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Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza 2, wej ście od
„Knaj pki 10,5”), tel. 609 746 402, www.oto ja.art.pl:
ga le ria pre zen tu je obra zy, ry sun ki i gra fi ki z ko lek cji
OTO JA. Na miej scu moż li wość za ku pu ka ta lo gów 
i pla ka tów z wy staw, ko szu lek, kub ków, kar tek
pocz to wych; czyn na od po nie dział ku do piąt ku 
w godz. 14 – 17.30.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), 24/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Fry de ryk Cho pin. Poś ród nut
ry su nek kre ślo ny i sło wo…” – wy sta wa z oka zji ob -
cho dów ro ku Fry de ry ka Cho pi na, czyn na od 23
wrześ nia do 30 wrześ nia, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10 – 18, so bo ty 10 – 14.
„Świat jest bar dziej skom pli ko wa ny niż na sze

praw dy o nim” – wy sta wa o ży ciu i twór czo ści Ste-
fa na The mer so na przy go to wa na przez Książ ni cę
Płoc ką na ob cho dy 100-le cia uro dzin wiel kie go płoc-
cza ni na, pre zen to wa na w Te a trze Dra ma tycz nym im.
Je rze go Sza niaw skie go w Płoc ku, ek spo zy cja czyn na
od 2 do 5 wrześ nia.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska 3a), tel. 24/ 262
26 23: ek spo zy cje sta łe – „Sztu ka sa kral na z te re nu
Die ce zji Płoc kiej”, „Ma lar stwo pol skie szkół ro mań -
skich i ger mań skich”, „Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze
skar bca ka te dral ne go m.in. ilu mi no wa ne ko dek sy rę -
ko piś mien ne: Bib lia Płoc ka (I poł. XII w.), Gra du ał
fran cisz kań ski (XII w.), Księ ga ob ja wień św. Bry gi -
dy (1400 r.), tka ni ny li tur gicz ne XV -XVIII w., ma -
lar stwo śred nio wie cza, ma lar stwo no wo żyt ne i ob ce,
pa sy kon tu szo we, złot nic two; mu ze um czyn ne od
wtor ku do so bo ty w godz. 10 – 15, nie dzie le i świę ta
w godz. 11 – 16.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska 8), tel. 24/ 364
70 71, www.mu ze um plock.art.pl: ek spo zy cje sta łe:
wnę trza se ce syj ne, ga le ria rzeź by i ma lar stwa, rze -
mio sło ar ty stycz ne, ma lar stwo i rzeź ba Bo le sła wa
Bie ga sa. Mu ze um czyn ne: wto rek – nie dzie la 

w godz. 10 – 17. Bi le ty: nor mal ny 8 zł, ul go wy 4 zł.
Wstęp wol ny dla dzie ci do lat 7 oraz w czwar tki dla
wszyst kich.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/
364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: w ra mach Tran s-
gra nicz ne go Fe sti wa lu Sztuk im. St. The mer so na wy -
sta wa „W krę gu The mer so nów”.
Wy sta wa po kon kur so wa Ogól no pol skie go Kon kur su

na Ko miks Jed no plan szo wy: „Wiel kie Rocz ni ce Hi s-
to rycz ne – Bi twa pod Grun wal dem 1410, Obro na
Płoc ka 1920” oraz „Wy sta wa dzia nin” Re na ty Pa -
proc kiej. Czyn na do 26 wrześ nia.

Cen trum Han dlo we Ga le ria Wi sła (ul. Wy szo -
grodz ka 144), tel. 24/ 363 33 00. We współ pra cy 
z To wa rzy stwem Na u ko wym Płoc kim – wy sta wa
ko pii gra fik Fran ci sco Goi z cy klu „Ka pry sy”.
Ek spo zy cja znaj du je się przy wej ściu głów nym do
ga le rii na par te rze w lo ka lu miesz czą cym się przy
biu rze po dró ży ABC Świat Po dró ży, czyn na do 17
wrześ nia. 

2 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8): Pro jek cje fil -

mów Ste fa na The mer so na z pre lek cja mi pro fe so ra
Ry szar da W. Klusz czyń skie go, godz. 12.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: Wer ni saż gra fik Cze sła wa
Nie me na, Kon cert Wło dzi mie rza Ki nior skie go i Di -
gi tal Prin cezz, godz. 17.
Pre mie ra spek ta klu „Mmaa”. Re ży se ria Piotr Bo gu -

sław Ję drzej czak, godz. 19.

