursowy 
•  godz. 21.30 Teatr Baj Pomorski: Piotr Dzubka „Musicale na ekranie”
3.08. (sobota)
•  godz. 21.30 Rynek Nowomiejski: Koncert Galowy z udziałem Natalii Si-

kory, Magdaleny Kumorek, Ady Fijał, Joanny Jabłczyńskiej, Krzysztofa Re-
spondka, Bartosza Porczyka i Jacka Lenartowicza. Koncert poprowadzą: 
Joanna Trzepiecińska i Marcin Mroziński.  

Kulturalne  Lato
(imprezy nieujęte w programach innych instytucji)

Scena Letnia na Rynku Staromiejskim
•  czwartki wakacji, godz. 19.00-20.30 CzAD – Czwartkowa Aktywność De-

biutantów 
•  4.07-8.08. (czwartek), godz. 18.00-19.00 W drodze do gwiazd
•  5.07. (piątek), godz. 17.00-18.00 Koncerty: światowe i polskie przeboje 

A. Kubacki, godz. 18.00-19.00 zespół De Bobers
•  6.07. (sobota), godz. 16.00 Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, spek-

takl Baja Pomorskiego, godz. 17.30 Recital piosenek dla młodzieży i do-
rosłych

•  7.07. (niedziela), godz. 13.00 Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, godz. 
14.15 Recital piosenek dla młodzieży i dorosłych  

•  10.07. (środa), godz. 19.00-20.30 Koncert Claude’a Haya
•  12.07. (piątek), godz. 18.30-19.30 Koncert francuskiego zespołu tręba-

czy i tubistów, godz. 19.45-21.30 Koncert piosenki francuskiej z okazji 
Święta Republiki

•  13.07. (sobota), godz. 16.00-17.00 Piosenki z czterech stron świata 
•  14.07. (niedziela), godz. 16.00-17.00 „Przeboje mistrzów - od Corellego 

do Piazzoli”
•  19.07. (piątek), godz. 18.00-19.00 Koncert: zespół Zagadka, godz. 19.00-

20.00 zespół B-rock
•  20.07. (sobota), godz. 13.30-16.30 Lipcowy koncert życzeń
•  21.07. (niedziela), godz. 18.00-22.00 Świat i okolice
•  26.07. (piątek), godz. 17.00-17.30 KUMADE - pokaz karate w wykonaniu 

dzieci, godz. 17.45-18.50 Teatr Afisz
•  27.07. (sobota), godz. 17.00-20.00 Kącik cyrkowca, czyli jak zostać nano-

-bratem
•  28.07. (niedziela), godz. 13.30-16.30 Piracki zawrót głowy
•  2.08. (piątek), godz. 18.30-19.45 Muzyka latynoamerykańska, godz. 

20.00-21.15 zespół ERGO

TAK



KB

ZAMEK KRZYŻACKI
CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-03-35
www.ckzamek.torun.pl

Koncert piosenki francuskiej „Miłość w Paryżu”
6.07. (sobota), godz. 20.00
Koncert w wykonaniu Doroty Lanton, przy akompaniamencie Marka Stefankiewicza i Bogu-
sława Nowickiego. Dorota Lanton jest bsolwentką Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSFTviT, 

znana m.in. z serialu „Klan”, ale przede wszystkim z wielu ról 
filmowych i teatralnych, głównie na scenach warszawskich 
teatrów „Roma” (role w musicalach) i „Kwadrat”.  Po nagraniu 
albumu „Jak balsam”(2008 r.) stała się popularna  w świecie 
piosenki i od zagranicznego wydawcy otrzymała propozycję 
nagrania piosenki w języku francuskim. Jako Dorothee Lanton 
znalazła się na płycie „Weekend in Paris” wśród współcze-
snych gwiazd piosenki francuskiej. 
W swoim recitalu śpiewa po francusku największe przeboje 
Edith Piaf, Jacquesa Brela, Juliette Greco, Aznavoura, Jose-
phine Baker i Carli Bruni oraz własne piosenki, nawiązując do 
klimatu kabaretów paryskich lat 30. i 50. Jej druga płyta, nad 
którą pracuje, zawiera  większość piosenek w języku francu-
skim. Przygotowuje się do koncertów w Paryżu i Berlinie.
Jej akompaniatorem jest pianista i kompozytor Marek Stefan-
kiewicz, były muzyk grupy Budka Suflera. Autor piosenek „Je-
steś lekiem na całe zło” z repertuaru Krystyny Prońko i „Niech 
żyje bal” z repertuaru Maryli Rodowicz. Wykładowca Wydziału 

Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
Bogusław Nowicki - poeta, bard, autor tekstów, kompozytor i wykonawca własnych utworów, 
literat, satyryk, felietonista. Absolwent Wydziału Prawa UMK w Toruniu. Jest autorem pierw-
szej audycji w Programie Trzecim Polskiego Radia, promującej współczesną piosenkę saty-
ryczno-literacką „Piosenki z tekstem”. Laureat festiwali: Piosenki Polskiej w Opolu, Piosenki 
Studenckiej w Krakowie i innych. Wydał trzy albumy płytowe: „Ballady”, „Oceany” i „Optymi-
zmu gram”. Pisze też dla innych wykonawców m.in. dla Doroty Lanton (płyta „Jak balsam”) 
i paryskiego zespołu „Spider” (płyta „Z Paryża”). Obecnie, prócz autorskich koncertów „Opty-
mizmu gram”, występuje w programie „Biesiada bardów”, a także w koncercie Doroty Lanton 
„Miłość w Paryżu”.
Bilety: 10 zł 

Zamkowe Spotkania z Poezją: Agata Ślazyk - Gdzieś na ulicy 
nienazwanej…   20.07. (sobota), godz. 20.00
Plenerowy koncert artystów Piwnicy pod Baranami. Istniejący 
od roku 1956, najsłynniejszy polski kabaret  „Piwnica Pod 
Baranami” zasłynął dzięki artystom prowadzonym przez Pio-
tra Skrzyneckiego (występowali w niej m.in.: Ewa Demarczyk, 
Krystyna Zachwatowicz, Leszek Długosz, Wanda Warska, 
Wiesław Dymny, Marek Grechuta, Anna Szałapak, Beata Ry-
botycka, Grzegorz Turnau, Jacek Wójcicki). Dla nich kompo-
nowali światowej sławy kompozytorzy: Zygmunt Konieczny, 
Andrzej Zarycki, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Stanisław Radwan, 
Zbigniew Preisner. Wówczas powstawały słynne „piwniczne 
hymny”. Po śmierci założyciela i szefa zespołu „piwniczanie” 
występują nadal. Agata Ślazyk miała bezpośredni kontakt 
z ogromnym artystycznym dorobkiem Piwnicy. Lata obecno-
ści w zespole legendarnego kabaretu to okres gromadzenia 
doświadczeń zawodowych, ale także czas poznawania hi-
storii tego miejsca, piwnicznych tradycji, artystów i twórców.  Recital złożony z piwnicznych 
utworów jest naturalną konsekwencją czasu spędzonego w tym miejscu. Artystka wybrała 
z piwnicznego archiwum pieśni, które w pełni zgadzają się z jej emocjami i doświadczeniem. 
Połączenie temperamentu z wrażliwością wokalistki owocuje tym, że znane piwniczne utwory 
uzyskują świeży, oryginalny, niezwykle przejmujący wyraz. W programie pojawią się pieśni 
zwane „piwnicznymi hymnami”,  stanowiące najbardziej rozpoznawalny fragment historii 
legendarnego miejsca. Zabrzmią kompozycje zainspirowane poezją Bolesława Leśmiana, 
Haliny Poświatowskiej, Wiesława Dymnego i Agnieszki Osieckiej. Usłyszymy także utwory, 
z którymi Agata Ślazyk pojawiła się w Piwnicy. Takie, które stały się jej artystyczną wizytówką,  

jak choćby wiersz Światopełka Karpińskiego „Groteska o grajku i wiolonczeli”, z którego zaczerp-
nięty jest  tytuł recitalu. W najmniej poważnej części koncertu artystka przypomina twórczość 
poety, satyryka Bonifacego Dymarczyka. Na scenie będą towarzyszyli artystce: Tomasz Kmiecik – 
piwniczny pianista i kompozytor, Michał Półtorak - niezwykły artysta, który nie lubi,  gdy się mówi 
o nim „legendarny skrzypek piwniczny”. Bilety: 15 zł

Bracia Hajdyczukowie i Olena Maruniak z Ukrainy
28.07. (niedziela), godz.16.00
Koncert muzyki ludowej i klasycznej w wyko-
naniu duetu Włodzimierza i Jana Hajdyczuków. 
Utworzyli go podczas studiów. Włodzimierz jest 
absolwentem Akademii Muzycznej im. P. Czaj-
kowskiego w Kijowie i stypendystą Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia” 
na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy, laureatem 
akordeonowych konkursów w Ukrainie, Polsce 
i Niemczech. Duet ma w swoim bogatym reper-
tuarze muzykę od baroku, poprzez przeboje 
muzyki popularnej, do jazzu i awangardy. Jest 
laureatem międzynarodowego konkursu akordeonistów w Przemyślu w 2008 r. Grę duetu akor-
deonowego wzbogaci śpiewem sopranistka Olena Maruniak – absolwentka Akademii Muzycznej  
im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Obecnie solistka chóru Chreszczatyk w Kijowie.
W ramach biletu wstępu na zamek

