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TEATR POLSKI we WROCŁAWIU

AUDIOFEELS

trasa koncertowa promująca pierwszą płytę zespołu
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instytucJa kultury samorządu woJewództwa dolnoŚląskiego
współprowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

OPERA WROCŁAWSKA

LISTOPAD 2009

3 wt 1900 wweesseellee  FFiiggaarraa wolFgang amadeusz mozart

4 śr 1900 eesstteerr  prasqual hhaaggiitthh karol szymanowski

5 cz 1900 nnaaBBuuccccoo giuseppe verdi

6 pt 1900 ccyyrruulliikk  sseewwiillsskkii gioacchino rossini 

7 so 1900 rriiggoolleettttoo giuseppe verdi

8 nd 1700 ccoossii  FFaann  ttuuttttee wolFgang amadeusz mozart

9 pn 1930
kkrróóll  rrooggeerr    karol szymanowski
występ gościnny opery wrocławskiej
spektakl w ramach v Festiwalu muzyki polskiej kraków 2009

12 cz 1900 ccyyggaanneerriiaa giacomo puccini

13 pt 1100 aalliiccJJaa  ww  kkrraaiinniiee  cczzaarróóww  roBert chauls
ttaaJJeemmnniicczzee  kkrróólleessttwwoo - opera dla dzieci

13 pt 1900 ccyyggaanneerriiaa giacomo puccini

14 so 1900 ttrraavviiaattaa giuseppe verdi

15 nd 1200 kkuulliissyy  ooppeerryy cykl spotkań miłoŚników opery

15 nd 1700 ttrraavviiaattaa giuseppe verdi

17 wt 1100 ssttrraasszznnyy  ddwwóórr stanisław moniuszko

18 śr 1900 ssttrraasszznnyy  ddwwóórr stanisław moniuszko

19 cz 1100 cczzeerrwwoonnyy  kkaappttuurreekk Jiří pauer
ttaaJJeemmnniicczzee  kkrróólleessttwwoo - opera dla dzieci

19 cz 1900 ccyyrruulliikk  sseewwiillsskkii gioacchino rossini 

27 pt 1900

ooppoowwiieeŚŚccii  hhooFFFFmmaannnnaa Jacques oFFenBach
premiera
spektakl z gwiazdą

28 so 1900

ooppoowwiieeŚŚccii  hhooFFFFmmaannnnaa Jacques oFFenBach
premiera
spektakl z gwiazdą

29 nd 1900

ooppoowwiieeŚŚccii  hhooFFFFmmaannnnaa Jacques oFFenBach
premiera
spektakl z gwiazdą

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

iinnFFoorrmmaaccJJaa  ii  rreezzeerrwwaaccJJaa  BBiilleettóóww
dział promocji i organizacji widzów: 
tel: 071 370 88 80, 071 370 89 48 tel/fax: 071 370 88 81
sspprrzzeeddaaŻŻ  BBiilleettóóww::  kasa opery, ul. Świdnicka 35: 
pn-pt: 10.00-19.00 so: 12.00-19.00, nd: 14.30-17.00
oraz na godzinę przed spektaklem. tel.: 071 370 88 18
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Ser�decz�nie�za�pra�szam�na pierw�szą�pre�mie�rę�w no�wym�se�zo�nie�ar�ty�stycz�-
nym�–�„Opo�wie�ści�Hof�f�man�na”�J.�Of�fen�ba�cha.�Dzie�ło�to�w 65-let�niej�po�wo�-
jen�nej�hi�sto�rii�Ope�ry�Wro�cław�skiej�tyl�ko�raz�by�ło�wy�sta�wia�ne�na na�szej
sce�nie.�Przed po�nad 30�la�ty�(1976)�je�go�in�sce�ni�za�cję�przy�go�to�wał�nie�od�-
ża�ło�wa�nej�pa�mię�ci�Igor�Prze�grodz�ki.

Pra�pre�mie�ra�ope�ry�fan�ta�stycz�nej�J.�Of�fen�ba�cha�od�by�ła�się�już�po śmier�ci�kom�po�zy�to�ra�w lu�tym 1881�w pa�-
ry�skiej�Ope�ra�-Co�mi�que,�we�dług�frag�men�ta�rycz�nej�par�ty�tu�ry.�Czwar�ty�akt�zo�stał�zre�kon�stru�owa�ny�w la�tach
trzy�dzie�stych XX wie�ku.�Brak�au�ten�tycz�nej�wer�sji�„Opo�wie�ści�Hof�f�man�na”�i na�dal�po�ja�wia�ją�ce�się�nie�zna�-
ne�ma�te�ria�ły�zwią�za�ne�z tą�ope�rą,�do dziś�wy�wo�łu�ją�wie�le�dys�ku�sji�i emo�cji.�

Za�pre�zen�tu�je�my�pu�blicz�no�ści�spek�takl�skła�da�ją�cy�się�z pię�ciu�czę�ści�(pro�log,�trzy�ak�ty,�epi�log)�w któ�rym�za�-
cie�ra�ją�się�gra�ni�ce�po�mię�dzy�praw�dą�a złu�dze�niem,�rze�czy�wi�sto�ścią�a ma�rze�niem.�Kom�po�zy�tor�w jed�nym
dzie�le�za�warł�trzy�ga�tun�ki�ope�ry:�buf�fa,�li�rycz�ną�i wiel�ką�ope�rę�ro�man�tycz�ną,�a je�go�tre�ścią�jest�opo�wieść
ty�tu�ło�we�go�bo�ha�te�ra�o mi�ło�ści�swe�go�ży�cia,�o po�szu�ki�wa�niu�ko�bie�ty�ide�al�nej.�Na sce�nie�po�ja�wia�ją�się:�Olim�-
pia�uosa�bia�ją�ca�mło�dzień�czą,�sza�lo�ną�mi�łość,�An�to�nia�to�doj�rza�łe�i głę�bo�kie�uczu�cie�znisz�czo�ne�przez�los
i cho�ro�bę,�Giu�liet�ta�–�po�żą�da�nie�i Stel�la�–�mu�za,�je�dy�na praw�dzi�wa�po�stać,�praw�dzi�wa�mi�łość.

Wro�cław�ską�in�sce�ni�za�cję�‘Opo�wie�ści�Hof�f�man�na”�przy�go�to�wu�je�Wal�de�mar�Za�wo�dziń�ski,�któ�ry�rów�nież�jest
au�to�rem�sce�no�gra�fii.�Cho�re�ogra�fia�to�dzie�ło�Ja�ni�ny�Nie�sob�skiej�a ko�stiu�my�Mał�go�rza�ty�Sło�niow�skiej.�Chór
pra�cu�je�pod kie�run�kiem�Zyg�mun�ta�Ma�gie�ry.

Do wy�ko�na�nia�ty�tu�ło�wej�par�tii�Hof�f�man�na za�pro�-
si�li�śmy� zna�ko�mi�tych� te�no�rów,� któ�rzy� od�no�szą
suk�ce�sy� na pre�sti�żo�wych� sce�nach� ope�ro�wych.
We�Wro�cła�wiu�go�ścin�nie�za�śpie�wa�ją:�Ale�xan�dru
Ba�dea�i Ma�rio�Zhang.

W li�sto�pa�dzie�ze�spół�Ope�ry�Wro�cław�skiej�pod ba�tu�-
tą�To�ma�sza�Szre�de�ra�wy�stą�pi�na V Fe�sti�wa�lu�Mu�zy�-
ki�Pol�skiej�w Kra�ko�wie�pre�zen�tu�jąc�„Kró�la�Ro�ge�ra”
K.�Szy�ma�now�skie�go.�Pla�no�wa�na jest�re�je�stra�cja�te�-
go�spek�ta�klu�przez�pro�gram II Pol�skie�go�Ra�dia.�

Za�chę�cam� rów�nież� pu�blicz�ność� do obej�rze�nia
przed�sta�wień� na na�szej� sce�nie.� W re�per�tu�arze
znaj�du�ją�się�bar�dzo�lu�bia�ne�przez�wi�dzów�dzie�ła
kla�sy�ki�ope�ro�wej:�„We�se�le�Fi�ga�ra”�i „Co�si�fan�tut�-
te”�W.�A.�Mo�zar�ta,�„Ri�go�let�to”,�„Na�buc�co”�i „Tra�via�-
ta”� G.� Ver�die�go,� „Cy�ru�lik� se�wil�ski”� Ros�si�nie�go,
„Cy�ga�ne�ria”�Puc�ci�nie�go.�A tak�że�ope�ry�pol�skich
kom�po�zy�to�rów:�„Strasz�ny�dwór”�S.�Mo�niusz�ki�oraz
„Es�ter”� Pra�squ�ala� i „Ha�gith”� Szy�ma�now�skie�go.
Dzie�ci�za�pra�sza�my�do „Ta�jem�ni�cze�go�kró�le�stwa”
na spek�ta�kle:�„Ali�cja�w kra�inie�cza�rów”�R.�Chaul�sa
i „Czer�wo�ny�kap�tu�rek”�J.�Pau�era.

Ser�decz�nie�za�pra�szam
Ewa�Mich�nik
Dy�rek�tor�Na�czel�ny�i Ar�ty�stycz�ny�
Ope�ry�Wro�cław�skiej

instytucJa kultury samorządu woJewództwa dolnoŚląskiego
współprowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego

OPERA WROCŁAWSKA

EWA MICHNIK ZAPRASZA
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Franciszek, 
sen everymana

Mateusz Pakuła

Reżyseria: Jolanta Denejko

Franciszek, sen everymana to spektakl zrealizowany według koncepcji prof. Dariusza Kosińskiego, na podstawie scenariusza Mateusza 

Pakuły, który czerpie z duchowości franciszkańskiej, ale pozostaje na wskroś współczesny. Jest to opowieść o świętymz Asyżu, ale bardzo 

nietypowa, głównym jej bohaterem nie jest bowiem Franciszek, ale everyman, młody człowiek doświadczający  w realiach współczesnego 

świata cierpień wyjętych niejako z biografii świętego Franciszka. Tekst Pakuły opowiada o duchowym dojrzewaniu młodego człowieka, 

o próbie zmierzenia się z odrzuceniem, brakiem miłości, fałszem i okrucieństwem, o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie i własnego 

imienia. Święty Franciszek jawi się tu jako przyjaciel, przewodnik duchowy, którego postawa wobec doznanego bólu daje nadzieję i oparcie. 

Lalki i scenografię zaprojektowała – po raz pierwszy dla teatru lalek – wybitna scenogra
a Barbara Hanicka. Muzykę skomponował – po 

raz pierwszy dla teatru – znakomity wrocławski kompozytor Paweł Hendrich (laureat wielu nagród, nominowany do Paszportu „Polityki”). 

Reżyseria jest dziełem Jolanty Denejko (Wydział Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST).

rys. B. Hanicka

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Listopad 2009

Sylwester 
z komedią

POŻAR
Josepha Haydna
Po raz pierwszy w dziejach 
Wrocławskiego Teatru Lalek spektakl 
sylwestrowy oraz wielki bal na 60 par!

31 grudnia o godz. 20.00

Po spektaklu zapraszamy wszystkich 

Państwa na spotkanie z aktorami 

Wrocławskiego Teatru Lalek przy lampce 

szampana, zaś 60 chętnych par – na wielki 

bal sywestrowy w Sali Kolumnowej, 

zorganizowany przez Restaurację Teatralną!