3 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19

22, www.dd.po kis.pl: Pa nel na u ko wy po świę co ny
twór czo ści Ste fa na The mer so na, godz. 12.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/
364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: Wy sta wa 
„W Krę gu The mer so nów”, godz. 15.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268 00
33, www.bibl.plock.pl: wy sta wa „Świat jest bar dziej
skom pli ko wa ny niż na sze praw dy o nim”, po świę co -
na ży ciu i twór czo ści Ste fa na The mer so na, godz. 18
(wystawa czynna do 18 września).

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul. Tum ska 9a), tel.
24/ 367 19 20, www.po kis.pl: Pro mo cja spe cjal ne go
wy da nia „Go ści niec Sztu ki”, po świę co ne go ży ciu 
i twór czo ści Ste fa na The mer so na, godz. 19.
„Ma nu fak tu ra” – re ci tal Sam bo ra Du dziń skie go,

godz. 20.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „Mmaa”, godz. 19.

4 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/

364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: w ra mach Tran -
sgra nicz ne go Fe sti wa lu Sztuk im. St. The mer so na
wy sta wa „W krę gu Te mer so nów”; godz. 15 – 18,
wstęp wol ny. 

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), Tel. 24/ 367 19
22, www.dd.po kis.pl: VI Ma zo wiec kie Bien na le Gra -
fi ki Dzie ci i Mło dzie ży „Por tret Ka zia Ba zgro ty” –
roz strzy gnię cie kon kur su i wer ni saż wy sta wy po kon -
kur so wej, godz. 12.
Po kaz slaj dów w ra mach Klu bu „Po dró że’ im. To ny’e -

go Ha li ka pt. „Ar gen ty na – la ty no ska kra i na róż no ści”.
Ko men tarz: Ste fan Czer niec ki; godz. 18, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „Świę ty Fran ci szek z Gub bio,
czy li kot le ty św. Fran cisz ka” – spek takl Te a tru Wiel -
kie go im. Sta ni sła wa Mo niusz ki z Poz na nia, godz. 19.

5 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/

364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: w ra mach Tran -
sgra nicz ne go Fe sti wa lu Sztuk im. St. The mer so na
wy sta wa „W krę gu The mer so nów”; godz. 10-15,
wstęp wol ny. 

Cer ro Tor res i in ne „cu da” Ar gen ty ny bę dzie moż na zo ba czyć pod czas po ka zu slaj dów 
w Do mu Dar mstadt 4 wrześ nia o godz. 18

Ke vin Ken ner, pia ni sta z USA wy stą pi 
z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną 

10 wrześ nia o godz. 19
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Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska 8), tel. 24/ 364
70 71, www.mu ze um plock.art.pl: „Uro dzi ny Ste fa na
The mer so na”, „Płock Per cus sion Duo” Mie czkow -
ski/Za wadz ki, „Pę drek Wy rzu tek” – spek takl Sto wa -
rzy sze nia Te a tral ne go Ba dów, godz. 19.

9 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268 00 33,

www.bibl.plock.pl: wy kład dr. Wal de ma ra Smasz cza
pt. „Płock na kar tach Krzy ża ków Hen ry ka Sien kie wi cza
– te go nie zo ba czysz w fil mie”; godz. 18, wstęp wol ny. 

10 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa, ul.

Ko le gial na 23), tel. 24/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
Fry de ryk Cho pin – 200 lat. Ina u gu ra cja Se zo nu Ar ty -
stycz ne go 2010/2011. Wy ko naw cy: Ke vin Ken ner
(USA) – for te pian, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Zyg-
munt Ry chert – dy ry gent. W pro gra mie: S. Mo niusz ko –
Uwer tu ra do ope ry „Pa ria”, F. Cho pin – Kon cert for te -
pia no wy f-moll op.21, P. Czaj kow ski – VI Sym fo nia h-
moll op. 74 „Pa te tycz na”; godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza 2/26), tel. 609
746 402, www.oto ja.art.pl: 3 Od sło na pro jek tu „Bli -
żej sztu ki” pt. „La rum – Mu ral – ga le ria w prze strze -
ni pub licz nej”. W pro gra mie: od godz. 14 – war szta -
ty stre et -art-u dla dzie ci i mło dzie ży, któ re po pro wa -
dzą twór cy IXI Co lor i Mat zky; o godz. 18 – spot ka -
nie z pre zen ta cją me dial ną z udzia łem ar ty stów: IXI
Co lor, Two ży wo, Ga le ria Rusz; od 15 wrześ nia –
wy sta wy na bil bo ar dach: Two ży wo, Ga le ria Rusz.
Pro jekt re a li zo wa ny przy wspar ciu Mi ni ster stwa Kul-
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, wstęp wol ny.