Bitwa o zamek toruński w 1410 roku
4.08. (niedziela), godz. 17.00 Rynek Staromiejski
Widowisko historyczne. Impreza dotyczyć będzie wydarzeń jakie rozegrały się w Toruniu latem 
i jesienią 1410 roku, po bitwie pod Grunwaldem. Inscenizacja przedstawi w historycznym obrazie 
dzieje Torunia w okresie tzw. wielkiej wojny (1409-1411), odsłoni znane i mniej znane fakty doty-
czące stosunków polsko-krzyżackich z tamtych lat. 
Pierwszą odsłoną a zarazem wstępem do głównych wydarzeń będzie przemarsz wojsk polskich 
i krzyżackich przez ulicę Szeroką i Rynek Staromiejski. O godzinie 17.00 wkroczą na Rynek średnio-
wieczne oddziały konne i piesze. W tym momencie widzowie przeniosą się w czasy średniowieczne 
i staną się świadkami niezwykłych wypadków, które doprowadziły do przejścia krzyżackiego Toru-
nia na stronę Jagiełły. 
Około godz. 17.30 rozpocznie się druga część widowiska. Polscy i krzyżaccy rycerze przybędą 
z Rynku Staromiejskiego, do fosy zamkowej, gdzie zostanie stoczona bitwa. 
Bój w fosie rozpocznie się od krótkiego starcia rycerstwa oraz od zniszczenia kilku średniowiecz-
nych chat imitujących zabudowania Nowego Miasta Torunia. Krzyżacy pod dowództwem komtura 
bałgijskiego faktycznie zajęli jesienią 1410 roku tę część dawnego Torunia. Chwilę później nastąpi 
atak wojsk konnych. W miarę upływu czasu potyczki przeistoczą się w generalną bitwę z udziałem 
formacji pieszych i konnych. Odwrót oddziałów polskich z fosy na zamek zakończy część drugą 
imprezy. Ostatnim aktem inscenizacji stanie się oblężenie zamku głównego. Przy wsparciu dużej 
liczby średniowiecznych dział oraz różnego rodzaju sprzętu oblężniczego do szturmu na mury ru-
szą bracia zakonni...     
W inscenizacji udział weźmie około 150  rycerzy. Ponadto wykorzystane zostaną efekty pirotech-
niczne.
Plan inscenizacji:
•  godz. 16.45 Wymarsz wojsk polskich i krzyżackich spod ruin zamku krzyżackiego na Rynek Sta-

romiejski
•  godz. 17.00 Krótki spektakl z udziałem aktorów i grup rekonstrukcji historycznej na Rynku Sta-

romiejskim
•  godz. 17.30 Przemarsz ulicami Starego Miasta do fosy zamku 
•  ok. 17.45 Rozpoczęcie w fosie bitwy o zamek toruński   
Wstęp wolny

Kino letnie 
•  27.07. (sobota), godz. 21.30 „Mroczny rycerz powstaje”, reż. Christopher Nolan
•  2.08. (piątek),  godz. 21.30 „Slumdog. Milioner z ulicy”, reż. Danny Boyle    
Zdobywca 53 nagród i 38 nominacji w tym m.in.: Oskary 2009: Najlepszy film, Najlepszy reżyser, 
Najlepszy scenariusz, Najlepsza muzyka oryginalna, Najlepszy montaż, Najlepsze zdjęcia, Naj-
lepsza piosenka. Złote Globy 2009: Najlepszy dramat, Najlepszy reżyser, Najlepszy scenariusz, 
Najlepsza muzyka
•  10.08. (sobota), godz. 21.00 „Operacja Argo”, reż, Ben Affleck
Dramat, zdobywca 18 nagród i 34 nominacji w tym m.in.: Oskary 2013: Najlepszy film, Najlepszy 
scenariusz, Najlepszy montaż. Złote Globy 2013: Najlepszy dramat, Najlepszy reżyser
•  17.08. (sobota), godz. 21.00 „The Fighter”, reż David O.Russell
Dramat, zdobywca 10 nagród i 24 nominacji
Bilety: 5 zł

Samoloty, premiera: 15.08.
animacja, przygodowy, familijny USA 2013
reżyseria: Klay Hall
Dusty, samolot rolniczy, mały rozmiarem, ale wielki duchem, marzy o wystartowaniu w największym 
w historii wyścigu powietrznym dookoła świata. Jednak w przeciwieństwie do wszystkich uczestników 
zawodów, nie jest stworzony do ścigania się i w dodatku cierpi na lęk wysokości. 

Percy Jackson: Morze Potworów, premiera: 16.08.
Akcja, Przygodowy USA 2013
reżyseria:  Thor Freudenthal, występują: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Jake Abel
Percy Jackson, potem bogów greckich, wyrusza na wyprawę, by odnaleźć bezcenne złote runo, a po 
drodze czekają go niezwykłe przygody i niewyobrażalne niebezpieczeństwa, a wśród nich starcie z mor-
skimi potworami.

KINO CENTRUM
Centrum Sztuki Współczesnej
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl/kino-centrum

PREMIERY:
Imagine, reż. Andrzej Jakimowski
Długo oczekiwany, trzeci film Andrzeja Jakimowskiego - jednego z najbardziej cenionych na świecie 
polskich reżyserów, laureata trzech Polskich Nagród Filmowych Orzeł za „Zmruż oczy” i Złotych Lwów 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 2008 roku za „Sztuczki”. Międzynarodowa ko-
produkcja „Imagine”, mająca światową premierę na festiwalu w Toronto i uhonorowana Nagrodą za 
Najlepszą Reżyserię oraz Nagrodą Publiczności Warszawskiego Festiwalu Filmowego 2012, to wzrusza-
jąca i urzekająca zjawiskowymi zdjęciami oraz zmysłową muzyką historia Iana (Edward Hogg), chary-
zmatycznego instruktora niewidomych, który przybywa do prestiżowego ośrodka w Lizbonie, by uczyć 
młodych pacjentów trudnej sztuki orientacji w przestrzeni. Jego kontrowersyjne metody przyjmowane 
są przez podopiecznych początkowo z nieufnością, a potem z rosnącym entuzjazmem. Tymczasem naj-
większe zainteresowanie nauczyciela wzbudza piękna, zamknięta w sobie Ewa (Alexandra Maria Lara).

Żywie Białoruś, reż. Krzysztof Łukaszewicz
Nowy film reżysera głośnego „Linczu” ukazuje losy czołowego białoruskiego opozycjonisty i realia kra-
ju, zmagającego się z dyktaturą Łukaszenki. Głównym bohaterem historii, napisanej przez Łukaszewi-
cza i Franaka Wiaczorkę - 24-letniego działacza opozycyjnego, na którego losach oparto znaczną część 
scenariusza, jest muzyk rockowy Miron. Otwarcie kontestując system, prześladujący jego rodaków, 
zwłaszcza tych, którzy mają odwagę mówić po białorusku, artysta naraża swój zespół na wpisanie na 
czarną listę, co oznacza zakaz publicznych występów. 

Viramundo, reż. Pierre-Yves Borgeaud
Filmowa podróż w najdalsze strony świata w poszukiwaniu ginącej w globalnym świecie różnorodności. 
Artysta, polityczny outsider, gwiazda brazylijskiej muzyki, aktywista na rzecz środowiska naturalnego, 
były minister kultury Brazylii. Życiorys, którym można by obdzielić wiele osób należy do jednego nie-
zwykłego człowieka - Gilberto Gila. „Viramundo” zaczyna się w małej amazońskiej wiosce, gdzie Gil gra 
koncert transmitowany w świat za pomocą internetu. Ten występ jest swoistym manifestem wyjątkowe-
go artysty, który postanowił wyruszyć w podróż po południowej półkuli w poszukiwaniu śladów ginącej 
w globalnym świecie różnorodności.

Dziewczyna z szafy, reż. Bodo Kox
Niezwykły film, okrzyknięty przez media jedną z najoryginalniejszych i najlepszych polskich produkcji 
ostatnich lat. Wzruszająca, a równocześnie pełna humoru historia dwóch braci - Jacka (Piotr Głowacki) 
i Tomka (Wojciech Mecwaldowski). Życie Tomka zmieni się za sprawą Magdy (świetny debiut Magda-
leny Różańskiej) - dziewczyny z sąsiedztwa. Każde z nich było zamknięte w swoim świecie. Dopóki się 
nie spotkali…  „Absolutna rewelacja. Najlepszy polski debiut od lat!” Przemysław Dobrzyński Onet.pl 
„Bodo Kox zadebiutował na światowym poziomie” Anna Bielak, Stopklatka 

Przed północą reż. Richard Linklater
Po raz pierwszy spotkali się prawie dwadzieścia lat temu przed wschodem słońca w pociągu do Wied-
nia. Spędzili ze sobą noc, by rozstać się i znów na siebie trafić po dziewięciu latach przed zachodem 
słońca w Paryżu. Od tamtego lata minęło kolejnych dziewięć lat. Gdzie są teraz? Czy uczucie, które 
ich połączyło przetrwało do dziś? Reżyser filmu „Przed wschodem słońca” i „Przed zachodem słońca” 
przedstawia ostatnią część trylogii okrzykniętej przez krytyków największym romansem współczesne-
go kina, w którym swoje życiowe role zagrali Julie Delpy i Ethan Hawke. 

K

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Uniwersytet Potworny, premiera: 3.07.
komedia, animacja, przygodowy USA 2013
reżyseria: Dan Scanlon
Film przenosi widzów w czasy, kiedy Sulley i Mike - studenci Uniwersytetu Potwornego - do-
piero zgłębiali tajniki potwornego fachu. Zabawne perypetie bohaterów z okresu studiów, 
wypełnionego szalonymi imprezami w akademiku, pokazują jak pomimo wielu dzielących 
ich różnic zostalii najlepszymi przyjaciółmi. „Uniwersytet potworny” to pełen humoru film 
o narodzinach prawdziwej przyjaźni.

World War Z, premiera: 5.07.
dramat, horror, Sci-Fi USA 2013
reżyseria: Marc Forster, występują: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge Dale
Akcja dzieje się dziesięć lat po tym jak przez nasza planetę przetacza się apokalipsa zmie-
niająca ludzi w żywe trupy. Film opowiada o przyszłości opanowanej przez zombie.

Wielkie Wesele, premiera: 12.07.
komedia USA 2013
reżyseria:  Justin Zackham, występują: Amanda Seyfried, Katherine Heigl, Robert De Niro
Para, która rozwiodła się przed laty, postanawia udawać małżeństwo z okazji kolejnego 
wesela w rodzinie.

Minionki Rozrabiają, premiera 12.07.
animacja, komedia USA 2013
reżyseria:  Pierre Coffin, Chris Renaud
Kontynuacja przygód lubianych przez wszystkich Minionków i Gru, który z najstraszliwszego 
złoczyńcy na świecie zmienił się w głowę rodziny.

Jeździec znikąd, premiera: 19.07.
akcja, western, przygodowy USA 2013
reżyseria:  Gore Verbinski, występują: Johnny Depp, Armie Hammer, William Fichtner
Tonto to Indianin wywodzący się z plemienia Apaczów. Pewnego dnia ratuje życie stróżo-
wi prawa , którego wszyscy towarzysze zostali zamordowani przez bandytów. Reid pragnie 
pomścić ich śmierć. Po powrocie do zdrowia jako zamaskowany mściciel, postanawia sam 
wymierzyć sprawiedliwość zabójcom swoich przyjaciół.