Bilety na Pożar: 

Biuro Organizacji Widowni, nr tel. 071 335 49 

11-13

Bilety na bal sylwestrowy: 

Restauracja Teatralna tel. 071 344 50 06

Spektakle dla dorosłych

12
13
14
15
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
24
25
26
27
28
29

Spektakle dla dzieci
czw

pt

sob

nd

wt

śr

czw

czw

pt

pt

sob

sob

nd

nd

wt

śr

czw

pt

sob

nd

g:9.30

g:9.30 i 17.30

g:15.00

g:11.00

g:9.30 i 12.00

g:9.30 i 12.00

g:9.30 i 12.00

g:10.00

g:9.30 i 12.00

g:10.00 i 17.30

g:15.00

g:11.00

g:11.00

g:15.00

g:10.00

g:9.30

g:10.00

g:9.30 i 17.30

g:15.00

g:11.00

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

Teatr Lalek

Teatr Lalek

RENOMA

Teatr Lalek

RENOMA

Teatr Lalek

RENOMA

Teatr Lalek

RENOMA

Teatr Lalek

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Calineczka
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna Mikołaj w krainie bajek

Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna Mikołaj w krainie bajek

07 
10    
12    
13
14
15
17
18
22
24
24
24
25
26
27
28
29

pt

wt

czw

pt

sob

nd

wt

śr

nd

wt

wt

wt

śr

czw

pt

sob

nd

g:17.00

g:10.00

g:12.00

g:19.00

g:19.00

g:18.00

g:12.00

g:10.00 i 12.30

g:18.00

g:11.30

g:20.00

g:18.30

g:18.00

g:19.00

g:12.30

g:19.00

g:18.00

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Teatr Lalek

Franciszek
Franciszek
Franciszek
Franciszek
Franciszek
Franciszek
Franciszek
SŁO
SŁO
Medea
Benefis Wojciecha Siemiona
SŁO
SŁO
SŁO
SŁO
SŁO
SŁO

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ad 2009opList

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

nd

17 wt

pt

14 sob

czw

akle dla dzieci

czw

18
19

17
15
14
13
12
SpektSpektakle dla dzieci

 

 
 

nd

wt

pt

sob

czw

akle dla dzieci

czw

śr

wie piszczy?aCo w tr
wie piszczy?aCo w tr

ch,atut w bKo
ch,atut w bKo
ch,atut w bKo
ch,atut w bKo
ch,atut w bKo

eatr LalekT

eatr LalekT

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

0030 i 12..:9g
0030 i 12..:9g
0030 i 12..:9g

00.11:g
0015.:g

30.730 i 1.:9g
30.:9g

 

 
 

wie piszczy?
wie piszczy?

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,

 

 
 

 

 
 

 

 
 

pt

pt

czw

nd

wt

sob

nd

sob

sob

nd

czw

pt

25

29
28
27
26

24
22
22
21
21
20
20
19

 

 
 

pt

pt

czw

nd

wt

sob

nd

sob

sob

nd

czw

pt

śr

urty Kapy KaptonCzerwCzerwon

urty Kapy KaptonCzerwCzerwon

ch,atut w bKo
ch,atut w bKo
ch,atut w bKo

Calineczka
ch,atut w bKo

wie piszczy?aCo w tr
ch,atut w bKo

wie piszczy?aCo w tr
ch,atut w bKo

wie piszczy?aCo w tr
ch,atut w bKo

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

RENOMA

eatr LalekT

RENOMA

eatr LalekT

RENOMA

eatr LalekT

RENOMA

eatr LalekT

RENOMA

00.11:g
0015.:g

30.730 i 1.g:9

0010.g:

30.g:9

0010.:g
0015.:g
00.11:g
00.11:g
0015.:g

30.700 i 110.:g
0030 i 12..:9g

0010.:g

 

 
 

 Śpią

ainie bajekMikołaj w krMikołaj w krainie bajekaólewnca Krca Królewn Śpią Śpiąca Krek,ur

ainie bajekMikołaj w krMikołaj w krainie bajekaólewnca Krca Królewn Śpią Śpiąca Krek,ur

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
wie piszczy?

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
wie piszczy?

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,
wie piszczy?

Najpiękniejsze bajki świata Kopciuszek ch,

 

 
 

 

 
 

 

 
 

akle dla dorSpektSpektakle dla dor

ptpt
14 sob

wt

czw

ptpt

nd

wt

wt

śr

nd

wt24
24
22
18
17
15
14

pt13
12    
10    

pt07 07  

 
 

chosłyakle dla dor

pt 19pt

19sob

wt

czw

pt 7.pt

nd

30wt

wt

30śr

nd

ojciecha Siemionawt ojciecha SiemionaBenefis WWojciecha SiemionaBenefis 
Medea

ŁOS
ŁOS

anciszekFr
anciszekFr
anciszekFr
anciszekFr
anciszekFr
anciszekFr
anciszekFr

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

00:20.g
30.11:g
0018.:g

3000 i 12.10.:g
0012.:g
0018.:g
00.19:g
00.19:g
0012.:g
0010.:g
007.1:g

pt

pt  

 
 

ojciecha Siemiona

 

 
 

 

 
 

 

 
 

czw

ptpt

wt

śr

nd

sob
29
28
27
26
25
24

 

 
 

19czw

pt 30pt

30wt

śr

nd

19sob
ŁOS
ŁOS
ŁOS
ŁOS
ŁOS
ŁOS

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

eatr LalekT

0018.:g
00.19:g
3012.g:

00.19g:

0018.g:

3018.:g

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

189_CJG  28-10-09  12:28  Strona 2



Franciszek, 
sen everymana

Mateusz Pakuła

Reżyseria: Jolanta Denejko

Franciszek, sen everymana to spektakl zrealizowany według koncepcji prof. Dariusza Kosińskiego, na podstawie scenariusza Mateusza 

Pakuły, który czerpie z duchowości franciszkańskiej, ale pozostaje na wskroś współczesny. Jest to opowieść o świętymz Asyżu, ale bardzo 

nietypowa, głównym jej bohaterem nie jest bowiem Franciszek, ale everyman, młody człowiek doświadczający  w realiach współczesnego 

świata cierpień wyjętych niejako z biografii świętego Franciszka. Tekst Pakuły opowiada o duchowym dojrzewaniu młodego człowieka, 

o próbie zmierzenia się z odrzuceniem, brakiem miłości, fałszem i okrucieństwem, o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie i własnego 

imienia. Święty Franciszek jawi się tu jako przyjaciel, przewodnik duchowy, którego postawa wobec doznanego bólu daje nadzieję i oparcie. 

Lalki i scenografię zaprojektowała – po raz pierwszy dla teatru lalek – wybitna scenogra
a Barbara Hanicka. Muzykę skomponował – po 

raz pierwszy dla teatru – znakomity wrocławski kompozytor Paweł Hendrich (laureat wielu nagród, nominowany do Paszportu „Polityki”). 
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Listopad 2009

Sylwester 
z komedią

POŻAR
Josepha Haydna
Po raz pierwszy w dziejach 
Wrocławskiego Teatru Lalek spektakl 
sylwestrowy oraz wielki bal na 60 par!

31 grudnia o godz. 20.00

Po spektaklu zapraszamy wszystkich 

Państwa na spotkanie z aktorami 

Wrocławskiego Teatru Lalek przy lampce 

szampana, zaś 60 chętnych par – na wielki 

bal sywestrowy w Sali Kolumnowej, 

zorganizowany przez Restaurację Teatralną!

Bilety na Pożar: 

Biuro Organizacji Widowni, nr tel. 071 335 49 

11-13

Bilety na bal sylwestrowy: 

Restauracja Teatralna tel. 071 344 50 06

Spektakle dla dorosłych

12
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Teatr Lalek
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RENOMA

Teatr Lalek
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Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Co w trawie piszczy?
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Calineczka
Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Kot w butach, Kopciuszek Najpiękniejsze bajki świata

Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna Mikołaj w krainie bajek

Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna Mikołaj w krainie bajek
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Międzynarodowe Spotkania
Teatrów Jednego Aktora 
2009
WROCŁAW  –  22-24  listopada 
38. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora
43. Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
DOLNY ŚLĄSK  –  25-26 listopada
10. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku
TORUŃ  –  27-29 listopada 
4 (24). Festiwal Festiwali Teatrów Jednego Aktora
WARSZAWA  –  1 grudnia
2. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Jednego Aktora
W tym roku w programie m.in.:

 Leo Kantor Vjera Mujovic Wojciech Siemion
 (Szwecja) (Serbia) (Polska)

• 1000. monodram Spotkań – BARTOSZ ZACZYKIEWICZ, 
 „…podszyty” wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza 
• 50-lecie „WIEŻY MALOWANEJ” 
 – promocja książki „TEATR SIEMION” Tomasza Miłkowskiego
• pokaz etiud studentów Szkół Teatralnych z Wrocławia, Niemiec i Słowacji

więcej na:  www.wrostja.art.pl
organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Filia we Wrocławiu

dapotsi4  l2-W  –  22AŁCORW
w Jórtael Tawitsei Fksloponlóg. O83
e Siksawłccłore Wwodoranyzdęi. M3443
potsi6 l2-K  –  25SĄLY ŚNLOD

a Dw nómardonoa Mjccjatnezer. P01
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1 listopada, godz. 20.00
TRuPI SyNOD
6 listopada, godz. 20.00
KOBRA
7, 8 listopada, godz. 20.00
DAWNO TeMu NA KAuKAZIe

13, 14, 15 listopada, godz. 20.00
GORyL uCIeKł Z WyBIeGu W ZOO
I PORWAł KOBIeTę
20 listopada, godz. 20.00
WRZeSIeń
21, 22 listopada, godz. 17.00
PIeNIąDZe Są W...
27, 28, 29 listopada, godz. 20.00
MOWA POGRZeBOWA 
CZyLI ZABIć PReZyDeNTA

BROWAR MIeSZCZAńSKI
ul. Hubska 44-48

GO�SPeL
PRA PRe MIe RA

Tekst: To masz Cy mer man. Re ży se ria:
Bar tło miej Po tocz ny. Mu zy ka: Ma riusz
Za niew ski. Sce no gra fia: Mał go rza ta Mu -
siał. Ko stiu my: Ro ma Gą sio row ska
Wy stę pu ją: Ire na Ry bic ka, Ka ta rzy na
Bed narz, An na Kie ca, Krzysz tof Bocz kow -
ski, Szy mon Czac ki.
Dra mat po dej mu je pro ble ma ty kę wy -
ob co wa nia czło wie ka w świe cie, w któ -
rym nor my za cho wań nie są oczy wi ste.
Brak ja sno wy ar ty ku ło wa nych za sad
po wo du je osła bie nie wia ry w sen sow -
ność po dej mo wa nych de cy zji. Na stę -
pu je roz luź nie nie wię zi łą czą cych
czło wie ka z naj bliż szy mi. To z ko lei
wzma ga po czu cie sa mot no ści. Spek -
takl wy re ży se ro wał Bar tło miej Po tocz -
ny, mło dy re ży ser fil mo wy, któ ry
po sta no wił zde rzyć tekst z sza lo ną, nie -
co sur re ali stycz ną wi zją sce nicz ną.
Fun da cja Cen tra la 71 od trzech lat zaj -
mu je się pro mo wa niem pol skiej i za -
gra nicz nej dra ma tur gii współ cze snej.
Do tych czas za pre zen to wa ła oko ło
trzy dzie stu dra ma tów w for mie mul -
ti me dial nej (ob raz, dźwięk, ruch)
z udzia łem ak to rów teatrów: Współ -
cze sne go, Pol skie go, Ad Spec ta to res.
Człon ko wie fun da cji re ali zu ją w klu -
bie Jaz zo wym Ru ra do to wa ny przez
Urząd Mia sta Wro cław pro jekt: „Dys -
try bu tor – cykl dzia lań miej skich”. 

4 listopada, godz. 19.00
Te atr Współ cze sny, ul. Rzeźnicza 12

GaLaPaGOS
sce na riusz i re ży se ria: A. So bi szew ski

Frag ment: (...) Pra ca po zwa la nie tyl ko
na zdo by cie po ży wie nia, ale peł ni tak że
funk cje ochron ne. Dla te go każ dy pu -
stel nik po wi nien mieć swój ogród, pa -
sie kę, grząd ki. Po wi nien, upra wiać
i zbie rać. To po ma ga utrzy mać we -
wnętrz ną rów no wa gę. W mo im przy -
pad ku za czę ło się od do mu ro dzin-
ne go. Mat kę pa mię tam ja ko po tok słów
zla nych w je den, nie koń czą cy się, po -
zba wio ny od de chu jęk: „… po co mi to
by ło po co ja już na wet nie wiem czy
je stem nie szczę śli wa (...)
Bi le ty: I stre fa – N 30 zł, U 20 zł
II stre fa – N 25 zł, U 15 zł

12,13 listopada, godz. 19.00
Duża Scena Teatru Polskiego

ul. G. Za pol skiej 3

nie�Wia�rY�GOd�ne�PrzY�GO�dY
M.�kO�ziOŁ�kie�Wi�cza

Reżyseria: W. Hejno, A. Sobiszewski
Ty tu ło wy bo ha ter jest bez wąt pie nia
krew nym Ko zioł ka Ma toł ka, krew nym
ra czej da le kim. Po sia da jed nak cha rak -
te ry stycz ną wła ści wość uczest ni cze nia,
mi mo wol ne go, w cen trum wy da rzeń,
któ rych sta je się ofia rą lub bo ha te rem.
Bilety: 15 zł,11 zł

25, 26, 27 listopada, godz. 11.00
Te atr Pol ski, DS, ul. G. Za pol skiej 3

POkaz�WarSzTaTÓW�
Biety: 7 zł, 5 zł

22 listopada, godz.17.00
Na Świebodzkim,pl. Orląt Lwowskich 20c 

PanTOMiMY
Międzynarodowe Spotkania
Teatrów Jednego Aktora 
2009
WROCŁAW  –  22-24  listopada 
38. Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora
43. Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora
DOLNY ŚLĄSK  –  25-26 listopada
10. Prezentacja Monodramów na Dolnym Śląsku
TORUŃ  –  27-29 listopada 
4 (24). Festiwal Festiwali Teatrów Jednego Aktora
WARSZAWA  –  1 grudnia
2. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Jednego Aktora
W tym roku w programie m.in.:

 Leo Kantor Vjera Mujovic Wojciech Siemion
 (Szwecja) (Serbia) (Polska)

• 1000. monodram Spotkań – BARTOSZ ZACZYKIEWICZ, 
 „…podszyty” wg „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza 
• 50-lecie „WIEŻY MALOWANEJ” 
 – promocja książki „TEATR SIEMION” Tomasza Miłkowskiego
• pokaz etiud studentów Szkół Teatralnych z Wrocławia, Niemiec i Słowacji

więcej na:  www.wrostja.art.pl
organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie. Filia we Wrocławiu
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WrOcŁaWSki�TeaTr�Te�aTr�ar�ka, ul.�Men�ni�cza 3

5.11   10.00    Oskar i Pa ni Ró ża
5.11   18.00    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki 
9.11   9.30    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki 
9.11   11.00    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki 

10.11   10.00    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pi so en ki 
13.11   10.00    Cza ro dziej ski świat 
17.11   11.00    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki 
18.11   11.00    Ka mie nie na sza niec – za ka zne pio sen ki 
19.11   11.00    Oskar i Pa ni Ró ża 
20.11   18.00    Ka mie nie na sza niec – za ka za ne pio sen ki

Bilety: 71 344 38 06, www.te atrar ka.pl

T. Żytka, M. Sosnowski
Cza ro dziej ski świat

T. Trudzik, L. Zemstov
Oskar i Pa ni Ró ża

fo
t. 