11 WRZEŚ NIA 2010 (SO BO TA)
Pla ża nad Wi słą: „Roc ko we Po że gna nie La ta 2010

– Płock Co ver Fe sti wal”. Im pre za jest ostat nią w let-
nim se zo nie im prez ple ne ro wych. W tym ro ku na
płoc kiej pla ży za go ści le gen dar na gwia zda Ed guy.
Ich wy stęp po prze dzą kon cer ty zes po łów Je lo nek, Si -
le nia i Ex ter mo; godz. 18, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta” –
pre mie ra, godz. 19.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza 2/26), tel. 609
746 402, www.oto ja.art.pl: 3 Od sło na pro jek tu „Bli -
żej sztu ki” pt. „La rum – Mu ral – ga le ria w prze strze -
ni pub licz nej”. W pro gra mie: od godz. 14 – war szta -
ty stre et -art-u dla dzie ci i mło dzie ży, któ re po pro wa -
dzą twór cy IXI Co lor i Mat zky; o godz. 16 – war sz-
ta ty dla dzie ci i mło dzie ży z B. Jasz czak i R. Ła ba -
rzew skim (sty pen dy sta mi MKiDN); od 15 wrześ nia
– wy sta wy na bil bo ar dach: Two ży wo, Ga le ria Rusz.
Pro jekt re a li zo wa ny przy wspar ciu Mi ni ster stwa Kul-
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, wstęp wol ny.

12 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”, godz. 19.

13 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268 00

33, www.bibl.plock.pl: „Niez na ne zbrod nie ra dziec -
kie we wschod niej czę ści Pol ski w la tach 1939 –
1943” – pre lek cja Da riu sza Mar ka Srzed nic kie go
wraz z omó wie niem re a li za cji czte rech fil mów do ku -
men tal nych do ty czą cych niez na nych mor dów so -
wiec kich w Pol sce; godz. 18, wstęp wol ny. 

14 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „Mmaa”, godz. 10.

15 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/

364 60 40, www.ploc ka ga le ria.com: otwar cie wy sta -
wy po kon kur so wej Ogól no pol skie go Kon kur su na
Ko miks Jed no plan szo wy „Wiel kie Rocz ni ce Hi sto -
rycz ne – Bi twa pod Grun wal dem 1410, Obro na Płoc-
ka 1920” oraz „Wy sta wy dzia nin” Re na ty Pa proc kiej;
godz. 17, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 10, „Mmaa” godz. 12.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 10, „Mmaa” godz. 12.

17 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa, ul.

Ko le gial na 23), tel. 24/ 364 10 80, www.po sor kie -
stra.pl: G. Puc ci ni „To sca”. Wy ko naw cy: Ma rie -
Step ha ne Ber nard von Es sen (Fran cja) – To sca, To -
masz Kuk – Ca va ra dos si, Pier re -Y ves Pru vot (Fran c-
ja) – Scar pia, To masz Łu czak – Sciar ro ne/An ge lot -
ti/Spo let ta/ko ściel ny. Chór PWSZ w Płoc ku „Vox Ju -
ven tu tis”, Ro bert Ma jew ski – przy go to wa nie chó ru,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev
(Au stria) – dy ry gent; godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 10, „Mmaa” godz. 19.

18 WRZEŚ NIA 2010 (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367

19 22, www.dd.po kis.pl: kon cert cho pi now ski w

ra mach ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin Fry de ry -
ka Cho pi na w wy ko na niu Cho pin Gu i tar Qu ar tet
(An drzej He i now ski, Ma rek Gry ziec ki, An drzej
Kra wiec, Grze gorz Kra wiec). Kon cert zor ga ni zo -
wa ny we współ pra cy z Ma zo wiec kim Cen-
trum Kul tu ry w War sza wie; godz. 18, bi le ty w ce -
nie 10 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „Mmaa” godz. 19.

19 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 19.

21 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 9.

22 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 9, „Mmaa” godz. 19.

23 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268

00 33, www.bibl.plock.pl: „Fry de ryk Cho pin. Poś -
ród nut ry su nek kre ślo ny i sło wo” – otwar cie 
wy sta wy przy go to wa nej przez Książ ni cę Płoc ką 
w ro ku ob cho dów cho pi now skich; godz. 18, wstęp
wol ny. 