Wolverine, premiera: 26.07.
akcja USA 2013
reżyseria: James Mangold, występują: Hugh Jackman, Will Yun Lee, Hiroyuki Sanada
Historia skupia się na związku Wolverine’a z Mariko, córką japońskiego mafioza i na tym,  
co przytrafiło mu się w Japonii. Ojciec Mariko ma niebezpieczny rodzaj broni.
 

Smerfy 2, premiera: 2.08.
animacja, komedia, familijny USA 2013
reżyseria:  Raja Gosnell
Gargamel tworzy kilka złych istot, podobnych do Smerfów, z pomocą których chce zdobyć 
magiczny napój Smerfów. Ale okazuje się, że tylko prawdziwy Smerf może dać mu to czego 
chce i tylko specjalne zaklęcie, które zna Smerfetka, może przemienić jego twory w praw-
dziwe Smerfy. 
 

R.I.P.D Agenci z zaświatów, premiera: 9.08.
Akcja USA 2013
reżyseria: Robert Schwentke, występują: Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon
„R.I.P.D.” to skrót od Rest in Peace Department (Departament: Spoczywaj w Spokoju), poli-
cyjnego oddziału złożonego z nieżyjących już policjantów zajmujących się wyszukiwaniem 
umarlaków.

KINA



MMUZEA

MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 622-70-38
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793.
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI - XVIII w.
Sala Królewska - Poczet Królów Polskich
Galeria malarstwa polskiego od poł. XVIII do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 – 1765
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej

Wystawy czasowe:

•  Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Skarby Fundacji 
Książąt Czartoryskich, do 29.12.

•  Numizmatyczne reminiscencje w medalierstwie polskim, do 29.09.
•  Kolekcja pakoska. Sztuka Polska, do 1.09.
•  Toruńskie tradycje lotnicze. Stulecie lotniska w Toruniu, do 18.08. 
•  Trzy pokolenia sztuki- malarstwo. Wystawa prac artystów 

tunezyjskich. 3-14.07. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł, (środy – wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe)

Wieża Ratuszowa
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł

Kamienica pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 25

Świat Orientu

Wystawa czasowa:

Mandaryni i uczeni. Życie urzędnika w dawnych Chinach
do 8.09.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 7 zł, ulgowy 4 zł

Dom Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 15/17

Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy mieszczańskiej z okresu późnego średniowiecza i czasów  
nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum Polskiego w Rapperswilu
Makieta Torunia z czasów Mikołaja Kopernika

Piwnice: Świat toruńskiego piernika

Wystawa czasowa:

Instrumentis operantes astronomus – Instrumentarium Mikołaja 
Kopernika, do 15.09. 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: godz. 10.00-18.00
Bilety: Dom Kopernika: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł, makieta: normalny 12 zł, ulgowy 7 zł; Świat 
toruńskiego piernika: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł
promocyjne bilety na dwie z wyżej wymienionych propozycji: normalny 18 zł, ulgowy 11 zł
promocyjne bilety wstępu na wszystkie trzy wyżej wymienione propozycje: normalny 20 zł, ulgowy 
15 zł 
W środy wstęp na wszystkie wystawy stałe wstęp bezpłatny z wyjątkiem pokazów, zajęć i warsztatów 
(Makieta średniowiecznego Torunia, Świat toruńskiego piernika)
  

Dom Eskenów
ul. Łazienna 16

Toruń i jego historia - część I dotycząca pradziejów i wieków średnich
Księga Toruń 3D – pokazy makiety historycznej Torunia 

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela, w godz. 10.00-18.00 (ostatni pokaz godz. 15.00). Pokazy dla grup maksimum 30 
osobowych i osób indywidualnych rozpoczynają się o pełnych godzinach.

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9 i 11

Pasja podróżowania 

Wystawa czasowa:

W  kręgu obrzędów. Azja i Oceania. Wystawa fotografii Karoliny 
Sypniewskiej, do 29.09.

IMPREZY:
Zielone Wakacje
Wakacyjna oferta edukacyjna obejmuje zajęcia realizowane przy wystawach stałych i czasowych. 
Proponowane spotkania mają różne formy (lekcje, warsztaty, pokazy) tak, aby w interaktywny, cie-
kawy i dostosowany do wieku odbiorcy sposób przybliżyć uczestnikom wiedzę z zakresu historii 
i sztuki, a także zachęcić do aktywnego odbioru oferty muzealnej.
Propozycje skierowane są do uczniów spędzających wakacje w Toruniu, rodzin, grup zorganizowa-
nych i indywidualnych gości.
Proponowana cena zajęć ma charakter promocyjny i wynosi 4 zł od osoby.
Minimalna ilość uczestników, która gwarantuje przeprowadzenie zajęć wynosi 8 osób.
Terminarz spotkań:
9.07/ (wtorek), godz. 11.00 Pasja projektowania. Warsztaty tworzenia etno-eko biżuterii – warsz-
tat plastyczny
11.07. (czwartek), godz.11.00 Świat Orientu – warsztat
16.07. (wtorek), godz. 11.00 Życie codzienne w średniowiecznym mieście. Kupcy
18.07. (czwartek), godz.11.00 W pracowni artysty malarza – warsztat plastyczny
23.07. (wtorek), godz. 11.00 W cieniu kapelusza – warsztat plastyczny
25. 07. (czwartek), godz.11.00 Papier, jedwab, tusz – kaligrafia – warsztat plastyczny
30.07. (wtorek), godz. 11.00 Życie codzienne w średniowiecznym mieście. Rzemieślnicy – warsz-
tat plastyczny
1.08. (czwartek), godz.11.00 Każdy może być artystą. Collage – warsztat plastyczny
6.08. (wtorek), godz. 11.00 W cieniu kapelusza – warsztat plastyczny
8.08. (czwartek), godz.11.00 Papier, jedwab, tusz – kaligrafia – warsztat plastyczny
13.08. (wtorek), godz. 11.00 Życie codzienne w średniowiecznym mieście. Kupcy
20.08. (wtorek), godz. 11.00 W pracowni artysty malarza – warsztat plastyczny
22.08. (czwartek), godz.11.00 Pasja projektowania. Warsztaty tworzenia etno-eko biżuterii – 
warsztat plastyczny
27.08. (wtorek), godz. 11.00 Świat Orientu – warsztat
Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych na analo-
gicznych zasadach.
Ponadto:
- konkurs towarzyszący wystawie „Instrumentis operantes astronomus”
- układanie puzzli i kolorowanki dla najmłodszych gości muzealnych
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu
tel. 56 660 56 32 lub 31; 56 660 56 05 lub 06

Letnie spotkania z archeologią
Dom Eskenów, piwnica, piątki, godz. 11.00
Wstęp: Bilet edukacyjny 4 zł
5.07. Ściana, drzwi, okna – jak oglądać średniowieczne miasto; prelekcja i warsztaty; od 7 lat; 
12.07. Tajemnicze przedmioty; prelekcja i warsztaty; 7–11 lat
19.07. Scytowie – złoto i najazdy; wykład z prezentacją; od 10 lat
26.07. Romantyzm i okrucieństwo u dawnych Celtów; wykład z prezentacją; od 15 lat
2.08. Ściana, drzwi, okna – jak oglądać średniowieczne miasto; prelekcja i warsztaty; od 7 lat 
9.08. Niebo oczyma starożytnych; wykład z prezentacją; od 15 lat
16.08. Tajemnicze przedmioty; prelekcja i warsztaty; 7–11 lat
23.08. Epoka brązu – u zarania jedności europejskiej; wykład z prezentacją; od 10 lat
30.08. Przedmioty pożądania, symbole prestiżu u schyłku starożytności; wykład z prezentacją; 
od 15 lat
Zgłoszenia przyjmuje Dział Archeologii Muzeum Okręgowego, tel. 56 660-56-58

Nocne udostępnienie wieży ratuszowej, 13.07. (sobota)

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa ludowego z terenu Pomorza i Kujaw

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 
(1850-1950) – Arsenał
Wystawa stała ukazująca życie codzienne ludzi na wsiach i w małych miastach w regionach etno-
graficznych Kujaw, Pomorza i ziemi chełmińskiej w 2. poł. XIX w. i 1. poł. XX w. Podkreśla pogra-
niczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka 

oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne stulecia 1850-1950. Akcentuje także kulturową obecność 
innych grup etnicznych i religijnych na tym terenie. Wystawa oprócz eksponatów prezentuje wiele 
archiwalnych fotografii oraz zapisów filmowych. Wędrując po wystawie odkryć można co dawniej 
jedzono, jak się ubierano, dbano o higienę, jak pracowano, świętowano, spędzano wolny czas.

Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej – Arsenał

Specjalna oferta na lato: Park Etnograficzny w Kaszczorku 
Zagroda rodziny rybacko-rolniczej oraz obiekty architektury związane z pracą rybaków i wod-
niaków. Ekspozycja dostępna tylko dla grup (min. 10 osób) w dn. wtorek niedziela, godz. 9.00 
– 16.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel.: 56 622 80 91 w. 27. Bilety: normalny - 5 zł, ulgo-
wy - 3 zł.

Wystawy czasowe:

Lokalny pejzaż kontrkultury. Peace, Love i PRL – Arsenał. 
Wystawa jest próbą przedstawienia obrazu polskiej kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku w wymia-
rze lokalnym, na przykładzie działań niepokornej młodzieży z  naszego regionu. Idee narodzonej 
w Ameryce hipisowskiej rewolucji po przedostaniu się do Europy przekroczyły Żelazną Kurtynę. 
W Polsce często nadawały ton działaniom alternatywnym, tworzyły swoistą atmosferę i kontrast 
wobec szarości PRL-u. Przywołując klimat tamtych lat, wystawa ukazuje lokalny pejzaż kontr-
kultury osadzonej w rzeczywistości epoki realnego socjalizmu. Zwraca równocześnie uwagę na 
miejsca, w których odbywał się przekaz nowych idei, gdzie rodziła się kontrkulturowa świado-
mość i alternatywna jakość. 