R
. S

ąs
ia

de
k

fo
t. 

A.
 N

ow
ak

189_CJG  28-10-09  12:28  Strona 5



www.cojestgrane.pl 

Te�aTr�POL�Ski�www.teatrpolski.wroc.pl

SCe NA im. J. GRZe GO RZeW SKIe GO – G. Za pol skiej 3
HAM LeT - 5 listopada, godz. 19.00, 6 listopada, godz 18.00 
Mul ti me dial na in sce ni za cja naj słyn niej szej tra ge dii świa -
ta. Dra mat Ham le ta roz gry wa się na kil ku po zio mach te -
atru. Na pię trze szek spi row skiej hi sto rii współ cze sne
po sta cie zde rza ją się z od wiecz ny mi te ma ta mi.
ZIe MIA OBIe CA NA – 27, 28, 29 li sto pa da, godz. 19.00.
Teren MPWiK, Pom pow nia Świąt ni ki, ul. Świąt nic ka 1

Ada pta cja rzad ko in sce ni zo wa nej
po wie ści Rey mon ta, ana li zu ją cej
me cha ni zmy ka pi ta li zmu i opi su -
ją cej bez kom pro mi so wość gry
wol no ryn ko wej na przy kła dzie jej

trzech za kła da ją cych fa bry kę bo ha te rów z Ło dzi.

SCe NA KA Me RAL NA – Świd nic ka 28
OKNO NA PAR LA MeNT – 3, 4 li sto pa da, godz 19.00 
Jak roz ba wić wi dza? Na przy kład tak: wziąć po li ty ka wy so -
kie go szcze bla i uwi kłać go w ro mans z se kre tar ką li de ra
opo zy cji. Naj le piej za męż ną. Przy da ło by się kil ka par dłu gich,
po nęt nych, ko bie cych nóg. No i dla cze go nie do rzu cić tru pa? 
SMyCZ – 6, 7, 8 li sto pa da, godz. 19.00 
In spi ra cją przed sta wie nia by ła pio sen ka ze spo łu Ma anam.
Ty tu ło wy przed miot oraz je go funk cja sym bo li zu ją znie wo -
le nie współ cze sne go czło wie ka przez je go uza leż nie nia. 
ŚMIeRć PO DAT NI KA – 14, 15 li sto pa da, godz. 19.00 

Wy da je ci się, że je steś kon su -
men tem do sko na łym? My lisz
się! Far sa Śmierć Podatnika
umoż li wi ci luk su so wą roz -
ryw kę, na któ rą nie wąt pli wie
za słu gu jesz. Pła cisz – wy ma -

gaj! Wieczór uświetni specjalny występ ekskluzywnej
grupy 200 tysięcy martwych statystów.
MAy DAy – 20, godz. 17.00; 21, 22, 24, 25, godz. 19.00 
Hi sto ria lon dyń skie go tak sów ka rza bi ga mi sty, któ re mu przez
la ta uda je się bez ko li zyj nie la wi ro wać mię dzy dwie ma ko cha -
ją cy mi go żo na mi. Na sku tek wy pad ku ulicz ne go je go ta jem -
ni ca wy cho dzi na jaw, wy wo łu jąc la wi nę kom pli ka cji. 

20 NAJ ŚMIeSZ NIeJ SZyCH PIO Se NeK NA ŚWIe CIe
28 li sto pa da, godz. 17.00, 29 li sto pa da, godz. 20.00

SCe NA NA ŚWIe BODZ KIM – pl. Or ląt Lwow skich 20
SPRA WA DAN TO NA – 3 li sto pa da, godz. 20 
PRe Zy DeNT KI – 7, 8 li sto pa da, godz. 19.00 
DZIA Dy. eKS Hu MA CJA – 12, 13 li sto pa da, godz. 19.00 
SAM SA RA DI SCO – 17 li sto pa da, godz. 17.00 i 20.00 
ZA ŚNIJ Te RAZ W OGNIu – 25, 26 li sto pa da, godz. 19.00

Pierw sze wro cław skie przed sta -
wie nie Prze my sła wa Woj ciesz ka.
Szek spi row ska hi sto ria mi ło sna
roz gry wa ją ca się w śro do wi sku
ak to rów te atral nych: sta re wy gi
i de biu tan ci, te atry pro win cjo nal -

ne i sto łecz ne, te atr w te atrze. Miłość, zdrada i Szekspir.

6 str.  » CO JeST GRANe » listopad 2009

WrO�cŁaW�Ski�Te�aTr�WSPÓŁ�cze�SnY
uL. RZeź NI CZA 12 www.wteatrw.pl

BA AL Ber told Brecht. Reż. An na Au gu sty no wicz
5-8 li sto pa da, godz. 19.15
Ba al nie jest w tym spek ta klu
lu bu ją cym się w ska to lo gii
i por no gra fii, pro wo ku ją cym
po etą -pi ja kiem. Bez wa run ko wa
ak cep ta cja, ja ką ży wi dla ludz -
kiej na tu ry, no si wszel kie zna mio na tra gicz ne go he ro izmu.
Ba alo wi, mi mo nie zli czo nej licz by grze chów na kon cie,
w przed sta wie niu Au gu sty no wicz bę dzie da ne umrzeć
– a nie „zdech nąć jak szczur”. 
PO WRÓT DO DO Mu Ha rold Pin ter. Reż. Ar tur Urbań ski
10, 12-15 li sto pa da. godz. 19.00
Co to za ro dzi na? Co ich łą czy
i trzy ma ra zem po za zwie rzę -
cą nie na wi ścią? Co spo wo do -
wa ło, ze ta cy są? Czy jest
na dzie je dla lu dzi, któ rzy sa mi
za gna li się w świat naj gor szych emo cji i hi po kry zji?
KSIę GA RO DZA Ju 2 An to ni na Wie li ka no wa, Iwan Wy ry -
pa jew. Reż. Mi chał Za da ra
18, 20, 21 li sto pa da, godz. 19.15; 19 li sto pa da, godz. 19.00
Żo na Lo ta i Bóg pro wa dzą spór
o sens ży cia, wia ry i cier pie nia.
Kło pot w tym, że Bóg nie tyl ko
nie do strze ga żad ne go sen su,
ale w ogó le prze czy swo je mu
ist nie niu. Pa da ją prze wrot ne
py ta nia o naj waż niej sze spra wy, ton se rio bły sko tli wie łą -
czy się z żar tem i iro nią. W głównej roli, go ścin nie J. Pe szek.
KA SPAR Pe ter Hand ke. Reż. Bar ba ra Wy soc ka
22, 24, 25 li sto pa da, godz. 19.00
Przed sta wie nie jest stu dium
na tu ry ludz kiej i na tu ry sło wa
oraz ich wza jem nych za leż no -
ściach. Mó wi nie tyl ko o ma -
ni pu la tor skiej si le ję zy ka
– naj pierw od bie ra ją ce go
czło wie ko wi je go in dy wi du al ność, by po tem na rzu cić
mu ste reo ty po wy po rzą dek my śli, emo cji, za cho wań
– ale tak że o pre sji, ja ką spo łe czeń stwo wy wie ra na po -
je dyn cze go czło wie ka.
CA Fe PA NI KA re wia pa nicz na z son ga mi. Reż. Łu kasz Czuj
27-29 li sto pa da, godz. 19.00 
Za miast ka wy, cia stek i wi na w me nu Ca fe Pa ni ka – nie wiel -
kiej pa ry skiej ka wiar ni – są wes tchnie nia, po żą da nie, na -
mięt ność, seks, sen i śmierć.
Ka me ral ne i bra wu ro we za ra -
zem przed sta wie nie z son ga mi
i bły sko tli wy mi dia lo ga mi za nu -
rzo ny mi w opa rach ab sur du
i w praw dzi wie fran cu skim sty -
lu. Mu zy ka Mar ka Ba ze li na ży wo i zna ko mi ta Łu cja Bu rzyń -
ska ja ko La dy Pa ni ka.
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Bez płat ne warsz ta ty te atral ne dla
dzie ci, mło dzie ży, do ro słych i se nio -
rów – ar te te ra pia przez te atr dla ca -
łych ro dzin. Wstep wolny.
Tel. 0 71 329 16 46
2,9,16,23,30 li sto pa da, g. 16.00-20.00
Klub Le ka rza, ul. Ka zi mie rza Wlk 45A

WAR SZAW SKI Te ATR KWA DRAT
Per�FecT�daY
LIZ LO CH He AD

Wy stę pu ją: ewa Ka sprzyk, ewa Zię tek,
ewa We ncel, Bar ba ra Ryl ska, Te re sa Li -
pow ska, An drzej Nej man, Mar cin Kwa śny,
An drzej Gra bar czyk i Pa weł Ma ła szyń ski.
Po suk ce sie na lon dyń skim West en -
dzie spek takl ru szył na to ur nee po An -
glii. Hit fe sti wa lu w edyn bur gu 1988.
Sztu ka gra na jest z po wo dze niem
w Niem czech, Fin lan dii, Izra elu, a na -
wet w Bra zy lii. Ro man tycz na ko me dia
w dwóch ak tach, za baw na i smut -
na za ra zem, opo wia da ją ca o ze ga rze
bio lo gicz nym ko bie ty.

16 li sto pa da, godz. 17.30 i 20.00
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

Ma�rze�nia�dO SPeŁ�nie�nia
SCe NA MŁO De GO WI DZA 

TWI STeR
Wro cław ska Sce na Mło de go Wi dza
pre zen tu je po raz pierw szy we Wro -
cła wiu swój zna ko mi ty spek takl pt.:
„Ma rze nia do speł nie nia”. Od paź -
dzier ni ka br. go ści my na sce nie no wo
otwar te go no wo cze sne go cen trum
kul tu ry „Ago ra” przy uli cy Serb skiej,
skąd za bie ra my wi dzów w świat przy -
go dy. Wy rusz cie z na mi na po szu ki -
wa nie Kra iny Speł nia ją cych Się
Ma rzeń. Wspól nie z głów ny mi bo ha -
te ra mi od wie dzi cie prze dziw ne kra iny
świa ta ma rzeń peł ne hu mo ru, tań ca
i mu zy ki. Cze ka Was wy pra wa peł -
na nie zwy kłych wra żeń!
Rezerwacja:  0668-561-516
25, 26, 27 li sto pa da, godz, 9.00 i 11.00

CK AGO RA ul. Serbska 5

Te ATR Mu ZyCZ Ny 
ca�Pi�TOL�www.te atr -ca pi tol.pl

3, 4, 13, 14 – godz. 20.00
KRÓL DuCH TWÓJ (MS) PRe MIe RA
Au tor ski spek takl Sam bo ra Du dziń -
skie go, in spi ro wa ny po ema tem Ju liu -
sza Sło wac kie go „Król Duch”
i po sta cią pol skie go pa pie ża: opo -
wieść o do bru i złu, o prze mia nie, ja -
ka do ko nu je się w czło wie ku.
4 – godz. 9.00, 11.30
MA ŁA KSIęŻ NICZ KA
6, 7 – godz. 19.00; 8 – godz. 17.00
IDIO TA (DS)*
20, 21, 22, 27, 28, 29 – godz. 19.00
A CHO RUS LI Ne (DS)
20, 21, – godz. 20.00
rze cze Bud da Chi na ski (MS)*
25, 26 – godz. 10.30
Pe WIeN MA ŁY DZIeń (DS)
25, 26 – godz. 20.00
IM PON De RA BI LIA (MS)

(DS) Du ża Sce na: ul. Pił sud skie go 67
(MS) Ma ła Sce na: ul. Pił sud skie go 72
* – tyl ko dla do ro słych

Wrocław
ul. Kuźnicza 25

tel. 071 343 24 86
www.okularydaniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800

sobota 1100 − 1400

Komputerowe 
badanie  wzroku

Soczewki kontaktowe

Duży wybór opraw i szkieł

Naprawy okularów
wszelk iego rodza ju

Usługi na recepty NFZ

krótkie terminy !!!