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), Tel. 24/ 367 19
22, www.dd.po kis.pl: otwar cie wy sta wy fo to gra ficz -
nej Da nie la Ba u dry z Au xer re (Fran cja); godz. 18,
wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na do 3 paź dzier ni ka. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa ta”,
godz. 9.

24 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (w Płoc kiej Ga le -

rii Sztu ki, ul. Sien kie wi cza 36), 24/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: kon cert ka me ral ny „Ma zu -
sio we Im pre sje”, po świę co ny Mar ci no wi Ka miń -
skie mu. W pro gra mie: Ma zu sio we im pre sje, Ko ły -
san ka pia stun ki Bol ka, Pieś ni F. Cho pi na w wy ko -
na niu Jo lan ty Tysz kie wicz – so pran; godz. 19,
wstęp wol ny.

25 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „Mi łość... i wię cej nic”, godz. 19.

26 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „Mi łość... i wię cej nic”, godz. 19.

28 WRZEŚ NIA 2010 (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), Tel. 24/ 367

19 22, www.dd.po kis.pl: po kaz fil mu z cy klu „Ki no
nie miec kie w Do mu Dar mstadt” pt. „Schläfer”
(„Śpioch”, reż. Ben ja min He i sen berg). Film pre -
zen to wa ny w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej; godz.
10 i 17, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38
00, www.te atr plock.pl: „Pi no kio”, godz. 9 i 11.30.

30 WRZEŚ NIA
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 266 38

00, www.te atr plock.pl: „Pi no kio”, godz. 9 i 11.30.

Jo lan ta Tysz kie wicz – so pran, zaś pie wa
w „Ma zu sio wych Im pre sjach” 24 wrześ nia

w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki

Nie miec ki zes pół Ed guy za gra 11 wrześ nia
na płoc kiej pla ży pod czas 

„Roc ko we go Po że gna nia La ta” 
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Nie są to, rzecz jas na, ory gi na ły, wszak
ich pre zen ta cja z uwa gi na wy mo gi kon-
ser wa tor skie i bez pie czeń stwo, mo że od -
by wać się tyl ko w od po wied nio przy sto -
so wa nych wnę trzach mu ze al nych. Po -
dob nie jak rok te mu pod czas ak cji I lo ve
Płock w war szaw skiej „Fa bry ce Trzci ny”
po ka za no wy so kiej ja ko ści ko pie w gu s-
tow nej opra wie zło żo nej z pas se -par to ut 
i przesz kol nych drew nia nych ram. 

Wy sta wa niez wy kłych ry cin ze zbio -
rów TNP w Ga le rii Wi sła to nie ty po we
przed sięw zię cie. Nie zda rzy ło się bo -
wiem do tych czas, by zbio ry To wa rzy -
stwa pre zen to wa ne by ły w cen trum han -
dlo wym. To nie wąt pli wie znak cza sów.
Zmie nia się świat i spo łe czeń stwo. No -
we go zna cze nia na bra ło sło wo „ga le -
ria”, nie gdyś za re zer wo wa ne dla sztu ki.
Obec nie na stą pi ło prze su nię cie je go
zna cze nia w związ ku z pow sta ją cy mi
„ga le ria mi han dlo wy mi”, bę dą cy mi od -
po wie dzią na po trze by spo łe czeń stwa,
któ re co raz bar dziej na sta wio ne jest na
kon sum pcję. Oka zu je się jed nak, że sło -
wem „ga le ria” po łą czyć moż na róż ne
świa ty, cze go do wo dzić mo że zor ga ni -
zo wa nie wspól nej wy sta wy przez płoc -
ką Ga le rię Wi sła i To wa rzy stwo Na u ko -
we Płoc kie. Ini cja ty wa ta to do bra for -
ma upo wszech nia nia kul tu ry wśród
miesz kań ców mia sta, to tak że oka zja,
by sztu ką za in te re so wać no we krę gi od -
bior ców. Dla To wa rzy stwa Na u ko we go

Płoc kie go to ko lej ny krok w łą cze niu
dłu giej hi sto rii i tra dy cji z wy ma ga nia -
mi, ja kie przed na u ką i kul tu rą sta wia
dzi siej sza rze czy wi stość. 