Etnoklimaty – Arsenał.
Wystawa prezentuje zdjęcia laureatów nagród i wyróżnień w konkursie fotograficznym Etnokli-
maty 2012 r.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek: godz. 9.00–17.00
środa, piątek: godz. 9.00–16.00
sobota, niedziela: godz. 10.00–18.00

Bilety: 
na wszystkie ekspozycje stałe: normalny 14 zł, ulgowy 9 zł, rodzinny 25 zł 
do Parku Etnograficznego: normalny 9 zł, ulgowy 6 zł, grupowy 5 zł, rodzinny 18 zł 
na wystawę stałą Tajemnice codzienności...: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
na ekspozycję czasową: normalny 5 zł, ulgowy 3 zł, rodzinny 10 zł
Opłaty za oprowadzanie:
po Parku Etnograficznym: 30 zł 
po wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 30 zł 
po Parku Etnograficznym i wystawie stałej Tajemnice codzienności…: 50 zł
W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

IMPREZY:
Bajeczne środy 
3, 10, 17, 24, 31.07., godz. 12.00
7, 14, 21, 28.08., godz. 12.00
Spotkania z bajką ludową dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z działaniami twórczymi. 
Bilety: 2 zł.

Etnoczwartki 
4, 11, 18, 25.07., godz. 17.00
1, 8, 22, 29.08., godz. 17.00
Tematyczne interaktywne spotkania z tradycją w tle dla mieszkańców i turystów spędzających 
lato w Toruniu. Szczegółowy program na www.etnomuzeum.pl. Bilety: 9 zł, ulgowy 5 zł.

Do sześciu razy sztuka 
1-6.07. (poniedziałek–piątek), godz. 10.00–12.00; (sobota), godz. 13.00
Twórcze eksperymentowanie warsztatowe dla dzieci i młodzieży. Informacje i zapisy pod nume-
rem tel. 56/610 97 16, e-mail: edukacja@csw.torun.pl.

Muzyczna podróż 
5.07. (piątek), godz. 18.00. Koncert zespołów folklorystycznych z Bośni i Hercegowiny, Węgier, 
Słowacji oraz górali żywieckich z Polski. Amfiteatr. Bilety: 8 zł, ulgowy 5 zł.

Jarmark żywności ekologicznej 
6.07. (sobota), godz. 10.00-14.00. Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producen-
tów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedziniec Muzeum, wstęp wolny.



Wystawy stałe:
Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: najcenniejsze zbiory będące własnością UMK: od ce-
ramiki antycznej z VII/VI w. p.n.e., poprzez kolekcję malarstwa europejskiego od XVI do XVIII w.,  
po dzieła kultur pozaeuropejskich z XVII-XIX w. 
Sala Rektorska z ekspozycją srebrnych insygniów JM Rektora oraz galerią portretów Rektorów 
UMK.

Muzeum czynne: 
wtorek-środa, godz. 10.00-15.00, czwartek-piątek, godz. 12.00-18.00
Wstęp wolny

MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 7.50 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 9.50 – dorośli, 11 zł – pokazy w języku obcym

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

MUZEUM BAJEK I ZABAWEK
ul. Bydgoska 40

W tym prywatnym muzeum znajduje się ponad 1000 eksponatów – zabawek, z których najstarsze 
pochodzą z II poł. XIX wieku. Są tu lalki, pluszaki, kolejki, gry, samochodziki, książeczki dla dzeici 
i wiele innych.

Czynne: wtorek-niedziela, godz. 9.00-17.00
Bilety-cegiełki: od 5 zł w górę

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00
www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne:
pon.-pt. godz. 8.00-18.00, sob. godz. 9.00-15.00

Cykl wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży
Będziemy spotykać się codziennie i wspólnie rozwijać swoje umiejętności plastyczne, sprawno-
ściowe i badawcze. Niezbędna wcześniejsza rezerwacja tel.: 56 674-92-00 lub mail: 
edukacja@grebocin.pl

Warsztaty papierniczo-drukarskie oraz zajęcia parku tematycznym: 
Zajęcia z czerpania papieru, warsztaty zdobienia papieru (podczas którego uczestnicy poznają 
różne techniki ozdabiania papieru tj:  marmurkowanie – jest to niezwykle efektowna metoda bar-
wienia papieru na wodnym gruncie, shibori - to stara japońska technika wykorzystywana przy 
farbowaniu tkanin, można ją również barwić papier w ciekawe wzory oraz zdobienia papieru za 
pomocą stemplowania – zdobienie papieru za pomocą różnego rodzaju stempli drewnianych 
i kauczukowych). 
Warsztaty zdobienia inicjałów - iluminacja - warsztaty te przybliżają średniowieczną sztukę zdo-
bienia ksiąg rękopiśmiennych.
Warsztaty kaligrafii - warsztaty starannego i estetycznego pisania. Powrót do sztuki pisania od-
ręcznego.
Treść warsztatów dostosowana jest do wieku uczestników. 
Zapisy na warsztaty: muzeum.edukacja@wp.pl

Etnowyprawka Malucha 
25.07. (czwartek), godz. 10.00
26.07. (piątek), godz. 10.00
Edycja dla dzieci od 6 do 20 m-cy. Wstęp: 20 zł/1,5 godz. (1 dziecko + 1 opiekun). Obowiązują 
wcześniejsze zapisy (patrz: Wakacyjna edukacja)

Muzeum-panaceum 
30.07. (wtorek), godz. 12.00 
Sielanka, czyli tęsknota mieszczucha. Spotkanie dla osób 55+. Warto zabrać okulary. Park Etno-
graficzny. Bilet: 2 zł

Jarmark żywności ekologicznej 
3.08. (sobota), godz. 10.00-14.00
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN. Dziedzi-
niec Muzeum, wstęp wolny.
19-23.08. (poniedziałek-piątek), godz. 11.00-13.00
Kociołek ze sztuką. Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Koszt udziału: 100 zł/10 godz., obowią-
zują wcześniejsze zapisy (patrz: Wakacyjna edukacja).

Muzeum-panaceum 
27.08. (wtorek), godz. 12.00
Smak wiejskiego chleba. Spotkanie dla osób 55+. Warto zabrać okulary. Park Etnograficzny. 
Bilet: 2 zł

WAKACYJNA EDUKACJA
Dla grup zorganizowanych:
Wyprawy w przeszłość – interaktywne spotkania dla grup zorganizowanych na wystawach stałych 
i czasowych połączone z działaniami twórczymi. Wstęp: 6 zł.
Jednorazowo grupa może liczyć ok. 25 osób. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za przestrze-
ganie regulaminu zwiedzania wystaw i Parku Etnograficznego przez podopiecznych. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43.

Dla odbiorców indywidualnych:
Kociołek ze sztuką 
19-23.08., godz. 11.00 -13.00 Warsztaty twórcze dla dzieci od lat 8. Prowadzenie: J. Sójka-Tom-
czyk, M. Domachowska. Program szczegółowy na www.etnomuzeum.pl. Koszt udziału: 100 zł/10 
h zajęć. Wpłaty w kasie Muzeum w dniach od 1 sierpnia. Liczba miejsc ograniczona. Wpłaty nie 
podlegają zwrotowi. Materiały do zajęć zapewnia organizator. 
Sponsor: Sklep internetowy www.krainafilcu.pl.
Informacje i przyjmowanie zgłoszeń: Dział Edukacji, tel. 56 622 89 43, e-mail: edukacja@etnomu-
zeum.pl. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach.
Etnowyprawka malucha: glina.
5. zajęcia z pilotażowego cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Każde spotkanie 
to niezwykła wyprawa w świat kultury tradycyjnej, skonstruowana tak, aby odpowiadać potrzebom 
małych odbiorców poznających rzeczywistość wszystkimi zmysłami. 
Tym razem ruszymy tropem gliny. Sprawdzimy jaka jest w dotyku i co się dzieje kiedy dodamy do 
niej wody. Będziemy odrywać, ugniatać i paćkać. Poznamy kształty, faktury i kolory glinianych na-
czyń. Sprawdzimy też gdzie gospodynie je przechowywały. Jak zwykle będzie czas na pieśń. Zajęcia 
odbywają się w niewielkich grupach. Warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. 
Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. 
Bilety: 20 zł/1,5 godz., obowiązują wcześniejsze zapisy (czekamy od 1 do 23 lipca, 
e-mail: edukacja@etnomuzeum.pl, tel. 566228943)

FUNDACJA ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86
www.zawacka.pl

Wystawy stałe:
Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami – wstęp wolny; dorośli – 2 zł, grupy dorosłych powyżej 10 
osób – 15 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, Plac Rapackiego 1, tel. 56 611-27-07
www.muzeum.umk.pl

TTORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Dwór Artusa
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Festiwal „Europa – Toruń. Muzyka i Architektura”

Inauguracja Festiwalu: Wieczór Hiszpański - Quatuor Europa
6.07. (sobota), godz. 20.00
Koncert inauguracyjny jak przystało na letnią porę będzie muzycznie bardzo gorący. Już po raz kolejny 
gościmy zespół Quatuor Europa. Program koncertu w całości wypełnią arcydzieła muzyki hiszpańskiej. 
W większości ich twórcami są Hiszpanie, poza jednym, ale jakże istotnym wyjątkiem. Chodzi oczywiście 
o słynną suitę z opery „Carmen”. Georg Bizet z pochodzenia Francuz, doskonale przeniósł na grunt ope-
ry hiszpański folklor i dosyć ryzykowne jak na tamte czasy libretto. Kompozytor umierając miał zaledwie  
37 lat i po bardzo źle przyjętej premierze nawet nie przypuszczał, że jego dzieło włączą do repertuaru 
wszystkie teatry operowe świata, a fragmenty suit znać i nucić będą nie tylko melomani.
Koncert połączony z degustacją wina oraz spotkaniem audiowizualnym poświęconym prezentacji trady-
cji, folkloru oraz słynnej gonitwie byków w czasie święta San Fermin w Navarrze.
Miejsce: Sala Widowiskowa MDK

Wieczór Wiedeński: The Vienna Glass Armonica Duo
13.07.(sobota), godz. 20.00 
Wiedeń to dla większości z nas nadal europejska stolica muzyki. Zwykle kojarzymy go z walcami Johan-
na Straussa i twórczością Klasyków Wiedeńskich. Tym razem, to u nas w Toruniu zabrzmią niezwykłe, 
bardzo popularny w Austrii instrumenty - harmonika szklana i verrofon. Sam Wolfgang Amadeusz Mo-
zart stworzył na nią dwie kompozycje. Wykonawcami koncertu będą artyści Viener Glassharmonica Duo, 
którzy w repertuarze mają właśnie utwory Mozarta i wiele innych ciekawych dzieł.
W programie m.in: W.A.Mozart,  J. Lanner, H. Wieniawski, E. Grieg, K.Komeda
Miejsce: Collegium Maximum – Sala Senatu