Zapraszamy: 900 − 1800

sobota 1100 − 1400

Bez płat ne warsz ta ty te atral ne dla mło -
dzie ży. Te atr ja ko pre tekst do po szu ki -
wa nia peł ni czło wie czeń stwa, je go,
ży wych emo cji tj. mi łość, nie na wiść,
przy jaźń, po żą da nie, żą dza wła dzy, sa -
mot ność, fru stra cje.

3, 17, 24 li sto pa da, g. 17.00-21.00
LO nr 1 ul. Po nia tow skie go 9

WARSZ TA TY Te ATRU NA BRU KU www.te atr na bru ku. pl
zde�rze�nia�MiĘ�dzY�PO�kO�Le�niO�We

Mac�beTH

Mac beth, bę dą cy owo cem współ pra -
cy z Roy al Sha ke spe are Com pa ny, to
ko lej ny eks pe ry ment Te atru Pieśń
Ko zła. Sta no wi pró bę od kry cia mu -
zycz no ści w po ezji Szek spi ra i od na -
le zie nia ko rze ni tra ge dii. Po szu ku jąc
ko lo rów i dźwię ków szek spi row skie -
go ję zy ka, ak to rzy sta ra ją się zgłę biać
na tu rę dra ma tu. Bi le ty: U 20, N 30 zł

7, 28, 29 li sto pa da, godz. 20.00
Te atr Pieśń Ko zła, ul. Pur ky nie go 1

fo
t. 
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WaL�L�STraS�Se 13
Sce na riusz i re żyseria: Ben te Ka han.
Sce no gra fia i ko stiu my: An na We ber
Hel ge Hoff -Mon sen
Wy stę pu ją: Ben te Ka han, To masz Ka siu -
kie wicz – for te pian, Igor Pie tra szew ski
– sak so fon, klar net, Ar tur Do mi nik – per -
ku sja, Ja cek Wę grzy now ski – kon tra bas.
Au tor ski spek takl Ben te Ka han jest
opo wie ścią o lo sach miesz kań ców do -
mu przy wro cław skiej uli cy Włod ko wi -
ca 13 (przed woj ną Wal l stras se). Dzie je
praw dzi wych lu dzi wspar ła au tor ka do -
ku men ta mi ar chi wal ny mi, zdję cia mi
i ma te ria ła mi z epo ki. (...) Po zna je my
za tem lu dzi i ży cie kul tu ral ne w nie -
miec ko -ży dow skiej rze czy wi sto ści lat
30-tych oraz pol sko -ży dow skiej lat
1946-1968. Trud ne do świad cze nia bo -
ha te rów opo wie ści przed sta wio ne zo -
sta ły bez pa to su, bez oskar żeń
i roz ra chun ków. Mo no lo gi prze pla ta ją
się z li rycz ny mi pio sen ka mi. Pre mie ra
przed sta wie nia w nie miec kiej wer sji ję -
zy ko wej. Bi le ty: 35 zł

7 li sto pa da, godz. 19.00
CS Im part ul. Ma zo wiec ka 17

ULi�ca�krO�kO�dY�Li�–�Te�aTr�FOr�MY�
Sztuka teatralna w ra mach Wro cław kich Dni Wza jem ne go Sza cun ku.
Re ży se ria i oprac. mu zycz ne: Jó zef Mar koc ki. Sce no gra fia: ewe li na Ci szew ska, Jó -
zef Mar koc ki. Świa tło i dźwięk: Piotr Cie siel ski, Krzysz tof Gła zow ski.
Ob sa da: e. Ci szew ska, M. Ko niecz na, J. Mar koc ki, G. Szym czyk, T. Żyt ka 
Sce na riusz te go spek ta klu po wstał w opar ciu o opo wia da nia Bru no na Schul -
za, pol skie go pi sa rza ży dow skie go po cho dze nia. Me ta fi zy ka, zja wi sko wość,
de for ma cja i zmy sło wość, sen i świa do mość sta no wią ją dro je go twór czo ści.
Uli ca kro ko dy li jest pró bą po ka za nia czło wie ka z je go pod świa do my mi dą że -
nia mi, pra gnie nia mi i lę ka mi. Uka za nie ja snych i mrocz nych stron je go oso -
bo wo ści spra wia, że spek takl jest bar dziej zmy sło wy i barw ny w od bio rze. 

9 li so pa da, godz. 19.00, Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca

Sce�na�PWST
www.pwst.wroc.pl

DWu NA STu GNIeW NyCH Lu DZI
14 li sto pa da, godz. 19.00 PRe MIe RA
15, 16 li sto pa da, godz. 19.00
16 li sto pa da, godz. 11.00
Przed sta wie nie Dy plo mo we Stu den -
tów Wy dzia łu Ak tor skie go.
Sce na Te atru PWST Ho tel SA VOy
pl. Ko ściusz ki 19
NOC TRy BAD
17, 20, 21, 22 li sto pa da, godz. 19.00
18, 19 li sto pa da, godz. 11.00
Sa la nr 205 Te atru Pol skie go
ul. G. Za pol skiej 3

nOc�TrY�bad�Per Olov enqiust
Re ży se ria: Krzysz tof Ku liń ski
Asy stent re ży se ra: Pa weł Par czew ski
Sce no gra fia: Baj ka Two rek
Ob sa da: Ani ta Bal cerz, Aga ta Obłą kow ska -
-Wo ubi shet, Agniesz ka Prze strzel ska, Jo -
lan ta So larz, Ma te usz Ba ran, Łu kasz
Ku cha rzew ski, Pa weł Par czew ski
Przed sta wie nie dy plo mo we stu den -
tów IV ro ku Wy dzia łu Ak tor skie go.
Sztu ka enqu ista ma ogrom ne wa lo ry
sce nicz ne i sta wia przed wy ko naw ca mi
bar dzo trud ne za da nia ak tor skie. Rów -
no cze śnie jest czymś, o czym ak to rzy
ma rzą, da je praw dzi wą moż li wość zre -
ali zo wa nia się w spo sób naj prost szy, nie
za sło nię ty żad ną kon wen cją te atral ną.

Dwunastu 
gniewnych
ludzi

Reginald Rose rezyseria: 

Redbad Klijnstra

scenografia i kostiumy: 
Joanna Kaczynska

muzyka: 

Jan Duszynski

asystent rezysera: 
Arkadiusz Wójcik

Obsada (lawnicy):

lawnik nr.1  Arkadiusz Wójcik

lawnik nr.2  Marcin Misiura

lawnik nr.3  Maciej Kowalik

lawnik nr.4  Tomasz Owczarek

lawnik nr.5  Aleksandra Dytko

lawnik nr.6  Michal Dudzinski

lawnik nr.7  Maciej Mikulski

lawnik nr.8  Marcin Rams

lawnik nr.9  Blazej Michalski

lawnik nr.10 Wojciech Kalita

lawnik nr.11 Michal Przybysz

lawnik nr.12 Barbara Pigon
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10 str.  » CO JeST GRANe » listopad 2009 www.cojestgrane.pl 

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

891 Wie czór lisz tow ski
PiOTr�rÓ�ŻaŃ�Ski�–�FOr�Te�Pian
lau re at wie lu kon kur sów pia ni stycz nych

W pro gra mie utwo ry J. S. Ba cha, F. Cho pi na, R. Schu man na, S. Gu ba idu li ny. 
Kon cert pro wa dzi Ju liusz Ada mow ski

Piotr Ró żań ski ur. w1989 ro ku w Kra ko wie. Obec -
nie  stu diu je na III ro ku AM w Kra ko wie pod kie -
run kiem prof. Ka ta rzy ny Po po wej - Zy droń. 
Brał udział w licz nych kur sach mi strzow skich pro -
wa dzo nych m.in. przez: eu ge ne`a In dij ca, Di nę Yof -
fe, A. Or ło wiec kie go, Pau la Ba du ra -Sko da, Jo aqu ina
So ria no, Tho ma sa Unga ra, ele anor Wong. Jest lau -
re atem licz nych ogól no pol skich i mię dzy na ro do -

wych kon kur sów pia ni stycz nych. Kon cer to wał ja ko so li sta i ka me ra li sta w Pol sce,
USA, Szwaj ca rii i w Niem czech. W sierp niu 2008 de biu to wał w Sa li ka me ral nej
Fil har mo nii Na ro do wej na fe sti wa lu Cho pin i je go eu ro pa w War sza wie. W sierp -
niu 2009 za de biu to wał na Fe sti wa lu Cho pi now skim w Dusz ni kach Zdro ju. Jest
lau re atem licz nych na gród i sty pen diów ar ty stycz nych (w tym Pre ze sa Ra dy Mi -
ni strów, Mi ni stra Kul tu ry, Mi ni stra edu ka cji i Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa). 
24 listopada, godz. 18.30, Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul Pił sud skie go 13 

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
pl. T. Kościuszki 9, 50-028 Wrocław
tel.: 600 39 36 34; www. liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

30-le�cie�Or�kie�stry�
Le�OPOL�di�nUM

15 li sto pa da 2009 w Au li Le opol dyń -
skiej, kon cert mistrz Orkiestry Zbi -
gniew Szu fłat, po pro wa dzi kon cert,
któ re go go ść mi bę dą: Krzysz tof Ja -
ko wicz oraz mu zy cy, któ rzy wie le lat
swo jej pra cy za wo do wej prze zna czy -
li na współ pra cę z Le OPOL DI NuM
– Ta de usz Gór ny i Ta de usz Za they.
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral -
na LeOPOL DI NUM po wsta ła w 1978
ro ku. Na zwa ze spo łu na wią zu je
do jed ne go z naj cen niej szych za byt -
ków ar chi tek tu ry ba ro ko wej w eu ro -
pie Środ ko wej, sły ną cej ze zna ko mi-
tej aku sty ki Au li Le opol dyń skiej Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go. Skła da ją -
cy się ze zna ko mi tych mu zy ków
ze spół, zdo był sze ro kie uzna nie słu -
cha czy i kry ty ki na kon cer tach i fe sti -
wa lach w Pol sce i za gra ni cą.
Or kie stra na gra ła kil ka na ście płyt,
z któ rych Ros si ni Ga la w wy ko na niu
ewy Pod leś (kontr alt), pod dy rek cją
Woj cie cha Mich niew skie go otrzy ma -
ła Na gro dę Aka de mii Fo no gra ficz nej
Fry de ryk 1999 (DUX 0124). Od 2007
ro ku ar ty stycz nym dy rek to rem Or kie -
stry jest ernst Ko va cic, po cho dzą cy
z Wied nia skrzy pek i dy ry gent.
W programie koncertu: G. F. Te le -
mann – Su ita „Don Qu ichot te”; J. S.
Bach – Kon cert na dwo je skrzy piec d -
-moll BWV 1043; G. Ros si ni – So na -
ta C -cur nr 3 cz. III; P. Czaj kow ski
– Sek stet smycz ko wy d -moll Op. 70,
cz. III i IV; A. Gi na ste ra – Kon cert
na smycz ki Op. 33, Fi na le fu rio so; e.
Grieg – Ostat nia Wio sna