Wy sta wa gra fik Fran ci sco Goi z cy -
klu Ka pry sy ze zbio rów TNP w Cen-
trum Han dlo wym „Ga le ria Wi sła”
czyn na bę dzie do 18 wrześ nia w go dzi -
nach otwar cia cen trum han dlo we go.
Wstęp bez płat ny. Ma ciej Wró bel

Fran ci sco Go ya, „Nie uciek niesz”

Go ya w Wi śle
Słyn ny cykl Los Ca pri chos (Ka pry sy) au tor stwa hisz pań skie go ar ty sty Fran ci -
sco Goi ze zbio rów To wa rzy stwa Na u ko we go Płoc kie go jest pre zen to wa ny
na wy sta wie w Cen trum Han dlo wym Ga le ria Wi sła.

Wy sta wa ma na ce lu prze de
wszyst kim uka za nie Cho pi na
ja ko czło wie ka ob da rzo ne go
wy jąt ko wym ta len tem, któ ry
od dy chał nies po koj ną at mos -
fe rą swo ich cza sów oraz prze-
nie sie nie je go mu zy ki do
współ czes no ści. Na ek spo zy -
cji nie zo ba czy my prze strze ni
o cha rak te rze re kon struk cyj -
nym, ta kich jak wnę trza
miesz ka nia ro dzi ny słyn ne go
kompozytora czy sa lo nów
mu zycz nych, ale przy uży ciu
do stęp nych środ ków pla sty-
cz nych i mul ti me dial nych od -
da ny zo stał re wo lu cyj ny i nie -
po kor ny duch ar ty sty.

Ek spo zy cja po dzie lo na
jest na trzy stre fy: bio gra -
ficz no-kul tu ro wą, la bo ra to -
ryj ną i mu zycz ną. W czę ści
bio gra ficz nej po przez wy bra -
ne utwo ry Cho pi na au to rzy
wy sta wy sta ra ją się zi den ty fi -
ko wać wąt ki z ży cia i opo wie -
dzieć hi sto rię wiel kie go mu -
zy ka. Ta część wpro wa dza
wi dza w te ma ty kę wy sta wy
oraz przyb li ża in for ma cje
niez będ ne do zro zu mie nia
mu zy ki wiel kie go kom po zy -
to ra i du cha epo ki w ja kiej
two rzył. Za wie ra rów nież tre -
ści zwią za ne z ży ciem i naj -
bliż szym je go oto cze niem. Są
to in for ma cje na te mat ro dzi -
ny, przy ja ciół, ko biet oraz
miejsc, w któ rych ar ty sta
prze by wał.

Po zo sta łe czę ści wy sta wy
sku piają w so bie prze strzeń

naz wa ną la bo ra to rium mu zy-
cz nym oraz stre fą mu zycz ną.
Obie ba zu ją na tre ściach
dźwię ko wych z za sto so wa -
niem no wo czes ne go sy ste mu
nag łoś nie nio we go. Przy wej ś-
ciu do po miesz cze nia każ dy
zwie dza ją cy otrzy mu je spe c-
jal ny ze staw słu cha wek oraz
na daj nik umoż li wia ją cy wy -
słu cha nie ma te ria łów au dio 
w bar dzo do brej ja ko ści bez
oba wy na kła da nia się dźwię -
ków i tzw. pog ło su. W la bo ra -
to rium pre zen to wa ne są m.in.
spo so by uzy ski wa nia za mie -
rzeń au to ra, w gra nym na for -
te pia nie utwo rze. Mu zy ko lo -
dzy „prze świet la ją” dla pub-
liczności kon kret ny utwór
nie ja ko roz kła da jąc go na
czę ści pier wsze i opro wa dzą -
ją po je go „ar chi tek tu rze”.
Za sto so wa ne mul ti me dia fi -
zycz nie an ga żu ją zwie dza ją -
cych w ek spo zy cję.

Po przez stro nę in ter ne to wą
www.cho pinmp3.pl, za in te re -
so wa ni mo gą wy ra zić swo ją
opi nię na fo rum dy sku syj -
nym. Stro na za wie ra rów nież
pre zen ta cje mul ti me dial ne
sku pia ją ce w so bie obra zy 
z ży cia artysty, wzbo ga co ne
wy wia da mi z przed sta wi cie -
la mi pol skiej sce ny mu zy-
cz nej. Agniesz ka Plich ta

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul.
Tum ska 8), wy sta wa mul ti me -
dial na Cho pin.mp3, czyn na
do 30 wrześ nia, wstęp wol ny.

Cho pin mp3 
To wła ści wie mul ti me dial ny spek takl pro mu ją cy mu -

zy kę wiel kie go pol skie go kom po zy to ra. Jest to pier-

wsza ek spo zy cja w Płoc ku, któ ra wy ko rzy stu jąc 

no wo czes ne mul ti me dia prze ka zu je wie dzę o ży ciu 

i twór czo ści Fry de ry ka Cho pi na.