Wieczór Wirtuozów: A.M. Staśkiewicz (skrzypce), K. Meisinger (gitara)
20.07. (sobota), godz. 20.00 
Według encyklopedii muzycznej Virtuoso=pełen zalet, wykonawca zdolny rozwiązać najbardziej skom-
plikowane problemy techniczne. Oczywiście rzecz dotyczy problemów technicznych związanych z grą na 
instrumencie. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele tych problemów się pojawia. I właśnie 
cała sztuka polega  na tym, aby słuchacz tego nawet nie zauważył, a artystyczny przekaz dzieła górował 
ponad wszystkim. Słuchając muzyki w wykonaniu Anny Marii Staśkiewicz i Krzysztofa Meisingera od-
nosimy wrażenie, że granie na skrzypcach czy gitarze, to po prostu przyjemność, która tylko potwierdza  
wirtuozostwo najwyższej klasy.
W programie m.in. M. de Falla, A. Piazzolla, B. Bartok
Miejsce: CSW „Znaki Czasu” – Labsen

Wieczór Romantyczny: Jekaterina i Staniław Drzewieccy (fortepian)
27.07. (sobota), godz. 20.00 
Dla Jekateriny i Stanisława Drzewieckich fascynacja muzyką, w szczególności zaś muzyką Chopina, sta-
ła się początkiem wspólnej drogi artystycznej i życiowej. Urodzeni w bardzo odległych miastach (Mur-
mańsk,Moskwa) mieszkają w Warszawie, koncertują w renomowanych salach Europy. Młodzi i utalen-
towani grają solo i na „cztery ręce”, zgodnie przy jednym fortepianie. Ich życiorysy, w tym okoliczności 
pierwszego spotkania, to gotowy scenariusz na romantyczny film.
W programie koncertu oczywiście nie zabraknie muzyki Chopina, ale jak przystało na obywateli świata 
wykonają kompozycje rodem z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Rosji  i Norwegii. W programie m.in. R. Schu-
man, E. Granados, M. de Falla, C. Debussy, F. Chopin, E.Grieg
Miejsce: Dwór Artusa – Sala Wielka

Wieczór Grecki: Karina Skrzeszewska (sopran), Katarzyna Neugebauer 
(fortepian), 3.08. (sobota), godz. 20.00 
Muzyka grecka, zwłaszcza pieśni, swoje korzenie mają w bardzo odległej starożytności. Już wtedy naj-
słynniejsi śpiewacy nawiązywali do tradycji ludowych, rozwijał się dramat grecki. Począwszy od V w. 
p.n.e. rozpoczął się nowy okres, który Plutarch uważał za okres upadku kultury muzycznej. Objawami 
tego miało według niego być: rozwijające się indywidualne wirtuozostwo, wyrafinowane melodie, pełne 
ekspresji i rytmicznej swobody. Czyli to wszystko, co nas dzisiaj w muzyce greckiej najbardziej porusza 
i fascynuje.

TOS
Greckie pieśni zabrzmią na festiwalu w wykonaniu Kariny Strzeszewskiej, której greckie 
korzenie potwierdzi prowadząca Wieczór Marika Skrzeszewska, mama solistki, rodowita 
Greczynka.
Miejsce: Ratusz Staromiejski – Sala Mieszczańska

Wokół Lutosławskiego: K. Jakowicz (skrzypce), R. Morawski 
(fortepian)
10.08. (sobota), godz. 20.00 
Sto lat temu w Warszawie urodził się chłopiec, który miał w życiu dwie pasje: matematykę 
i muzykę. Długo  łączył te zainteresowania jednak ostatecznie to muzyka okazała się cie-
kawsza. Witold Lutosławski, bo o nim mowa, miał wielu przyjaciół. Do tego grona zaliczał 
się Krzysztof Jakowicz. Artysta wykona utwory tych kompozytorów,  których Lutosławski 
szczególnie cenił i podziwiał. Oczywiście nie zabraknie muzyki Lutosławskiego i wspo-
mnień, niekiedy bardzo osobistych i dowcipnych o kompozytorze, któremu hołd oddaje 
w tym roku cały kulturalny świat.
Miejsce: Dwór Artusa – Sala Wielka

Koncert muzyki gospel
18.08. (niedziela), godz. 13.00 
Amerykańska wokalistka Donna 
Brown i jej zespół The Golden Go-
spel Pearls będą w sierpniu kon-
certować w Polsce. Również Toruń 
i nasz festiwal zostały uwzględ-
nione w tych planach artystycz-
nych. Donna Brown ma wielo-
letnie doświadczenie muzyczne 
i edukacyjne - jako dyrygentka 
chóru kościelnego pracowała już 
jako uczennica szkoły średniej. 
Jest stypendystką Mount Holyoke 
College w Massachusetts, gdzie 
kontynuowała dyrygenturę, a tak-
że uczyła się gry na pianinie, or-
ganach i śpiewu. Tytuł magistra dyrygentury uzyskała w słynnej nowojorskiej szkole The 
Julliard School of Music.
Jeden z członków zespołu Lee Brown o muzyce gospel powiedział: „Ja nie nauczyłem się 
śpiewać gospel, ja po prostu jestem gospel - to sens mojego istnienia. To muzyka i głos 
ludzi z Afryki, którzy przez lata byli niewolnikami na amerykańskim kontynencie, a których 
Bóg następnie wyzwolił. Muzyka gospel bez Jezusa jest jak koła bez samochodu”
Miejsce: Kościół Akademicki Świętego Ducha

Wieczór Młodych Talentów
24.08. (sobota), godz. 20.00 
Na Piano Paderewski Academy zgłasza się każdego roku coraz liczniej elita pianistycznej 
młodzieży z całego świata. Toruńska Orkiestra Symfoniczna po raz kolejny towarzyszyć 
będzie  tym utalentowanym wirtuozom podczas koncertu. Będzie to z pewnością wielkie 
przeżycie dla melomanów, ale także dla tych młodych ludzi, którym dane będzie zagrać 
w pięknej Sali i przed znakomitą publicznością.
Dwór Artusa – Sala Wielka

Wielki Finał: Tańce z oper i baletów
31.08. (sobota), godz. 20.00 
Dominik Sierzputowski, dyrygent  
Orkiestra Wojskowa w Toruniu
Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Stało się już tradycją, że przynajmniej jeden z koncertów  festiwalowych poświęcony jest 
muzyce operowej. W tym roku na  koncercie  finałowym zabrzmią słynne tańce z oper i ba-
letów.  Wystąpią połączone orkiestry toruńskie: Wojskowa i Symfoniczna. Jak przystało na 
Wielki Finał będzie to gala nie tylko muzyczna, gdyż obok fraków i pięknych toalet artystek 
pojawią się galowe mundury naszej reprezentacyjnej orkiestry wojskowej.
Miejsce: kościół św. Katarzyny

Bilety na wszystkie koncerty w cenie: 25 zł, 15 zł ulgowy do nabycia w Kasie Dworu Artusa 
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 oraz na godzinę przed koncertem w miej-
scu koncertu.



D
DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

(wystawy w dziale Galerie)

XIII Festiwal Harmonica Bridge 
Wystąpią wirtuozi harmonijki z ośmiu krajów. Choć dominować będzie blues, usłyszymy też mi-
strzowskie interpretacje jazzu (Hermine Deurloo), muzyki poważnej (Joe Powers), folkloru meksykań-
skiego (Los Mighty Calacas i Marcos Coll), rocka (Jack Cannon Band), a nawet folkloru warszawskie-
go (Stasiek Wielanek). W tym roku warsztaty poprowadzi dobrze znany w Polsce mistrz harmonijki 
z Wielkiej Brytanii, Paul Lamb. Dodatkową atrakcją będą warsztaty gitarowe mistrza techniki finger-
picking z Hamburga, Jacka Sprucha. W Hard Rock Pub „Pamela” odbywać się będą jam sessions. 
I podobnie jak ostatnio, któryś z zaproszonych gości poprowadzi warsztaty mistrzowskie.
Więcej o festiwalu: www.harmonicabridge.pl

23.08. (piątek)
godz. 13.00 Pomnik Kopernika: Wielka Łódź (Polska)
godz. 14.30 Pomnik Kopernika: Marco Marchi (Szwajcaria)
godz. 19.00 Dziedziniec Ratusza: Paul Lamb & Chad Strentz (Wielka Brytania), Hermine Deurloo 
(Holandia)
godz. 22.00 Pub Pamela: Jam Session 

24.08. (sobota)
godz. 11.00 Dom Muz: Konkurs 
godz. 14.00 Dom Muz: Warsztaty
godz. 13.00 Pomnik Kopernika: King Size Boogie Man (Czechy)
godz. 14.30 Pomnik Kopernika: Stasiek Wielanek (Polska)
godz. 19.00 Amfiteatr Muzeum Etnograficznego: Jack Cannon Band (Węgry), Los Mighty Calacas 
(Meksyk)
godz. 22.00 Pub Pamela: Jam Session 

25.08. (niedziela)
godz. 12.00 Dwór Artusa Joe Powers (USA)

DOM MUZ
ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Wakacje w Świetlicy Środowiskowej
1-6.07., godz. 10.00-12.00
W programie zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wyjścia do kina, teatru i na kręgle.
Wstęp wolny

Kolorowa Manufaktura (9-13 lat)
8-12.07., godz. 12.00-13.30
Warsztaty sztuki użytkowej. Na zajęciach poznamy kilka technik artystycznych (decoupage, malowa-
nie na szkle, tworzenie biżuterii, zdobienie toreb) i własnoręcznie wykonamy ozdobne przedmioty, 
które uczestniczki zabiorą do domów. 
Koszt: 30 zł

Graffiti i Street Art (10-14 lat)
15-19.07., godz. 12.00-13.30
Warsztaty, na których uczestnicy poznają historię street artu oraz nauczą się projektować i wyko-
nywania szablony graffiti, które następnie, będą odbijać na koszulkach oraz ściance przy użyciu 
profesjonalnych farb i sprayów. 
Koszt: 30 zł 

Maski Teatralne (8-12 lat)
22-26.07., godz. 12.00-13.30
Warsztaty plastyczne. Budujemy maskę teatralną techniką butafory na bazie glinianej formy, 
którą wcześniej wykonamy sami. Charakteryzacja i malowanie końcowe. 
Koszt 30 zł za 5 dni, ilość miejsc ograniczona. 