15 li sto pa da, godz. 18.00
Au la Le opol dyń ska, pl. uni wer sy tec ki 1

kon�cert�Ju�bi�le�uszo�wy�

aka�de�Mia�MU�zYcz�na pl. Ja na Paw ła II nr 2 www.amuz.wroc.pl

4-8 li sto pa da, Sa la Te atral na AM
II MIę DZY NA RO DO WY KON KURS SKRZYP CO WY im. H. W. ern sta i H. Wie -
niaw skie go or ga ni zo wa ny przez OSM I i II st. im. K. Szy ma now skie go we
Wro cła wiu. (Pro gram: www.lo wiec ka.wroc law.pl). Wstęp wol ny
15 li sto pa da, godz. 20.00 Sa la Kon cer to wa PRW, al. Kar ko no ska 10
URO CZY STY KON CeRT W RA MACH OB CHO DóW ŚWIę TA NA UKI
Wy ko naw cy: Iwo na Hos sa – so pran, Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na
Chór „Fe ich ti num”, Chór Ka me ral ny „Sen za Ri go re” oraz Chór im. St. Kru -
kow skie go AM we Wro cła wiu; Chór „Gau dium” UWr, Chór Ka me ral ny Ue we
Wro cła wiu, Chór Ka me ral ny Can ti le na. Dy ry gent – Vla di mir Ki ra djiev
W pro gra mie: Jo han nes Brahms – Uwer tu ra aka de mic ka op. 80
Gra ży na Pstro koń ska -Na wra til – Ma gni fi cat MM. Wstęp wol ny
18 li sto pa da, godz. 19.15 Sa la Te atral na AM
ZA DUSZ KI JAZ ZO We – Big -Band Aka de mii Mu zycz nej pod dy rek cją Alek san dra
Ma zu ra. W pro gra mie: stan dar dy jaz zo we w róż nych aran ża cjach. Wstęp wol ny
22 li sto pa da, godz. 19.00 Sa la Te atral na AM
KON CeRT KA Me RAL NY – Jill Kemp (W. Bry ta nia) – flet pro sty
Mu zy ka daw na i współ cze sna w wy ko na niu zna ko mi tej fle cist ki, lau re at ki mię -
dzy na ro do wych kon kur sów. Wstęp wol ny

Na spacer za pra sza Ko ło Prze wod ni ków
Miej skich OW PTTK oraz Ka me ral ny
Chór AN Ge LUS pod dy rek cją Bar ba ry
Sza rej ko. Prze wod ni cy po pro wa dzą pu -
blicz ność do róż nych ko ścio łów mia sta,
w któ rych Chór wy ko na utwo ry zwią za -
ne z du cho wo ścią po szcze gól nych wy -
znań chrze ści jań skich.

FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

Listopad 2009

www.filharmonia.wroclaw.pl

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

www.jazztopad.pl

Trudno jest znaleźć bardziej urodzajną medytację nad amerykań-
ską muzyką niż kompozycje gitarzysty Bill’a Frisell’a... Frisell od-
najduje w muzyce przyjemność i otwiera się również na często
pomijany jej aspekt – wrażliwość. THE NEW YORK TIMES

Wayne Shorter jest prawdziwym kompozytorem…wiedział, że
wolność w muzyce jest zdolnością do poznania zasad w celu ich
naginania według własnego gustu… MILES DAVIS

4 i 5, godz. 9:00, 11:00 sala koncertowa Filharmonii
Filharmonia dla Młodych

MUZYKA MALUJE I OPOWIADA
Dariusz Wiśniewski – dyrygent, Jolanta Neffe-Żukrow-
ska – moderator, Aleksandra Chrapowicka – opracowa-
nie graficzne, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

7, godz. 18: 00 Koncert kameralny
MUZYKA DWORU DREZDEŃSKIEGO
Wrocławska Orkiestra Barokowa

8, godz. 11:00 sala koncertowa Filharmonii
Filharmonia Familijna

MUZYKA MALUJE I OPOWIADA

14, godz. 18:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SYMFONICZNY
Paweł Przytocki – dyrygent, Ewa Kupiec – fortepian
Orkiestra Filharmonii Krakowskiej

15, godz. 18:00 Aula Leopoldyńska
Koncert kameralny

30-LECIE LEOPOLDINUM KONCERT JUBILEUSZOWY
Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Tadeusz Górny – kontrabas,
Tadeusz Zathey – continuo, Zbigniew Szufłat – skrzypce
i prow., Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum

20, godz. 19:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SYMFONICZNY
Michał Klauza – dyrygent, Agata Szymczewska –
skrzypce, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

22, godz. 18:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT KAMERALNY
Peter Harvey – dyrygent, Christian Curnyn – dyrygent,
Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Filharmonii
Wrocławskiej

26, godz. 19:00 sala Koncertowa Filharmonii
KONCERT KAMERALNY
Kwartet wiolonczelowy Cellomania

27, godz. 19:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ANDRZEJKOWY
Andrzej Kosendiak – dyrygent, Goście zaproszeni, Or-
kiestra Filharmonii Wrocławskiej, Wrocławska Orkie-
stra Kameralna Leopoldinum, Chór Filharmonii
Wrocławskiej

filharmonia-cjg-11-2009:1  27-10-09  12:58  Strona 2

na drO�GacH�kU�Wiecz�nO�ści�SPA CeR MIę DZY KUL TU RO WY

Zbiór ka uczest ni ków 21 li sto pa da, godz. 11.00 
pod po mni kiem św. Ja na Ne po mu ce na na Ostro wie Tum skim
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Trudno jest znaleźć bardziej urodzajną medytację nad amerykań-
ską muzyką niż kompozycje gitarzysty Bill’a Frisell’a... Frisell od-
najduje w muzyce przyjemność i otwiera się również na często
pomijany jej aspekt – wrażliwość. THE NEW YORK TIMES

Wayne Shorter jest prawdziwym kompozytorem…wiedział, że
wolność w muzyce jest zdolnością do poznania zasad w celu ich
naginania według własnego gustu… MILES DAVIS
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Filharmonia dla Młodych
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Dariusz Wiśniewski – dyrygent, Jolanta Neffe-Żukrow-
ska – moderator, Aleksandra Chrapowicka – opracowa-
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Krzysztof Jakowicz – skrzypce, Tadeusz Górny – kontrabas,
Tadeusz Zathey – continuo, Zbigniew Szufłat – skrzypce
i prow., Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum

20, godz. 19:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SYMFONICZNY
Michał Klauza – dyrygent, Agata Szymczewska –
skrzypce, Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej

22, godz. 18:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT KAMERALNY
Peter Harvey – dyrygent, Christian Curnyn – dyrygent,
Wrocławska Orkiestra Barokowa, Chór Filharmonii
Wrocławskiej

26, godz. 19:00 sala Koncertowa Filharmonii
KONCERT KAMERALNY
Kwartet wiolonczelowy Cellomania

27, godz. 19:00 sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ANDRZEJKOWY
Andrzej Kosendiak – dyrygent, Goście zaproszeni, Or-
kiestra Filharmonii Wrocławskiej, Wrocławska Orkie-
stra Kameralna Leopoldinum, Chór Filharmonii
Wrocławskiej
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Gi�Ta�ra 2009
12. WRO CŁAW SKI 

Fe STI WAL GI TA RO WY
21.11 (so bo ta) | g. 19.00 
| 150/120/80zł 
AL DI Me OLA WORLD SIN FO NIA 
WFF, ul. Wy sta wo wa 1

22.11 (nie dzie la) | g. 19.00
| 120/90/60 zł 
Ju bi le usz 20-le cia pra cy ar ty stycz nej
Mar ka Na piór kow skie go 
MA ReK NA PIóR KOW SKI QU AR TeT 
An na Ma ria Jo pek, Do ro ta i Hen ryk
Miś kie wicz, Ar tur Le sic ki 
CS Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

24.11 (wto rek) | g. 19.00 | 30/20 zł 
THe DeBS – FRU SCeL LA DUO 
Akademia Muzyczna, pl. J. Paw ła II  

25.11 (śro da) | g. 19.00 | 30/20 zł
JOže KO TAR & TO MAZ RAJ Te RIC 
Akademia Muzyczna, pl. J. Paw ła II  

26.11 (czwar tek) | g. 18.30 | 30/20 zł
CAR STeN LINCK 
& CAR STeN GRØNDAHL 
Sta ra Gieł da, Plac Sol ny 16

27.11 (piątek) | g. 18.30 | 30/20 zł
ANNA PIeTRZAK 
& JOANNA DOBRAKOWSKA 
ROBeRT HORNA 
Stara Giełda, Plac Solny 16

27.11 (piątek) | g. 20.30 | 30/20 zł

ULISSeS ROCHA & TeCO CARDOSO 
Klub Włodkowica 21 

27.11 (piątek) | g. 19.00 | 20 zł
CARSTeN LINCK 
& CARSTeN GRØNDAHL 
Ga le ria Zam ko wa na Wzgó rzu, Lu bi n

28.11 (so bo ta) | g. 15.00 | 25 zł 
MI GU eL SAN CHeZ 
& eSeN CIA FLA MeN CA
CK MU ZA, ul. Ar mii Kra jo wej, Lu bin

29.11 (nie dzie la) | g. 20.00
| 120/90/60 zł 
JeS Se CO OK QU IN TeT 
WFF, ul. Wy sta wo wa 1

bU�ŁaT�OkU�dŻa�Wa BAL LA DY I PIO SeN KI
Wystapią m.in: Wojciech Malajkat, Piotr Ma cha li ca, ła da Gor pien ko i in ni.
Pro wa dze nie kon cer tu: Ma ria Sza błow ska 
Na bal la dach Bu ła ta Oku dża wy o mi ło ści, god no ści i prze mi ja niu wy cho wa ło się
kil ka po ko leń po la ków. W cza sach PRL -u, kie dy po gar dza nowszyst kim co ra -
dziec kie Oku dża wa był uoso bie niem przy zwo ite go Ro sja ni na. Przy jaź nił się
z Agniesz ką Osiec ką. Bar dzo lu bił Pol skę, Po la ków a je go pio sen ki by ły prze bo -
ja mi pol skiej in te li gen cji. Bi le ty: 100 i 80 zł – CS Impart, OKiS Ry nek -Ra tusz 24

30 li sto pa da, godz. 19.00 CS IM PART, ul. Mazowiecka 17

ka�Sia�Mi�rOW�Ska�–�Li�QU�id�LO�Ve
No wy i nie ko niecz nie jaz zo wy, au tor ski
pro jekt zna nej wro cław skiej wo ka list ki Ka -
si Mi row skiej (The Crac kers Band, The So -
und Of fi ce, Co ol Blue). Na kon cert zło żą
się utwo ry skom po no wa ne przez Ro ber ta
Jar muż ka (Mi kro mu sic, Le szek Ci choń -
ski), Ar tu ra Le sic kie go oraz Ka się, w aran -
ża cjach ze spo ło wych. In spi ra cją dla
wo ka list ki jest m.in. twór czość Be ady Bel -
le, Ra chel le Far rell, Lizz Wri ght, Mi chel le
N’de go cel lo, Jill Scott, Kay ah. Skład ze -
spo łu: Ro bert Jar mu żek (p), Ar tur Le sic ki
(g), Łu kasz So bo lak (dr), oraz go ścin nie

To mek Gra bo wy (b) i Ra fał Ka ra sie wicz (keyb). Bi le ty: N – 20 zł, U – 15 zł
12 li sto pa da, godz. 21.00, Klub Ośro dek, ul. Pił sud skie go 67

ka�Ta�rzY�na�GrO�niec�JeSIeNNA TRASA KONCeRTOWA
Cykl wy stę pów w ca łej Pol sce zwią za ny
jest z pre mie rą jej naj now sze go al bu mu
– Li sty Ju lii. Na re per tu ar skła da ją się pio -
sen ki elvi sa Co stel lo z pły ty The Ju liet Let -
ters w pol skich tłu ma cze niach sa mej
wo ka list ki. Każ dy z utwo rów jest opo wie -
ścią o in nej po sta ci, in nej mi ło snej hi sto -
rii i ludz kich dra ma tach. Dzię ki no wym
aran ża cjom pro jekt zy skał uni ka to we
brzmie nie, do dat ko wo pod kre ślo ne cha -
ry zma tycz ny mi in ter pre ta cja mi Ka ta rzy ny. 

14 listopada, godz. 20.00, Cen trum Sztu ki Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

fo
t. 