Prze jaż dżki jesz cze po wa ka cjach
W związ ku z du żym za in te re so wa niem prze jaż dżka mi Ciuch cią Tum ską bę dzie ona

kur so wa ła rów nież w pier wsze dwa ty god nie wrześ nia.
W we e ken dy – 3, 4, 5 oraz 10, 11, 12 wrześ nia moż na wy brać się w po dróż po Płoc -

ku. Czas trwa nia ca łe go prze ja zdu wy no si oko ło 1 godz. i 10 min. 

PRZY STAN KI I GO DZI NY OD JA ZDU:

ZOO 
(po czą tek

tra sy)

UL. 
GRODZ KA PRZY STAŃ SO BÓT KA

STA RY 
RY NEK

ZOO 
(ko niec 
tra sy)

godz. 11.00 godz. 11.10 godz. 11.25 godz. 11.35 godz. 12.00 godz. 12.10

godz. 12.30 godz. 12.40 godz. 12.55 godz. 13.05 godz. 13.30 godz. 13.40

godz. 14.00 godz. 14.10 godz. 14.25 godz. 14.35 godz. 15.00 godz. 15.10

godz. 15.30 godz. 15.40 godz. 15.55 godz. 16.05 godz. 16.30 godz. 16.40

godz. 17.00 godz. 17.10 godz. 17.25 godz. 17.35 godz. 18.00 godz. 18.10
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FILIE BIBLIOTECZNE
IM PRE ZY STA ŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268 00
48: kół ko pla stycz ne „Ak wa rel ki” – za ję cia pla stycz ne
dla dzie ci od by wa ją się w czwar tki w godz. 16 – 17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie liń skie go 11), tel. 24/
268 00 50: w ra mach cy klu „Książ ka po ma ga dzie ciom
od kry wać świat” – za ję cia li te rac ko -pla stycz ne pro mu -
ją ce li te ra tu rę dzie cię cą dla dzie ci w wie ku szkol nym, 
w każ dą śro dę w godz. 15.30 – 16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń skie go 17), tel. 24/ 263
67 80: „Po dróż z książ ka mi” – cykl spot kań dla przed-
szko la ków o książ ce i bib lio te ce; spot ka nia od by wać się
bę dą po wcześ niej szym uzgod nie niu ter mi nów.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze cho wa 5a), tel. 24/ 266
87 06: „Ko ło ma łych przy ja ciół ksią żek” za ba wy 
z książ ką dla dzie ci, spot ka nia z udzia łem opie ku nów od -
by wa ją się w po nie dział ki, wtor ki i śro dy w godz. 10.30
– 11.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Przysz kol na 22), tel. 24/
261 20 19: „Czte ry po ry ro ku” za ję cia pla stycz ne dla
naj młod szych czy tel ni ków od by wa ją się w każ dy pią tek 
w godz. 15 – 16.30.

Bib lio te ka dla dzie ci im. W. Cho tom skiej (ul. Sien kie wi -
cza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Klub Ma łe go Dziec ka” – za -
ję cia z książ ką dla dzie ci w wie ku 2 – 5 lat wraz z opie -
ku na mi od by wa ją się co dzien nie po za czwar tkiem; godz.
10.30, za pi sy na za ję cia. 
„Lo go Cho tom ka”, czy li kon kurs dla dzie ci, mło dzie ży

i do ro słych na czy tel ny sym bol, znak gra ficz ny ko ja rzą -
cy się z Bib lio te ką dla Dzie ci; pro jek ty lo go moż na skła -
dać do 10 wrześ nia w sie dzi bie bib lio te ki. Roz strzy gnię -
cie i uro czy ste wrę cze nie na gród od bę dzie się 20 wrześ-
nia pod czas im pre zy „Cho tom ko wy kram z li ter ka mi”. 

13 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych (Bib lio te ka Mu zycz na,

ul. Ko ściusz ki 3c), tel. 24/ 262 00 87: w cy klu W krę gu
dzie wię ciu muz ka ba ret „Układ ko le żeń ski” w pro gra mie
„Ży wot eme ry ta”; godz. 15.