DOM MUZ, MDK, WOAK
DOM MUZ
ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Do 6 x Sztuka 
1-6.07., godz. 10.00-12.00 
Prezentacje warsztatowe Domu Muz, w ramach projektu Centrum Sztuki Współczesnej. 
Dla grup zorganizowanych przez Centrum Sztuki Współczesnej.

Maski Teatralne (8-12 lat)
8-12.07., godz. 10.00-12.00
Warsztaty plastyczne. Budujemy maskę teatralną techniką butafory na bazie glinianej formy, 
którą wcześniej wykonamy sami. Charakteryzacja i malowanie końcowe. 
Wstęp 30 zł za 5 dni, ilość miejsc ograniczona. 

Wakacyjna przygoda z teatrem (od 7 lat)
15-19.07., godz. 12.00-14.00 
Zapraszamy na warsztaty teatralno-plastyczne, na których poznamy pojęcia takie jak: prze-
strzeń, ruch, światło, maska, interpretacja tekstu, praca z rekwizytem, ekspresja twarzy i ca-
łego ciała. Będziemy próbowali stworzyć swoją opowieść posługując się językiem różnych 
gatunków teatru.
Wstęp 5 zł za dzień (opłata cały tydzień 25 zł), ilość miejsc ograniczona.

Wyruszamy na wyprawę... (od 7 lat)
22-26.07., godz. 12.00-14.00
Będzie można przyglądać się życiu i sztuce ludzi na różnych kontynentach. Zapraszamy 
wszystkich, w których jest ciekawość świata.
Wstęp 5 zł za dzień (opłata cały tydzień 25 zł), ilość miejsc ograniczona.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55
www.woak.torun.pl

W dolinie Osy 
12.07. (piątek), godz. 17.30, do 30.08.
Otwarcie wystawy poplenerowej. Wstęp wolny. 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury organizuje konkurs fotograficzny Podoba mi się! Tema-
tem Konkursu jest przedstawienie w formie fotografii zmian, które zachodzą w województwie 
kujawsko-pomorskim dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.woak.torun.pl. Termin zgłoszeń: 10 września 2013 r.

Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinie Filmu. Do 6 wrze-
śnia filmowcy-amatorzy oraz wszyscy niezależni twórcy mogą nadsyłać swoje prace na konkurs 
filmowy organizowany w ramach Konfrontacji. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: film 
dokumentalny i reportaż, film fabularny lub wideoklip, zgłaszane filmy nie powinny być dłuższe 
niż 25 minut. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej WOAK.

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

Każdy przyjeżdżający do Torunia słyszał zapewne legendę o flisaku, który 
ocalił miasto przed plagą żab, historię o przyczynie przechylenia się Krzywej 
Wieży, opowieść o powstaniu toruńskich pierników. Ale to nie wszystkie cie-
kawe podania związane z miastem. Dom Legend Toruńskich to połączenie in-
teraktywnego muzeum i teatru. Miejsce, które pozwoli przenieść się w świat 
magicznych opowieści o mieście i jego historii. 

Czynne codziennie w godz. 10.00-17.00
Dla odbiorców indywidualnych pokazy odbywają się, gdy zbierze się grupa 
min. 5-osobowa. Maksymalna wielkość grupy to 50 osób. 

Bilety: Dzieci i młodzież ucząca się 8,50 zł, osoby dorosłe: 9,50 zł, młodzież 
niepełnosprawna 5,50 zł, dorośli niepełnosprawni 8,50 zł. 

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl 

Koncerty na 15-lecie Pameli
8.07. (poniedziałek), godz. 19.00 The Mahones (Kanada)
Support: Kuzyni - akustycznie: Paweł „Kelner” Rozwadowski / 
Maciej Dłuzniewski

22.07. (poniedziałek), godz. 19.00 Swingin’ Utters (USA)
Support : Darek Malejonek / Paweł Gumola akustycznie

5.08. (pon.), godz. 19.00 Dave Herrero & The Hero 
Brothers Band (USA)
Support : Sold My Soul oraz akustycznie Sara Pach / Sławek Załeński

9.09. (poniedziałek), godz. 19.00 Danny Bryant Band (GB)
Support: duet akustyczny Riffertone oraz GoodWay
Wstęp wolny

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW 
POLSKA SZTUKA UŻYTKOWA OKRĘG TORUŃSKI

V Toruński Międzynarodowy Sympozjum Malarskiego 
„Malownicza Barbarka”
Uczestnikami są artyści malarze z dziewięciu krajów: Anna Swoboda – Wło-
chy, Sascha Unger – Niemcy, Derya Ulkr – Turcja, Mustafa Haykir – Turcja, 
Faden Suzan Kudsioglu- Turcja, Emine Ozdemir – Turcja, Małgorzata Wojnow-
ska-Sopbecka – Polska, Cora Vries – Holandia, Hoogendam – Holandia, Ewa 
Pankiewicz – Polska, Dorota Joanna Kucharska – Polska, Svetlana Zhuravleva 
– Rosja, Imed Rokbani – Tunezja, Najib Rokbani – Tunezja, Ewa Dąbrowska 
– Polska, Iryna Gresyk – Ukraina, Alla Parsons – USA, Fatma Gurle – Turcja, 
Senol Tilki – Turcja.

Ratusz Staromiejski 
2.07. (wtorek)
• godz. 13.00 Inauguracja Sympozjum Malarskiego, podpisanie porozumienia 
o współpracy kulturalnej: ZPAP PSU Okręg Toruński/ Associazione Culturale 
Arte Continua – Włochy, 
godz. 14.15 Panel Konferencyjny: Zasoby muzealne Torunia. Wykład wygłosi 
Dr. Marek Rubnikiowicz, dyr. Muzeum Okręgowego
Sztuka współczesna – sposoby interpretacji. Wykład wygłosi Paweł Lubowski 
- Dyrektor CSW Znaki Czasu
• godz.15.30 Otwarcie wystawy Trzy pokolenia sztuki – malarstwo / Nejib Rok-
bani, Imed Rokbani i Mohamed Habib Rokbani – Tunezja

IINNI ORGANIZATORZYPPLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Cudowna podróż 360 D (dla młodych widzów)
W trakcie seansu przedstawiamy podstawowe gwiazdozbiory na niebie oraz związane z nimi greckie mity. 
Udajemy się także w podróż po Układzie Słonecznym, lądując na powierzchni Księżyca i Marsa. Pokazujemy 
dzieciom, jak wyglądają z bliska pierścienie Saturna oraz chmury na Jowiszu. Poznajemy Słońce jako jedną 
z gwiazd oraz sprawdzamy, czy w kosmosie można spotkać ufoludki... „Cudowna podróż” to wesoła i dyna-
miczna opowieść o kosmosie przeznaczona dla młodych widzów wieku 7 – 10 lat. Pokaz prezentowany jest 
z zupełnie nowymi animacjami wyświetlanymi na całej kopule planetarium – ruchomy obraz 360 stopni.

Lato pod gwiazdami
Podczas tego pokazu odbędziemy wspólną podróż wśród gwiazd i konstelacji. Poznamy mitycznych, grec-
kich bohaterów i przerażające stwory. Wyruszymy też na spotkanie gwiazd, których nigdy z Polski nie do-
strzeżemy – zobaczymy Krzyż Południa i Obłoki Magellana. Spotkamy się z obcymi słońcami, poznamy od-
ległe mgławice, ujrzymy jak żyją i umierają gwiazdy, jak rodzą się nowe planety.

Pozostałe seanse w ofercie: „Barwy kosmosu” i „Wyprawa po ogień i lód” (dla dzieci), a także „Osiem planet ?”, 
„Operacja Saturn” oraz „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny prezentacji seansów: w poniedziałki o godz. 11.30, 12.45, 14.00 i 15.15;  od wtorku do piątku 
o godz. 11.00, 12.15, 13.30, 14.45, 16.00 i 17.15;  w soboty o godz. 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30 
i 17.45;  w niedziele o godz. 11.30, 12.45, 14.00, 15.15 i 16.30. 

Bilety:
grupowy szkolny 8,50 zł, ulgowy 10 zł;  normalny 12 zł, na wersję angielską: 15 zł
w weekendy dla wszystkich widzów bilet ulgowy

wystawa interaktywna ORBITARIUM
W Orbitarium można sterować okazałym modelem sondy kosmicznej Cassini, uruchamiając kamery wizyjne, 
anteny sondy, czy też efektowne silniki sterujące. Do dyspozycji odwiedzających jest także zestaw urządzeń 
i modeli interaktywnych, dzięki którym samodzielnie przeprowadza się proste doświadczenia ilustrujące 
zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Tłumaczą one m.in. transmisję sygnału w kosmosie, burzliwe at-
mosfery planet, ciśnienie atmosferyczne. Używając odpowiednich przycisków można własnoręcznie spraw-
dzić, jak rodzą się tornada oraz ile ważyłby człowiek, mieszkając na Księżycu bądź Saturnie.

Godziny wejść do sali Orbitarium: w poniedziałki wejścia o godz. 12.00, 13.15, 14.30;  od wtorku do piątku 
wejścia o godz. 11.30, 12.45, 14.00, 15.15 i 16.30;  w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45 
i 17.00;  w niedziele wejścia o godz. 12.00, 13.15, 14.30 i 15.45.

Bilety:
grupowy szkolny 6,50 zł
ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie można obser-
wować i przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska 
poprzez samodzielne eksperymenty wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Zie-
mi, tęczę, cyklon, a także powstawanie wydm, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. Są tu też 2 sta-
nowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastyczne instalacje 
pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający 
wulkan, będący kolebką życia ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 

Godziny wejść do sali Geodium: w poniedziałki wejścia o godz. 12.30, 13.45 i 15.00;  od wtorku do piątku 
wejścia o godz. 12.00, 13.15, 14.30, 15.45 i 17.00;  w soboty wejścia o godz. 12.30, 13.45, 15.00, 16.15 
i 17.30;  w niedziele wejścia o godz. 12.30, 13.45, 15.00 i 16.15.