 T
. K

ul
ak

4 li sto pa da, godz. 19.00 – DO MI KRO FO NU PRO SI MY! – wie czór II
9 li sto pa da, godz. 18.00 – STA CHU RA w wy ko na niu Pio tra Ma cha li cy
10 li sto pa da, godz. 19.00 – Te atr PO LO NIA, John P. Stan ley WĄT PLI WOŚĆ
11 li sto pa da, godz. 10.00 – NA RO DO We ŚWIę TO NIe POD Le GŁO ŚCI
14 li sto pa da, godz. 20.00 – AFRO KO LeK TYW – Kon cert
15 li sto pa da, godz. 18.00 – MI CHAŁ BA JOR Pro mo cja no wej pły ty.
28 li sto pa da, godz. 19.00 – Mi łość w la tach 30-tych. Wi do wi sko 

WrÓ�bLeW�Ski�TriO
Kon cert ze spo łu bę dzie zwień cze niem te go rocz nych XII Pre zen ta cji Mu zy ki
Akor de ono wej HAR MO NIA VI VA. Trio wy stą pi po raz pierw szy od mo men tu za -
wie sze nia dzia łal no ści w 2005 r. z po wo du śmier ci Wal de ma ra Wró blew skie go.
Ze spół wy stą pi w skła dzie: Mi chał Wró blew ski – skrzyp ce. Adam Wró blew -
ski – wio lon cze la. Ma ciej Bo czar – akor de on. Mu zy cy za gra ją te atral ne oraz
fil mo we kom po zy cje Wal de ma ra Wró blew skie go. Wstep wolny

4 listopada, godz. 19.00, CK Zamek, pl. Świętojański 1

cS�iMParT�uL. MAZOWIeCKA 17, www.im part.art.pl
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Sza now ni Pań stwo,
W la tach 30-tych XX wie ku po ja wił się we Fran cji kwin tet „Hot Club de
Fran ce”, w któ rym gra li dwaj le gen dar ni wir tu ozi: Djan go Re in hard na gi -
ta rze i Ste pha ne Grap pel ly na skrzyp cach. Za po cząt ko wa li styl, któ ry roz -
po czął try um fal ny po chód po świe cie ja ko tak zwa ny GyP Sy
JAZZ. I wła śnie tej mu zy ce po świę ci my I MIę DZy NA RO DO Wy GyP Sy JAZZ
Fe STI VAL, któ ry bę dzie pierw szym w Pol sce Fe sti wa lem Cy gań skie go Jaz -
zu, mu zy ki nie zwy kle po pu lar nej na ca łym świe cie, jed no cze śnie u nas
bar dzo sła bo zna nej. 
Chce my za rów no pol skim Ro mom jak i ogó ło wi pu blicz no ści po ka zać ten
wspa nia ły wkład do świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go. Na or ga ni zo -
wa nym przez nas od 1997 r. Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Sztu ki ulicz nej
„Bu sker Bus”, po ja wia ły się już ta kie gru py, jak słyn ne „Ro bin No lan Trio”
z Wiel kiej Bry ta nii, „Tol ga emi lio Trio” z Ho lan dii czy „D’Ar ta gnan” z Nie -
miec. Za sko cze nie i za chwyt słu cha czy wi docz ny w cza sie ich wy stę pów
w Pol sce jest świa dec twem, że ta mu zy ka jest zna ko mi tym am ba sa do rem
rom skiej kul tu ry, ko ja rzo nej u nas ca ły czas z folk lo rem „ko lo ro wych ta bo -
rów” lub – od pew ne go cza su – rów nież di sco po lo. Chce my pol skiej pu -
blicz no ści po ka zać, że rom ska kul tu ra ma rów nież swój wkład do Wiel kiej,
uzna nej na świe cie Sztu ki, sa mym zaś Ro mom po ka zać przy kła dy ka rier
ich współ ziom ków, po wsta łe w opar ciu o na ro do wą tra dy cję, umie jęt nie
wple cio ną w kul tu rę ogól no świa to wą.
W na szym fe sti wa lu, któ ry od bę dzie się w Jazz Klu bie Ru RA we Wro cła wiu,
uczest ni czyć bę dą gru py: D’Ar ta gnan (Niem cy), Ro bin No lan Trio (GB, Ho -
lan dia), Co co tier (Pol ska) i wresz cie Gi ta ne Swing, gru pa mu zycz na pol -
skich Ro mów, gra ją ca ta ką mu zy kę. Prze ko na ni je ste śmy, że moż li wość
wspól ne go gra nia tej „swo jej, na ro do wej” jak by nie by ło mu zy ki, w to wa -
rzy stwie świa to wych sław, bę dzie dla nich waż nym do świad cze niem i in spi -
ra cją do dal szych prób. Po mo cą w tym bę dzie rów nież otwar ty, nie od płat ny
warsz tat gi ta ry w „gyp sy jazz”, któ ry po pro wa dzi wir tu oz te go in stru men tu,
RO BIN NO LAN z Wiel kiej Bry ta nii.
Cie szy my się, że po wie lu la tach sta rań u roz ma itych spon so rów, uzy ska -
li śmy w bie żą cym ro ku skrom ne do fi nan so wa nie z Mi ni ster stwa Ad mi ni -
stra cji i Spraw We wnętrz nych, co po zwa la nam zor ga ni zo wać wresz cie
„ten pierw szy”. Bę dzie on cał ko wi cie nie ko mer cyj nym przed się wzię ciem
(np. nie bę dzie bi le tów na kon cer ty), jed nak wie rzy my, że bę dzie on in au -
gu ra cją przy szłej, wie lo let niej tra dy cji.

Ro mu ald Po pło nyk
Pre zes To wa rzy stwa Wspie ra nia Sztu ki ulicz nej Bu sker

20.11, godz. 20.30
CO CO TIeR – PL
D’AR TA GNAN – D

21.11, godz. 16.00 -18.00
Otwar ty warsz tat dla gi ta rzy stów
pro wa dzi RO BI N NO LA N (GB)
ZA PI Sy: bu sker bus�wp.pl
Godz. 20.30
GI TA Ne SWING – PL
RO BIN NO LAN TRIO – GB/NL
Po kon cer tach Jam -Ses sion
WSTęP WOL Ny

OR GA NI ZA CJA Fe STI WA LU: TO WA RZY STWO WSPIe RA NIA SZTU KI ULICZ NeJ BU SKeR
DY ReK TOR AR TY STYCZ NY I OR GA NI ZA CYJ NY: RO MU ALD PO PŁO NYK
WSPóŁ OR GA NI ZA CJA: JAZZ KLUB RU RA. Fe STI WAL ZRe ALI ZO WA NY Ze ŚROD KóW MSWiA

DJAN GO Re IN HARDT
le gen dar ny gi ta rzy sta, któ ry za ło żył
ze spół HOT CLUB De FRAN Ce,
od któ re go za czę ła się ca ła hi sto ria
z GYP SY JAZZ.

Grupa COCOTIeR, Polska
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AUDIOFEELS
trasa koncertowa promująca pierwszą płytę zespołu

ŁÓDŹ 14.11 Filharmonia, g. 20:00, TORUŃ 15.11 Aula Uniwersytetu M. Kopernika, g. 18:00, BYDGOSZCZ 16.11 Opera Nova, g. 19:00, ZIELONA GÓ-
RA 17.11 Filharmonia, g. 19:00, POZNAŃ 18.11 Aula UAM, g 19:00, LUBLIN 19.11 Filharmonia, g. 19:00, WROCŁAW 21.11 Teatr Polski, g. 19:00, ZA-
BRZE 22.11 Dom Muzyki i Tańca, g. 18:00, KRAKÓW 23.11 Filharmonia, g. 19:00, CZĘSTOCHOWA 24.11 Filharmonia, g. 19:00

Bilety: EMPIK – www.ebilet.pl, www.bilety24.pl

www.impresariat.com

To więcej niż zespół wokalnych talentów… To realizacja wizji wspólnego tworzenia muzyki. Afirmacja dźwięków pły-
nąca z męskiej duszy. AUDIOFEELS kochają dźwięki, bo dźwięki kochają ich.

Zespół Audiofeels powstał w Poznaniu, w kwietniu 2007 roku z inicjatywy ośmiu młodych wokalistów. Wieloletnie do-
świadczenie młodzi śpiewacy zdobywali w słynnych poznańskich chórach chłopięcych oraz w Chórze Akademickim Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza. Rosnące aspiracje muzyczne oraz zamiłowanie do eksperymentów wokalnych
postanowili realizować we własnym projekcie muzycznym AUDIOFEELS. Podstawą image’u zespołu jest pionierskie
na polskim rynku wykorzystanie gatunku muzycznego Vocal Play. Polega on na wzbogaceniu wokalnej muzyki a capel-
la imitacją brzmienia instrumentów muzycznych za pomocą głosu oraz dodaniu elementów improwizacji. Wykorzystu-
jąc różnorodny potencjał własnych głosów, AUDIOFEELS wykonują przeboje światowej muzyki rozrywkowej we
własnych, odkrywczych aranżacjach. W ich repertuarze znajdują się hity takich gwiazd jak Michael Jackson, Bee Ge-
es, Quincy Jones czy Red Hot Chili Peppers.

Dwanaście porywających interpretacji największych światowych hitów. Ta płyta
to więcej niż COVERY a AUDIOFEELS to więcej niż zespół wokalnych talentów.

Podobno wszystko zostało już odkryte. Czy rzeczywiście? Jeżeli ktoś ich słyszał,
z pewnością krzyknie, że są odkryciem! A jednak ONI wciąż odkrywają, bawiąc
się dźwiękiem, nadają nowy sens muzyce, którą już znamy.

Strażak, Kitek, Szajek, Stecu, Illuk, Cypis, AN21, Karas i Maras stoją za nową
aranżacją hitów, które w ich gardłach dostają potężnej dawki świeżości, a struny
głosowe gentlemanów dają utworom nowe brzmienie. I gdyby np. Anthony Kiedis
wraz z resztą Red Hot Chili Peppers posłuchali takiego wykonania „Otherside”...
AUDIOFEELS mieliby sławnych fanów. Podobnie jest z aranżacją „Nothing else
matters” Metalliki i wielu innych utworów.
To nie jest płyta dla każdego. Powinni po nią sięgnąć ludzie otwarci, ciekawi i gotowi na solidną porcję dobrej muzy-
ki. Jednym słowem to uczta melomana.

OKLADKA_189:2009-11 27-10-09 20:13 Strona a2

cO�Ma
HI PeR TRO FIA TO UR 2009

Re per tu ar obej mu ją cy utwo ry z 3 al -
bu mów, bę dzie wzbo ga co ny o kil ka
nie spo dzia nek. Pod czas te go rocz nej
tra sy zo sta nie zre ali zo wa ne pierw sze
w hi sto rii gru py kon cer to we DVD.

7 li sto pa da, godz. 19.00
WFF, ul. Wy sta wo wa 1

MINIMAL eLeCTRO TeCHNO 
TeamBrothers (Makal&Sleep) | Digital
Music | Phatt.pl | BeCK2BeCK Set |
Mathias Nova Live | [punkt] |
minicromusic Quaris | punkt vj glitch |
punkt ... bo muzyka łagodzi obyczaje...

6 listopada, godz. 21.30
Klub ODLOT, ul. Kazimierza Wlk. 45

Oce�an�Si�ze�
+�THe�WOrL�dOn�Fi�re

Ze spół Oce an si ze po cho dzi z Man che -
ste ru. „Ho me and Mi nor” za wie ra no -
we ele men ty oraz brzmie nia, po któ re
ze spół wcze śniej nie się gał. The Worl -
di son fi re. Brzmie nie ka pe li oscy lu je po -
mię dzy in te li gent nie wy rzeź bio nym
alt -roc kiem oraz agre syw nym, za dzior -
nym post -hard co rem. Bi le ty: 55/65 zł

8 li sto pa da, start: 20.00
ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56

4-8.11.2009
RA PO ON, STU POR wstęp – 20 zl
4.11 g. 19.00 – BWA, Wi ta Stwo sza 32

ZA SIóD MĄ Gó RĄ wstęp wolny
5.11 g. 18.00 – en tro pia, Rze zni cza 4

SO ISONG, BRI GH TeR De ATH NOW,
SA VA Ge Re PU BLIC, ILUS SION OF
SA Fe TY, NA eVUS, GeRCH TIG Ke ITS
LI GA, AKIM BO wstęp – 80/90zł
6.11 g. 19.00 Sa la Go tyc ka, ul Pur ky nie go 1

PSY CHIC TV, KNI Fe LAD DeR, SUTC -
LIF Fe JU GeND, FLINT GLASS, MO -
NA MUR & eN eSCH, PRA WATT,
NI HI LI STA wstęp – 80/90zł
7.11 19.00 Sa la Go tyc ka, ul Pur ky nie go 1

IN FA MIS, KO TeL#26, YAR R DeSH,
KReW Z KON TAK TU wstęp   – 15zł
8.11 g.19.00 CRK, Ja giel loń czy ka 10c/d

krY�zY�SLO�Ve�TO�Ur 2009
Pod czas tra sy za gra my wię cej niż
zwy kle ka wał ków z sak sem, opar tych
na brzmie niu lat 80-tych. Bę dzie tro -
chę co ve rów; nu me rów, któ rych
daw no nie gra li śmy, jak „Ka pe lo -
land”, czy „No Pa sa ran”, a tak że pa -
rę ostrych no wo ści. 