20 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho tom skiej (ul. Sien kie -

wi cza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Cho tom ko wy kram z li -
ter ka mi” z udzia łem pa tron ki bib lio te ki – Wan dy Cho -
tom skiej oraz uro czy ste otwar cie wy sta wy „Cho to mek
rok po ro ku, czy li co ma w Cho tom ku naj wię cej uro ku”
z oka zji ju bi le u szu 10-le cia na da nia bib lio te ce imie nia
Wan dy Cho tom skiej; godz. 17.

21 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268 00 48:

„Po szu ki wa nie Dusz ka Książ ko usz ka w bib lio te ce” –
po wi ta nie pier wszo kla si stów w bib lio te ce; godz. 10.

23 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268 00

48: w cy klu Ku fer z książ ka mi „Książ ka przy ja cie lem
przed szko la ka” – za ję cia edu ka cyj ne dla naj młod szych;
godz. 10.

28 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268 00

48: w cy klu Wę drów ki leś ny mi ścież ka mi „Leś ne opo -
wie ści mu cho mo ra – grzy bo bra nie” – spot ka nie z Mał-
go rza tą Wło czkow ską z Na dleś nic twa Płock; godz. 10.

– Nie zro bi ła się ze mnie
żad na „wiel ka oso bi stość”.
Wciąż je stem tym ma łych
chłop cem ze sta re go Płoc ka
– pi sał The mer son w 1988
ro ku do Ka zi mie rza Aska na -
sa. Nie mal dzie sięć lat póź -
niej ów czes ne wła dze mia s-
ta, ma jąc szan sę otrzy mać
spu ściz nę wy bit ne go twór cy
awan gar do we go, czło wie ka
or kie stry, któ ry do dziś in -
spi ru je ar ty stów na ca łym
świe cie, non sza lan cko ją za -
prze pa ści ły. 

Dla te go w 2002 ro ku to
Ka to wi ce, a nie my, świę to -
wa ły otwar cie Ar chi wum
The mer so now skie go, na któ -
re skła da ły się przed mio ty
co dzien ne go użyt ku, rę ko pi -
sy, ry sun ki, pro jek ty okła dek
książ ko wych z lon dyń skie go
miesz ka nia Ste fa na i Fran-
cisz ki The mer so nów po da ro -
wa ne przez Ja się Re i chardt.

Ry zy kow na SkAr Pa
The mer son (ur. Płock 1910

– zm. Lon dyn 1988) – jak by
to na pi sa ła Ba sia Chęc ka –
„z Płoc ka Rud” i war to, aby
„Fe sti wal twór czo ści The-
mer so nów” za miast w Poz na -
niu, tak jak to mia ło miej sce 
w 2004 ro ku, od by wał się 
w Płoc ku. Na ta ki po mysł
wpadł Piotr – Bo gu sław Ję -
drzej czak, re ży ser, au tor sce-
na riu szy i dy rek tor ar ty stycz -
nych fe sti wa li (m.in. im. Ka -
li ny Ję dru sik w Czę sto cho wie
i Fe sti wa lu Pio sen ki Li te rac -
kiej im. Łu cji Prus w Bia łym -
sto ku), któ ry kil ka lat te mu
pro wa dził war szta ty na płoc -
kim fe sti wa lu form po szu ku -
ją cych MORF, a po tem re ży -
se ro wał w Płoc ku mo no dram
„Ak tor Re ak tor”. – Fe sti wal
na zy wa się SkAr Pa, czy li
spot ka nia, ar ty ści, Płock –
Tran sgra nicz ny Fe sti wal
Sztuk im. Ste fa na The mer so -
na. Sło wo skar pa z jed nej
stro ny opi su je miej sce, z któ -
re go roz ta cza ją się pięk ne wi -
do ki – tak jak w Płoc ku, z
dru giej to miej sce nie bez -
piecz ne, kie dy się stąd sko czy.
Za wie ra więc ten ele ment ry -
zy ka, któ ry to wa rzy szy dzia ła -
niom twór czym. Bę dzie to za -
tem fe sti wal sztuk i ar ty stów,
któ rzy, al bo tak jak Ste fan
The mer son upra wia ją roz ma -
i te ga tun ki sztu ki, al bo też
prze kra cza ją gra ni cę sztuk –
tłu ma czy Ję drzej czak.

Świę to płoc kiej kul tu ry
W przy go to wa niach do fe s-

ti wa lu uczest ni czą Płoc ki Oś -
ro dek Kul tu ry i Sztu ki, Mło -
dzie żo wy Dom Kul tu ry, Płoc-
ka Ga le ria Sztu ki, Książ ni ca
Płoc ka, a tak że te atr i Mu ze um
Ma zo wiec kie. Jak pod kre śla
dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu
za le ży mu na in te gra cji 
i współ dzia ła niu płoc kich in -
sty tu cji kul tu ry. 