Bilety:
grupowy szkolny 6,50 zł, ulgowy 7 zł;  normalny 9 zł
w weekendy dla wszystkich odwiedzających bilet ulgowy



Galeria: Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie 
tworzenia, do 23.08.
Wystawa obrazów i rzeźb pozostawionych przez twórców w zbiorach Ośrodka

POLSKA AKCJA HUMANITARNA 
facebook.com/PAH.biurowtoruniu

Akcja humanitarna. Fotografie Tomasza Woźnego z Sudanu 
Południowego, do 19.08.
Wystawa prezentuje zdjęcia zrobione podczas udzielania pomocy natychmiastowej przez Pol-
ską Akcję Humanitarną uchodźcom wewnętrznym w lutym 2013. Intensywne, artystyczne kadry 
wciągają nas w codzienność, w której żyją Sudańczycy. 
Miejsce: Klub Niebo

FASHION DEMOCRACY

Fashion Democracy Summer, 6.07. (sobota)
Fashion Democracy jest imprezą modową organizowaną w największych Centrach Handlowych 
w całej Polsce. To impreza, na której projektanci i firmy wystawiają najnowsze kolekcje na pro-
mocyjną sprzedaż. Impreza gromadzi zarówno znane marki ubraniowe jak i akcesoria. Wszystkie 
kolekcje sprzedawane są po cenach promocyjnych
Atrakcje: warsztaty ze stylistami, panele dyskusyjne, spotkania z blogerami, konkursy, promo-
cje sprzedaży, promocje partnerskie
Miejsce: Toruń Plaza

GALERIA I KAWIARNIA „MUZA”
Rynek Staromiejski 1 

(budynek Ratusza Staromiejskiego, naprzeciwko Poczty Głównej)

Wystawa Jarosława Kukowskiego oraz Tomasza Alena Kopery
do 31.08.
Wystawa świetnych surrealistów. W galerii obejrzeć można również prace Mai Borowicz oraz 
Adama Łożykowskiego. 

TWIERDZA TORUŃ. FORT IV
ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.fort.torun.pl

Odkrywanie tajemnic Fortu IV
każdy piątek i sobota, godz. 20.00
Przewodnicy w mundurach będą oprowadzali po kazamatach Fortu IV. Oprócz dawnych koszar 
zwiedzimy także prochownie, dowiemy się, po co w Forcie było „zwierciadło akustyczne” i za-
kręcimy 200 kg kopułą. Bilety 5zł. Warto zabrać z sobą latarki lub zakupić na miejscu pochodnie 
(8zł/szt.)

Zwiedzanie indywidualne: 5zł dzieci (4 zł grupa powyżej 15 osób) , 8 zł dorośli (7 zł grupa po-
wyżej 15 osób)
Codziennie w godz. 9.00-16.00 (październik-marzec), godz. 9.00-20.00 (kwiecień-wrzesień)
Codziennie w godz. ustalonych wcześniejszą rezerwacją:
Przewodnik po Forcie IV: grupa do 10 osób: 30 zł, grupa powyżej 10 osób: 50 zł
Zwiedzanie Fortu nocą z pochodniami (z przewodnikiem): 50 zł od grupy
Zwiedzanie Fortyfikacji Pierścienia Zewnętrznego z przewodnikiem: 2-3 godz., transport własny, 
150 zł od grupy

Oferta edukacyjna:
Interaktywne lekcje historii połączone ze zwiedzaniem Fortu IV (ok. 1,5 h): 5 zł od ucznia
Tematy do wyboru: „Dzieje Torunia pod zaborami” (gimnazjum, szkoła podstawowa), „Wpływ 
fortyfikacji na życie miasta” (liceum), „Toruń, miasto Twierdza” (gimnazjum), „Toruń, jako Twier-
dza pierścieniowa” (gimnazjum), „Żywa historia, czyli jak zdobyć twierdzę” (szkoła podstawowa).

Szkoła Leśna na Barbarce – Leśniczówka 
3.07. (środa) 
• godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Anna Swoboda/ Włochy, Sascha 
Unger / Niemcy, Derya Ülker / Turcja, Mustafa Haykir / Turcja

4.07. (czwartek) 
• godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Faden Suzan, Kudsioğlu / Turcja, 
Emine Özdemir / Turcja, Dariusz Przewięźlikowski / Polska, Małgorzata Wojnowska – Sobecka 
/ Polska

5.07. (piątek) 
• godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Cora Vries / Holandia, Tineke Ho-
ogendam / Holandia, Ewa Pankiewicz / Polska, Dorota Joanna Kucharska / Polska

6.07. (sobota) 
• godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Svetlana Zhuravleva / Rosja, Imed 
Rokbani / Tunezja, Nejib Rokbani / Tunezja, Ewa Dąbrowska / Polska

7.07. (niedziela)
• godz. 14.00-17.00 warsztaty plastyczne dla mieszkańców Torunia i okolic z udziałem artystów 
V Międzynarodowego Sympozjum Malarskiego Malownicza Barbarka 2013

8.07. (poniedziałek)
• godz. 17.30 Prezentacje dorobku artystycznego i dyskusje: Iryna Gresyk / Ukraina, Alla Par-
sons / USA, Fatma Gürle / Turcja, Şenol Tilki / Turcja

9.07. (wtorek)
• godz. 15.00-20.00 prezentacja prac powstałych w czasie sympozjum
• godz. 18.00 Zakończenie sympozjum i wręczenie uczestnikom certyfikatów.

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
www.ksiaznica.torun.pl

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23

Maja Rosińska - Czarne zabarwienie bieli, do 5.07.
Na wystawie można zobaczyć 15 monochromatycznych prac studentki IV roku Mediów Rysunko-
wych UMK. Prace wykonane są w różnych technikach rysunkowo-malarskich. Rysunki i obrazy 
przedstawiają szybką notację postaci ludzkich, otoczenia oraz abstrakcję składającą się z 9 ele-
mentów, która była inspiracją i impulsem do stworzenia tej wystawy. Maja Rosińska należy do 
grupy artystycznej A.kóku, powstałej z działalności naukowego koła studentów rysunku. Intere-
suje się rysunkiem, performance, a także sztuką mediów. 

Karolina Kaźmierkiewicz  - Manga. Sztuka rysowania japońskiego 
komiksu, 1-30.08.
Artystka zaprezentuje 30 prac wykonanych tradycyjnymi technikami (ołówek, tusz). Wszystkie 
są inspirowane mangą, czyli japońską sztuką komiksu. Jest studentką psychopedagogiki, na co 
dzień jest pracuje w poznańskim wydawnictwie Yumagari.

Filia nr 2, ul. Kościuszki 47

Grupa Plastyczna Batik, do 30.08.
Grupa działa w ramach Stowarzyszenia „Społeczne Ognisko Artystyczne” na Wrzosach. Prowa-
dzi je Sabina Łeszczyńska. W bibliotece swoje prace pokażą: Anna Jung, Anna Strecker, Antoni 
Kujawski, Halina Ciejek, Iwona Mazurowska-Kłosowska, Iwona Walter, Jolanta Wojdziak, Łucja 
Tyburska.

Filie czynne:
poniedziałek, wtorek i czwartek: godz. 12.00-18.00
środa: godz. 11.00-15.00
piątek: godz. 8.30-16.00

OśRODEK CZYTELNICTWA CHORYCH 
I NIEPEłNOSPRAWNYCH
ul. Szczytna 13

LIPIEC

1.07. (poniedziałek)
  godz. 20.30  Koncerty pod Gwiazdami: Tomasz Stańko New York 
Quartet,  dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

2.07. (wtorek)
   V Toruński Międzynarodowy Sympozjum Malarskiego „Malownicza 
Barbarka”, do 10.07.,  Ratusz Staromiejski (1 dnia), Osada Leśna 
na Barbarce (pozostałe dni) 

3.07. (środa)
   Trzy pokolenia sztuki- malarstwo. Wystawa prac artystów tunezyj-
skich, do 14.07.,  Ratusz Staromiejski

4.07. (czwartek)
  godz. 18.00-19.00  W drodze do gwiazd, do 8.08. w czwartki, Sce-
na na Rynku Staromiejskim godz. 19.00-20.30 CzAD – Czwartkowa 
Aktywność Debiutantów – wszystkie czwartki wakacji,  Scena na 
Rynku Staromiejskim

5.07. (piątek)
  godz. 17.00-18.00  Koncerty: światowe i polskie przeboje A. Kubac-
ki, godz. 18.00-19.00 zespół De Bobers,  Scena na Rynku Staro-
miejskim
  godz. 18.00  Muzyczna podróż: Koncert zespołów folklorystycz-
nych z Bośni i Hercegowiny, Węgier, Słowacji oraz górali żywiec-
kich z Polski,  Muzeum Etnograficzne 
  godz. 19.00  Koncerty pod Gwiazdami: Alosza Awdiejew,  dziedzi-
niec Ratusza Staromiejskiego

6.07. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etno-
graficzne

  godz. 16.00  Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, spektakl Baja 
Pomorskiego, godz. 17.30 Recital piosenek dla młodzieży i doro-
słych,  Scena na Rynku Staromiejskim
  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Inauguracja Festiwalu: 
Wieczór Hiszpański - Quatuor Europa,  Młodzieżowy Dom Kultury 
  godz. 20.00  Koncert piosenki francuskiej „Miłość w Paryżu”,   
Zamek Krzyżacki
   Fashion Democracy Summer,  Centrum Handlowe Toruń Plaza

7.07. (niedziela)

  godz. 12.00-19.00  Smerfny Event - promocja filmu Smerfy 2, 
 Rynek Nowomiejski 
  godz. 13.00  Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki, godz. 14.15 
Recital piosenek dla młodzieży i dorosłych,  Scena na Rynku 
Staromiejskim

 8.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  15-lecie Pameli: The Mahones (Kanada), Support: 
Kuzyni - akustycznie: Paweł „Kelner” Rozwadowski / Maciej Dłu-
zniewski,  HRP Pamela

10.07. (środa)
  godz. 19.00-20.30  Koncert Claude’a Haya,  Scena na Rynku Sta-
romiejskim

12.07. (piątek)
  godz. 17.30  W dolinie Osy, wystawa czynna do 30.08.,  Wojewódz-
ki Ośrodek Animacji Kultury

  godz. 18.30-19.30  Koncert francuskiego zespołu trębaczy i tu-
bistów, godz. 19.45-21.30 Koncert piosenki francuskiej z okazji 
Święta Republiki,  Scena na Rynku Staromiejskim

13.07. (sobota)
  godz. 16.00-17.00  Piosenki z czterech stron świata,   
Scena na Rynku Staromiejskim 

  godz. 20.00  Koncerty pod Gwiazdami: Rykarda Parasol z zespo-
łem,  dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wieczór Wiedeński: 
The Vienna Glass Armonica Duo,  Collegium Maximum – Sala  
Senatu