Je sien ne po zdro! 
W imie niu T. Lo ve – Mu niek 

28 li sto pa da, Ha la Stulecia

MS.�nO�One�&�Mr�S.
Ze spół pod wo dzą wo ka list ki Jo an ny
Pi wo war wy dał utrzy ma ną w trip -ho -
po wym kli ma cie eP -kę „Don't Ask,
Don't Tell”, z któ rej po cho dzi naj bar -
dziej zna ny utwór ze spo łu „Col der”.
Obec nie Ms No One pro mu je swo ją
de biu tanc ką pły tę, pro duk cją któ rej
za jął sie Sła wek Bar da dyn (Mr. S),
któ ry wy stą pi wraz z ze spo łem.
Bi le ty: 20zł

21 li sto pa da, godz 20.00
CK Ago ra, Wro cław, ul. Serb ska 5a

WrO�cŁaW�Ski�Fe�STi�WaL�FOrM�MU�zYcz�nYcH
ZGŁO SZe NIA Ze SPO ŁóW DO 15 LISTOPADA

Fe sti wal jest pro mo cyj ną sce ną de biu tów dla ama tor skich ze spo łów sku pio -
nych wo kół nur tów roc ka, me ta lu, hip -ho pu oraz in nych brzmień (np. jaz zu,
blu esa, reg gae, jun gle, po ezji śpie wa nej czy szant). Ma cha rak ter kon kur su.
Mo gą brać w nim udział tyl ko ze spo ły, któ re nie ma ją w swo im do rob ku ar -
ty stycz nym wła snej pły ty wy da nej przez wy twór nię fo no gra ficz ną oraz speł -
nią wy ma ga nia for mal ne za war te w re gu la mi nie im pre zy. W Ju ry VII WFFM
za sią dą m.in. mu zy cy zwią za ni z wro cław skim ze spo łem MI LO OPA oraz eks -
pert ze śro do wi ska wro cław skich ra dio wych dzien ni ka rzy mu zycz nych.

ODT Świa to wid, ul. Sem po łow skiej 54 a, Sępolno

eMPik�renOMa�ul.Świdnicka 40
OSADA VIDA
promocja płyty UNINVITeD DReAMS

20 listopada  godz. 17.00
AuDIOFeeLS
promocja płyty UNCOVeReD

21 listopada, godz. 16.00

kaMP�&�Mi�cHeLL�PUnk
Kamp! po wstał w 2007, choć dro gi
je go twór ców splo tły się wie le lat te -
mu. Pierw szy rok, to in ten syw ne
próby i po szu ki wania, któ re spro wa -
dzi ły do wspól ne go mia now ni ka fa -
scy na cje mu zycz ne i do tych cza so we
do świad cze nia twór cze grupy.
Mi chell Punk – ar ty sta pre zen tu je no -
wo cze śną ta necz ną mu zy kę elek tro -
nicz ną in spi ru jąc się fran cu skim
ho usem w sty lu Daft Punk czy Ju sti -
ce z po po wym za cię ciem. Bi le ty: 20zł

13 li sto pa da, godz. 20.00
ODA FIR LeJ, ul. Gra bi szyń ska 56
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AUDIOFEELS
trasa koncertowa promująca pierwszą płytę zespołu

ŁÓDŹ 14.11 Filharmonia, g. 20:00, TORUŃ 15.11 Aula Uniwersytetu M. Kopernika, g. 18:00, BYDGOSZCZ 16.11 Opera Nova, g. 19:00, ZIELONA GÓ-
RA 17.11 Filharmonia, g. 19:00, POZNAŃ 18.11 Aula UAM, g 19:00, LUBLIN 19.11 Filharmonia, g. 19:00, WROCŁAW 21.11 Teatr Polski, g. 19:00, ZA-
BRZE 22.11 Dom Muzyki i Tańca, g. 18:00, KRAKÓW 23.11 Filharmonia, g. 19:00, CZĘSTOCHOWA 24.11 Filharmonia, g. 19:00

Bilety: EMPIK – www.ebilet.pl, www.bilety24.pl

www.impresariat.com

To więcej niż zespół wokalnych talentów… To realizacja wizji wspólnego tworzenia muzyki. Afirmacja dźwięków pły-
nąca z męskiej duszy. AUDIOFEELS kochają dźwięki, bo dźwięki kochają ich.

Zespół Audiofeels powstał w Poznaniu, w kwietniu 2007 roku z inicjatywy ośmiu młodych wokalistów. Wieloletnie do-
świadczenie młodzi śpiewacy zdobywali w słynnych poznańskich chórach chłopięcych oraz w Chórze Akademickim Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza. Rosnące aspiracje muzyczne oraz zamiłowanie do eksperymentów wokalnych
postanowili realizować we własnym projekcie muzycznym AUDIOFEELS. Podstawą image’u zespołu jest pionierskie
na polskim rynku wykorzystanie gatunku muzycznego Vocal Play. Polega on na wzbogaceniu wokalnej muzyki a capel-
la imitacją brzmienia instrumentów muzycznych za pomocą głosu oraz dodaniu elementów improwizacji. Wykorzystu-
jąc różnorodny potencjał własnych głosów, AUDIOFEELS wykonują przeboje światowej muzyki rozrywkowej we
własnych, odkrywczych aranżacjach. W ich repertuarze znajdują się hity takich gwiazd jak Michael Jackson, Bee Ge-
es, Quincy Jones czy Red Hot Chili Peppers.

Dwanaście porywających interpretacji największych światowych hitów. Ta płyta
to więcej niż COVERY a AUDIOFEELS to więcej niż zespół wokalnych talentów.

Podobno wszystko zostało już odkryte. Czy rzeczywiście? Jeżeli ktoś ich słyszał,
z pewnością krzyknie, że są odkryciem! A jednak ONI wciąż odkrywają, bawiąc
się dźwiękiem, nadają nowy sens muzyce, którą już znamy.

Strażak, Kitek, Szajek, Stecu, Illuk, Cypis, AN21, Karas i Maras stoją za nową
aranżacją hitów, które w ich gardłach dostają potężnej dawki świeżości, a struny
głosowe gentlemanów dają utworom nowe brzmienie. I gdyby np. Anthony Kiedis
wraz z resztą Red Hot Chili Peppers posłuchali takiego wykonania „Otherside”...
AUDIOFEELS mieliby sławnych fanów. Podobnie jest z aranżacją „Nothing else
matters” Metalliki i wielu innych utworów.
To nie jest płyta dla każdego. Powinni po nią sięgnąć ludzie otwarci, ciekawi i gotowi na solidną porcję dobrej muzy-
ki. Jednym słowem to uczta melomana.
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rO�OTWa�Ter
O moż li wo ściach kon cer to wych Ro -
otwa ter wia do mo, że są im po nu ją ce.
To tal na ener gia, czad, nie sa mo wi ta ży -
wio ło wość i per fek cja. Je że li do tych
wszyst kich ele men tów do da my re we -
la cyj ny ma te riał z al bu mu Vi sio nism,
któ ry bę dzie pro mo wa ny w trak cie
kon cer tów, to jest pew ne, że ta tra sa
kon cer to wa bę dzie wy da rze niem! Kon -
cer tu Ro otwa ter nie moż na prze ga pić!
Bi le ty: psp 23zł, wdk 28zł

13 li sto pa da, godz. 19.00 
Klub LI VeR PO OL, ul. Świdnicka

UFO�+�THe�bUL�LeT�MOnkS
NA DWóCH KON CeR TACH W POL SCe
UFO to bry tyj ska gru pa, któ ra dzia ła już
od 1969 r i two rzy mu zy kę, któ ra jest
ge nial nym po łą cze niem kla sycz nych
hard roc ko wych brzmień spod zna ku
Led Zep pe lin z wpły wa mi NWO BHM.
Gru pa za gra w skła dzie: Phill Mogg
na wo ka lu, wir tu oz gi ta ry – Vin nie Mo -
ore, per ku si sta An dy Par ker oraz gi ta -
rzy sta / kla wi szo wiec – Paul Ray mond.
22 listopada,  Klub WZ, pl. Wolności 7

THre�SHOLd
+�Se�re�ni�TY�+�SPHe�ric
Uni�Ver�Se�exPe�rien�ce

NA Je DY NYM KON CeR CIe W POL SCe
Thre shold jest obec nie wy mie nia ny
ja ko li der prog me ta lo we go gra nia.
Mu zy ka gru py to po łą cze nie cięż kich
gi tar, wy mia ta ją cych kla wi szy, któ -
rych brzmie nie pod kre śla ją ba sy oraz
per ku sja. War stwy li rycz ne twór czo -
ści po ru sza ją waż ne te ma ty ta kie jak
ży cie, wia ra, na uka, po li ty ka czy śro -
do wi sko... Wro cław ski show otwo rzy
po cho dzą cy z Fran cji Sphe ric Uni ver -
se expe rien ce, któ re go dys ko gra fię
za my ka al bum Unre al zre ali zo wa ny
w 2009 ro ku. Dru gim ze spo łem, któ -
ry za pre zen tu je się przed gwiaz dą
wie czo ru bę dzie au striac ki Se re ni ty,
któ ry bę dzie pro mo wać swój dru gi,
po cho dzą cy z 2008 r., krą żek za ty tu -
ło wa ny Fal len Sanc tu ary.
Bilety: psp: 80 zł, wdk: 90 zł

4 listopada, godz 19.30
ODA FIR LeJ, ul. Gra bi szyń ska 56

kinG�can�ni�baL
+�cU�eFx�+�ki�cÓ

Opu bli ko wa na przez nie go w tym ro ku
pły ta – Let The Ni ght Ro ar – oka za ła się
jed nym z naj cie kaw szych de biu tów
w ka ta lo gu le gen dar nej wy twór ni Nin -
ja Tu ne. Per fek cyj nie łą cząc rag ga, dub -
step, ra ve z sam plo wa niem mu zy ki
elek tro nicz nej i po tęż ny mi, pul su ją cy -
mi ba sa mi, King Cnni bal udo wad nia, że
jest jed nym z tych de biu tan tów, któ -
rych ka rie rę po wi nien śle dzić każ dy mi -
ło śnik nie ba nal nych dźwię ków.
Pod czas dwóch kon cer tów w Pol sce -
we Wro cła wiu i w By to miu, bę dą mu
to wa rzy szy li pol scy wy ko naw cy: Cu efx,
współ twór ca le gen dar nej skła dan ki Fo -
ot prints, za wie ra ją cej do sko na łą mie -
szan kę jaz zu i no wych brzmień, ar ty sta,
któ ry miał oka zję roz grze wać pu blicz -
ność przed wy stę pa mi ta kich gwiazd,
jak DJ Krush, czy Amon To bin. Ki có, je -
den z naj cie kaw szych ślą skich Dj -ów,
wie lo let ni re zy dent naj lep szych klu bów
w re gio nie, pre zen tu ją cy nie moż li wą
do zde fi nio wa nia, po ry wa ją cą do tań ca
i nie sa mo wi cie po my sło wą mu zy kę ta -
necz ną, opar tą o dzie siąt ki prze ni ka ją -
cych się wza jem nie ga tun ków,
ze spo lo nych dzię ki nie sa mo wi tym par -
tiom bęb nów i ba su.

13 li sto pa da, godz. 19.00
Bro wa r Miesz czań ski, ul. Hubska 44-48

zŁe�PSY�
&�czar�ne�SMO�ki

Kon cert trze ba zo ba czyć „na ży wo”,
gdyż ze spół jest sza le nie wi do wi sko -
wy, a sce nicz ny ma gne tyzm li de ra to
ogrom ny je go atut. Roz po zna wal ny
so und per ku sji Mar ka Ka pło na, cha -
rak te ry stycz ne brzmie nie gi tar An -
drze ja No wa ka i Jac ka Ka sprzy ka
oraz cros so wy bas Paw ła Na fu sa, czy
przej mu ją ce ak cen ty har mo nij ki ust -
nej, two rzą nie po wta rzal ny styl gru -
py. ZŁe PSY sta ły się już dziś roz po zn
a wal ną mar ką, a na gra nia gru -
py zna każ dy mi ło śnik blu -
esa, rock and rol la i mo to cy kli. 
Bi le ty: psp 25 zł wdk 30 zł

6 li sto pa da, godz. 20.00 
Klub LI VeR PO OL ul. Świd nic ka 37

He�Ta�ne,�GrU�Pa�13,�
cHi�cO,�FOr�Ma�Li�na

Kon cert po łą czo ny z pre mie ro wym
po ka zem kli pu Hard pro mu ją cym al -
bum Ma chi nes. Sup port – ze spół
Chi co ze Ślą ska. Gru pa 13 za pre zen -
tu je do tej po ry nie pu bli ko wa ne wer -
sje wy bra nych kli pów, oraz ku li sy ich
po wsta wa nia. Bę dzie moż na tak że za -
po znać się ko lek cją i pra ca mi ma nu -
fak tu ry ar ty stycz nej For ma li na. 
Bi le ty: psp: 15zł, wdk: 20zł 

28 li sto pa da, godz. 20.00
ODA Firlej ul. Gra bi szyń ska 56
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PA

EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.