W MDK-u Mał go rza ta Sa dy
(obec na sze fo wa za ło żo ne go
nie gdyś przez The mer so nów
wy daw nic twa Ga ber boc chus)
po pro wa dzi dla mło dych war -
szta ty przy sto le mon ta żo wym,
któ re go uży wał twór ca „Ży -
wo ta czło wie ka pocz ci we go”.
Bę dzie też kon kurs dla dzie ci 
i mło dzie ży na pla stycz ną in -
ter pre ta cję wier sza The mer so -
na. Do Płoc ka przy je dzie Sto-
wa rzy sze nie Ba dów Pio tra Bi -
kon ta ze spek ta klem „Przy go -
dy Pędr ka Wy rzut ka”, któ ry
zo sta nie po ka za ny na fi nał fe s-
ti wa lu w no wej czę ści Mu ze -
um Ma zo wiec kie go. Tam sta -
nie też in sta la cja Mar go Pro -
kop (Mał go rza ta Ga łaś -Pro -
kopf), au tor ki sce no gra fii do
spek ta klu „Mmaa” w reż. Pio-
tra Bo gu sła wa Ję drzej cza ka.
Pre mie ra przed sta wie nia jest
szy ko wa na na pier wszy dzień
fe sti wa lu, czy li 2 wrześ nia.
Przed sa mym spek ta klem 
w fo y er Te a tru Dra ma tycz ne -
go wy sta wę gra fik kom pu te ro -
wych Cze sła wa Nie me na– ar -
ty sty, któ ry po dob nie jak Ste-
fan The mer son upra wiał kil ka
dzie dzin sztu ki – otwo rzy Mał-
go rza ta Nie men, a opra wę mu -
zycz ną za pew nią Wło dzi mierz

Ki nior ski i Maj ka Pie tra szow -
ska, któ ra z ko lei jest au tor ką
mu zy ki do „Mmaa”. 

Pa nel na u ko wy
Na ta kim fe sti wa lu nie mo że

za brak nąć też awan gar do wych
fil mów, do któ rych ko men tarz
wyg ło si prof. Ry szard Klusz -
czyń ski z Ka te dry Me diów 
i Kul tu ry Au dio wi zu al nej Uni-
wer sy te tu Łódz kie go, au tor ta -
kich ksią żek jak: „Film – wi -
deo – mul ti me dia. Sztu ka ru -
cho me go obra zu w erze elek-
tro nicz nej”, „Film – sztu ka
Wiel kiej Awan gar dy” czy
„Film awan gar do wy w Pol sce
i na świe cie”. Bę dzie też pa nel
na u ko wy z Jo a sią Re i chardt 
i Nic kiem Wa dle y’em – opie -
ku na mi Ar chi wum The mer so -
nów w Lon dy nie oraz z prof.
Ada mem Dziad kiem opie ku ją -
cy się tą czę ścią ar chi wum,
któ ra po szła do Ka to wic za mi-
ast do Płoc ka. Aga ta Gwi zda ła
opo wie o mu zy ce The mer so -
na, czy li o ope rze „Św. Fran ci -
szek i Wilk z Gub bio”, któ rą
Piotr Bo gu sław Ję drzej czak
przy go to wał dla Te a tru Wiel -
kie go w Poz na niu (pre mie ra 
w kwiet niu 2010), a któ rą bę -
dzie my mie li oka zję zo ba czyć
rów nież w Płoc ku. Z ko lei
Płoc ka Ga le ria Sztu ki po ka że
ani ma cję in spi ro wa ną The mer -
so nem, zro bio ną przez stu den -
tów ASP z Kra ko wa, a Książ -
ni ca za pro si na wy sta wę bio -
gra ficz ną.

Fe sti wal po trwa od 2 do 5
wrześ nia. W ostat nim dniu
SkAr Py bę dzie my ob cho dzić
stu le cie uro dzin au to ra „Pędr-
ka Wy rzut ka”. (rł)

Św. Fran ci szek od awan gar dy
Ste fan The mer son w te a trze, w mu ze um, w Książ ni cy, w ga le rii i w ki nie. Płock
wresz cie zor ga ni zu je fe sti wal the mer so now ski, pier wszy i po dob no nie ostat ni. 

Pod czas fe sti wa lu bę dzie moż na obej rzeć pre mie rę
spek ta klu „Mmaa”
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