  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie  wieży ratuszowej

14.07. (niedziela)
  godz. 12.00  Premiera w ramach Lata w Teatrze,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 16.00-17.00  „Przeboje mistrzów - od Corellego do Piazzoli”, 
 Scena na Rynku Staromiejskim

17.07. (środa)
  godz. 16.30 i 18.00  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

19.07. (piątek)
  godz. 18.00  Tomasz Sobieraj, Leszek Żurek - Powidoki i Obiek-
ty banalne, Rafał Boettner – Łubowski - Pytania bez odpowiedzi, 
Laboratorium sztuki 2013. Nie(po)rozumienie: Paweł Olszczyński 
– Lustro, wystawy czynne do 25.08.,  Galeria Wozownia
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  godz. 18.00-19.00  Koncert: zespół Zagadka, godz. 19.00-
20.00 zespół B-rock,  Scena na Rynku Staromiejskim
  godz. 20.00  Koncerty pod Gwiazdami: Natalia Przybysz – Ko-
zmic Blues – Janis Joplin Tribute,  dziedziniec Ratusza Staro-
miejskiego
  godz. 22.00-1.00  Nocne obserwacje nieba,  Barbarka

20.07. (sobota)
  godz. 16.00  Lipcowy koncert życzeń, scena plenerowa przed 
 Ratuszem Staromiejskim

  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wieczór Wirtu-
ozów: A.M. Staśkiewicz (skrzypce), K. Meisinger (gitara),  CSW 
„Znaki Czasu”

  godz. 20.00  Zamkowe Spotkania z Poezją: Agata Ślazyk,  Za-
mek Krzyżacki

21.07. (niedziela)
  godz. 15.00  Świat i okolice: Elbrus - spotkanie z Przemysła-
wem i Witoldem Orcholskimi,  scena plenerowa przed Ratu-
szem Staromiejskim

22.07. (poniedziałek)
  godz. 19.00  15-lecie Pameli: Swingin’ Utters (USA). Support: 
Darek Malejonek / Paweł Gumola akustycznie,  HRP Pamela

25.07. (czwartek)
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha, także 26.07.,  Muzeum 
Etnograficzne

26.07. (piątek)
  godz. 17.00-17.30  KUMADE - pokaz karate w wykonaniu dzieci, 
godz. 17.45-18.50 Teatr Afisz,  Scena na Rynku Staromiejskim
  godz. 20.00  Koncerty pod Gwiazdami: Janusz Radek z zespo-
łem,  dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

27.07. (sobota)
  godz. 17.00-20.00  Kącik cyrkowca, czyli jak zostać nano-bra-
tem,  Scena na Rynku Staromiejskim
  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wieczór Roman-
tyczny: Jekaterina i Staniław Drzewieccy (fortepian),   
Dwór Artusa

28.07. (niedziela)
  godz. 13.30-16.30  Piracki zawrót głowy,  Scena na Rynku Sta-
romiejskim
  godz.16.00  Bracia Hajdyczukowie i Olena Maruniak z Ukrainy, 
 Zamek Krzyżacki

29.07. (poniedziałek)
   Koncert zespołu Blueberry,  LabSen / Bulwar sztuki przy CSW 

30.07. (wtorek)
  godz. 12.00  Muzeum-panaceum,  Muzeum Etnograficzne

SIERPIEŃ

1.08. (czwartek)
  godz. 20.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: otwarcie festiwa-
lu, spektakl Teatru Rampa Być jak Frank Sinatra,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 22.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: inauguracja nowe-
go pokazu światła, wody i dźwięku,  fontanna Cosmopolis
   Karolina Kaźmierkiewicz  - Manga. Sztuka rysowania japońskiego 
komiksu, do 30.08.,  Filia nr 1 Książnicy Kopernikańskiej

2.08. (piątek)
  godz. 13.00-19.00  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Przegląd 
Konkursowy,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 18.30-19.45  Muzyka latynoamarykańska, godz. 20.00-21.15 
zespół ERGO,  Scena na Rynku Staromiejskim
  godz. 21.30  Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej: Piotr Dzubka „Mu-
sicale na ekranie”,  Teatr Baj Pomorski

3.08. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etno-
graficzne 
  godz. 17.00-20.00  Warsztaty dworskie,  Scena na Rynku Staromiej-
skim

  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wieczór Grecki: Karina 
Skrzeszewska (sopran), Katarzyna Neugebauer (fortepian),  Ratusz 
Staromiejski
   Wystawa prac dzieci z Chorwacji, do 10.09.,  Galeria i Ośrodek Pla-
stycznej Twórczości Dziecka

4.08. (niedziela)
  godz. 14.00-17.00  Warsztaty dworskie,  Scena na Rynku  
Staromiejskim
  godz. 16.00  Koncert plenerowy,  Park na Bydgoskim Przedmieściu
  godz. 17.00  Bitwa o zamek toruński w 1410 roku,  Zamek Krzyżacki
  godz. 21.00  Koncerty pod Gwiazdami: Moya Brennan (Clannad), 
 dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

a

5.08. (poniedziałek)
  godz. 19.00  15-lecie Pameli: Dave Herrero & The Hero Brothers 
Band (USA). Support : Sold My Soul oraz akustycznie Sara 
Pach / Sławek Załeński,  HRP Pamela

6.08. (wtorek)
  godz. 18.00  Promocja książki „Chopin żywy w swoich listach  
i w oczach współczesnych”,  CSW 
  godz. 18.30  Wernisaż wystawy Michała Głowackiego,  
do 30.08.,  Dwór Artusa

7.08. (środa)
  godz. 16.30 i 18.00  Oprowadzanie po  Dworze Artusa

9.08. (piątek)
  godz. 19.00-21.45  Pieśni popularne ludowo-biesiadne (M.Haj-
duczenia),  Scena na Rynku Staromiejskim

10.08. (sobota)
  godz. 18.00-19.00  Pod dachami Paryża, godz. 19.00-20.00 
Rosyjska muzyka (J.Beszczyński),  Scena na Rynku Staromiej-
skim
  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wokół Lutosław-
skiego: K. Jakowicz (skrzypce), R. Morawski (fortepian),  Dwór 
Artusa

11.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Spektakl „Przypadki Doktora Bonifacego Trąbki”, 
 Teatr Baj Pomorski

  godz. 16.00-17.00  Koncert arii operowych i operetkowych, 
godz. 18.00-19.00 koncert Asi Czajkowskiej,  Scena na Rynku 
Staromiejskim

15.08. (czwartek)
  godz. 18.30-20.00  Pieśni wojskowe - zespół SALWA,  Scena na 
Rynku Staromiejskim

16.08. (piątek)
  godz. 18.30-19.00  KUMADE - pokaz karate w wykonaniu dzie-
ci, godz. 19.15-20.30 zespół MGM, godz. 20.45-22.00 DJ Funk-
tion,  Scena na Rynku Staromiejskim

17.08. (sobota)
  godz. 12.00-14.00  Zostań artystą,  Scena na Rynku  
Staromiejskim

  godz. 20.00-24.00  Nocne udostępnienie  wieży ratuszowej

18.08. (niedziela)
  godz. 13.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Koncert muzyki gospel, 
 Kościół Akademicki Świętego Ducha
  godz. 15.00-17.00  Warsztaty, animacje,  Scena na Rynku Staro-
miejskim

23.08. (piątek)
  godz. 13.00  Festiwal Harmonica Bridge: Wielka Łódź (Polska),  
Marco Marchi (Szwajcaria),  Pomnik Kopernika
  godz. 16.00-19.00  Święto  Ulicy Szewskiej
  godz. 19.00  Festiwal Harmonica Bridge: Paul Lamb & Chad Strentz 
(Wielka Brytania), Hermine Deurloo (Holandia),  Dziedziniec Ratusza

  godz. 22.00  Festiwal Harmonica Bridge: Jam Session,  Pub Pamela
  godz. 22.00-1.00  Nocne obserwacje nieba,  Barbarka
   9.Triennale Małych Form Malarskich, do 29.09.,  Galeria Wozownia

24.08. (sobota)
  godz. 13.00  Festiwal Harmonica Bridge: King Size Boogie Man (Cze-
chy), Stasiek Wielanek (Polska),  Pomnik Kopernika

  godz. 19.00  Festiwal Harmonica Bridge: Jack Cannon Band (Węgry), 
Los Mighty Calacas (Meksyk),  Amfiteatr Muzeum Etnograficznego

  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wieczór Młodych  
Talentów,  Dwór Artusa
  godz. 22.00  Festiwal Harmonica Bridge: Jam Session,  Pub Pamela

25.08. (niedziela)
  godz. 12.00  Festiwal Harmonica Bridge: Joe Powers (USA),   
Dwór Artusa
  godz. 12.00  spektakl „Marionetka Kosmiczna Tajemnica”,   
Teatr Baj Pomorski 

27.08. (wtorek)
  godz. 12.00  Muzeum-panaceum,  Muzeum Etnograficzne 

30.08. (piątek)
  godz. 18.45-20.00  zespół Absurd, godz. 20.15-21.30 Zwierzak, 
 Scena na Rynku Staromiejskim 

31.08. (sobota)
  godz. 10.00-20.00  Święto Ulicy Podmurnej.  Wstęp wolny 
  godz. 20.00  Festiwal Muzyka i Architektura: Wielki Finał: Tańce  
z oper i baletów,  kościół św. Katarzyny
   II Turniej Toczenia Beczek ze Śledziami i Święto Ulicy Szerokiej  
i Królowej Jadwigi
   Toruńskie Gwiazdy - koncert,  Scena na Rynku Staromiejskim 
   Wolna Sobota: Dzień dla kobiet,  CSW



Ciekawe strony
internetowe o Toruniu:
www.torun.pl

www.torun.pl/ikar

www.tak.torun.pl

www.it.torun.pl

www.kulturalnytorun.pl

www.orbitorun.pl

www.podkopcem.pl

www.cowtoruniu.pl

www.torun.com.pl

www.wmoimobiektywie.home.pl

www.foto-torun.pl

Niezbędne adresy:
Toruńska Agenda Kulturalna 
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, tel. 56 621-03-33

Ośrodek Informacji Turystycznej
Rynek Staromiejski 25, tel. 56 621-09-31

Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia
ul. Podmurna 60, tel. 56 622-20-65

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta 
Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611-87-15 

Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu
Miasta Torunia
ul. Grudziądzka 126 B, tel. 56 611-85-54

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
Wały Gen. Sikorskiego 10, tel. 56 611-88-20

Centrum Informacji Młodzieży MDK 
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 654-04-58