PAmuzeum@muzeumetnograficzne.pl biuro@panoramaraclawicka.pl
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EKSPOZYCJE STAŁE

PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11
50−155 Wrocław, tel/fax: 0−71 343 36 39
e−mail: panorama@mnwr.art.pl
Zaprasza codziennie od 9.00 do 17.00 
(z wyjątkiem poniedziałków 29.06, 27.07, 31.08)

DZIEŁO J. STYKI I W. KOSSAKA z lat 1893−1894
upamiętniające 100. rocznicę
Insurekcji Kościuszkowskiej.
Udostępnione we Wrocławiu
w 1985 r. w specjalnie skonstru−
owanej do tych celów rotundzie.
Wielkie malowidło w formie hiper−
boloidy, dzięki zastosowaniu
szczególnych zabiegów malar−
skich (specjalna perspektywa)
i technicznych (oświetlenie,
sztuczny teren) przenosi widza
w inną rzeczywistość i czas.

SZTUKA ŚLĄSKA XII – XVI w. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada
jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji
sztuki średniowiecznej. Jedna z dwóch
części wystawy jest prezentacją śląskiej
rzeźby kamiennej, druga ukazuje przemia−
ny dokonujące się w gotyckiej rzeźbie
drewnianej i malarstwie tablicowym.

Większość zabytków pochodzi z retabulów (nastaw) ołta−
rzowych. Ekspozycję uzupełniają zabytki średniowiecznego
rzemiosła artystycznego. 

SZTUKA ŚLĄSKA XVI – XIX w. 
Wystawa jest przeglądem dorobku artystycz−
nego regionu, poczynając od renesansu,
a kończąc na czasach kształtowania się no−
wych tendencji stylowych na początku XX w.
Pokazywane są zabytki malarstwa, rzeźby,
grafiki i rzemiosła artystycznego. Prezentowa−
na w nowoczesnej aranżacji kolekcja ma mię−
dzynarodowe znaczenie, gdyż ukształtowana
została przez ścierające się na Śląsku wpływy

czeskie, austriackie, pruskie, włoskie, francuskie i niderlandz−
kie. Do najcenniejszych obiektów pokazywanych na tej wysta−
wie należą dzieła Michaela Willmanna. 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE ul. Traugutta 111/113
50−420 Wrocław, tel. 0−71 342 12 67, 344 33 13
e−mail: etnografia@mnwr.art.pl
Zaprasza od wt. do nd. – od 10.00 do 16.00
DOLNOŚLĄZACY. PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ

Historia regionu, burzliwe procesy
społeczne i narodowościowe z per−
spektywy losów ludzkich. Podejmu−
je problem etnologii dolnośląskiej,
jakim jest konfrontacja kultury lud−
ności osadniczej mieszkającej na
tych terenach przed II wojną z kultu−

rą ludności osadniczej, przybyłej po zakończeniu wojny. Z zesta−
wu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemio−
sło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację,
wyłania się obraz XIX−wiecznej wsi, pozostającej w bliskich
związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kul−
turowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje fil−
mowe, dokumenty, fotografie oraz rzeczy przywiezione przez
powojennych osadników. 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO

pl. Powstańców Warszawy 5, 50−153 Wrocław
tel. 071 343 56 43; fax: 071 372 51 59, sekretariat@mnwr.art.pl
zaprasza: środa, piątek: 10−16, czwartek: 9−16, sobota: 11−19, niedziela: 11−17

www.mn.wroclaw.pl

Muzeum Narodowe
WE WROCŁAWIU Dyrektor Mariusz Hermansdorfer

SZTUKA POLSKA XVII−XIX w. 
Zespół zabytków artystycznych o ogólnonaro−
dowym charakterze ze szczególnym uwzględ−
nieniem najbardziej spektakularnych przykła−
dów kultury terenów kresowych, środowisk
artystycznych Lwowa, Wilna oraz innych
ośrodków południowo−wschodniej przedwo−
jennej Polski. Wśród obiektów pokazywanych
na tej wystawie znajdują się m. in. obrazy Gierymskiego,
Grottgera, Malczewskiego, Matejki, Chełmońskiego, Roda−
kowskiego i Boznańskiej.

POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA
Kolekcja polskiej sztuki współczesnej
w Muzeum Narodowym we Wrocła−
wiu jest jedną z najcenniejszych
w kraju. Liczy ponad 20 tysięcy eks−
ponatów i obejmuje wszystkie dyscy−
pliny artystyczne od malarstwa, gra−
fiki i rysunku, rzeźby, szkła, ceramiki,
fotografii aż do environment, projektów konceptualnych
i dokumentacji happeningów. Wystawa będąca autorską
propozycją jej kuratora Mariusza Hermansdorfera jest pre−
zentacją obszernych zestawów prac wybranych artystów,
od ich dzieł najwcześniejszych do ostatnich.
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LISTOPAD 
2009

WySTAWy CZASOWe
MeDALe, PLAKIeTy I ŻeTONy OKReSu SeCeSJI 
30 listopada 2009 – 17 stycznia 2010

arcYdzieŁa�daWneGO�OrĘŻa
do 31 grudnia 2009

ABAKANy Magdaleny Abakanowicz 
na wystawie stałej

SPO TKA NIA Ze SZTu Ką
7 XI, g. 12.00 Śląskie muzea znane i nieznane 
8 XI, g. 12.00 Pomysł na dzieło. (dla dzieci)
14 XI, g. 12.00 – Mistrzowie światła. Witraż. 
15 XI, g. 12.00 – Sztuka starożytnego Rzymu 
21 XI, g. 12.00 – Caspar Pfister
22 XI, g. 12.00 – Pejzaże górskie w malarstwie
28 XI, g. 12.00 – Ciało i ekran. Narzędzia komuni-
kacji w najnowszej sztuce francuskiej. 
28 XI, g. 16.00 – Warsztaty rodzinne
Malarstwo tuszem Sumi-e. emocje w czerni i bieli
29 XI, g. 12.00 – Sztuka wczesnochrześcijańska 
Rezerwacja na zajęcia dla dzieci: tel. 71  372 51 48 

Mu ZeuM eT NO GRA FICZ Ne

PANORAMA RACłAWICKA

O NICH MÓWIą KAMIeNIe. Nagrobki Wrocławian
w fotografii Marka Nowakowskiego
wystawa czynna do 13 grudnia

Jak obrazy Juliusza Kossaka i Wojciecha Kossaka wpłynęły na dorobek literacki Zofii Kossak – 18 listopada, godz. 12.00 
POLSKIe CMeNTARZe KReSOWe – wystawa czynna do 7 grudnia

Warsz tat dru ko wa nia ty be tań skich flag – 7 li sto pa da, g. 10.00-15.00
Spo tka nie z Mar ci nem Zie liń skim ar ty stą pla sty kiem, gra we rem
22 li sto pa da, godz.12.00
Pre zen ta cja kul tu ry in dyj skiej – 14 li sto pa da, godz. 17.00-19.30

Mi nia tu ro wy kar ne cik w pięk nie zdo bio nej me ta lo wej okład ce i pla kie -
ta wmon to wa na w skar bon kę − to naj bar dziej efek tow ne eks po na ty
na tej wy sta wie. W su mie po ka za nych zo sta nie 250 me da li i pla kiet wy -
ko na nych przez naj waż niej szych eu ro pej skich me da lie rów two rzą cych
w sty lu se ce syj nym.

CAS SO Ne I CRe DeN ZA. Me ble wło skie XVI -XVII wie ku 
ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
25 li sto pada 2009-31 sty cznia 2010
Po ka za ne zo sta ną cas so ne (skrzy nie) i cre den za (kre den sy) – naj waż -
niej sze sprzę ty uży wa ne we wło skich dwo rach i re zy den cjach w XVI
i XVII wie ku. Cas so ne słu ży ły do prze cho wy wa nia cen nych przed mio -
tów i odzie ży, naj słyn niej sze z nich to skrzy nie po sa go we, któ re by ły bar -
dzo pięk nie i bo ga to zdo bio ne. Cre den za to re pre zen ta cyj ny me bel
słu żą cy do prze cho wy wa nia war to ścio wych przed mio tów, któ ry nie przy -
po mi na jed nak dzi siej szych kre den sów, po dob ny jest ra czej do ko mo dy. 

WO KÓł CHIń SKIeJ HeR BA Ty
Czaj ni ki z yixing
Do 15 listopada 2009

STA NI SłAW DRÓŻDŻ. po czą te ko niec
Po ję cio kształ ty. Po ezja kon kret na
Pra ce z lat 1967-2007 
do 6 grudnia 2009

SZTu KA SPOD KRO SNA I IGły. Tka ni ny lu do we w zbio rach Mu zeum et no gra ficz -
ne go we Wro cła wiu – 27 li sto pa da 2009 – lu ty 2010
Po nad 100 tka nin lu do wych, w więk szo ści przy wie zio nych na Dol ny Śląsk po 1945
ro ku przez osad ni ków, moż na bę dzie oglą dać na tej wy sta wie. Wy sta wio ne zo sta -
ną mię dzy in ny mi ob ru sy, ki li my, ma kat ki, chod ni ki, ręcz ni ki, po ściel. Uzu peł nie -
niem eks po zy cji bę dą in ne obiek ty z za kre su kul tu ry tech nicz nej, fo to gra fie oraz
pre zen ta cja mul ti me dial na po ka zu ją ca, jak kie dyś wy glą dał pro ces tkac ki.

7 li sto pa da, od 11.00 do 19.00 – DZIeń OTWAR Ty
Kon cep tu al ne spoj rze nie – wo kół wy sta wy Sta ni sła wa Dróż dża
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abra�HaM�ra�VeTT
MARSZ. THe MARCH

Marsz to wy sta wa zło żo na z dzieł
Abra ha ma Ra vet ta, wy bit ne go ame -
ry kań skie go fil mow ca – eks pe ry men -
ta to ra, na le żą ce go do pierw szej
ge ne ra cji po tom ków Ży dów pol skich
oca la łych z Za gła dy.

Wy sta wa pro jek cyj na, do 8 listopada

MIę DZY NA RO DO We OTWAR CIe
Me DIO LAń SKIe GO Fe STI WA LU 

in�Vi�deO
IN VI DeO to za rów no or ga ni zo wa ny
od 1990 ro ku w Me dio la nie fe sti wal
vi deo ar tu i fil mu eks pe ry men tal ne -
go, jak i zna czą ce ar chi wum sztu ki
me diów. Tra dy cyj nie w przeded niu
roz po czę cia ko lej nej edy cji fe sti wa lu,
je go otwar cie od by wa się w sie dzi bie
in nej part ner skiej in sty tu cji sztu ki
me diów w eu ro pie. W tym ro ku IN -
VI DeO za go ści w Cen trum Sztu ki
WRO we Wro cła wiu. W pro gra mie
pre mie ro we pro jek cje prac du etu
Mas be do (Ni co lo Mas saz za, Ia co -
po Be do gni) re pre zen tu ją ce go Wło -
chy na 53 Bien na le Sztu ki w We ne cji,
spo tka nie z ar ty sta mi i wy kład Ro ma -
no Fat to ros si, dy rek to ra IN VI DeO.
Na stęp ne go dnia ze staw prac pol skich
z pro gra mu WRO 09 expan ded To ur
bę dzie pre zen to wa ny w Me dio la nie.

10 li sto pa da, godz. 17.00

an�drzeJ�dU�dek�-dürer
WI DeO I NO We IN STA LA CJe

IN Te RAK TYW Ne
An drzej Du dek -Dürer, per for mer, ar ty -
sta me dial ny, kom po zy tor i mu zy ki,
w ra mach wy sta wy w Cen trum Sztu ki
WRO za pre zen tu je swo je pra ce wi deo
oraz no we in te rak tyw ne in sta la cje
przy go to wy wa ne we współ pra cy
z Paw łem Ja nic kim z WRO.

17 li sto pa da 2009-sty czeń 2010

Otwarcie festiwalu Invideo (Mediolan) w Centrum Sztuki WRO MASBEDO wydarzenie specjalne 
wtorek, 10.11.2009, 17:00

za�SiÓd�MĄ�GÓ�rĄ�WOJ CeK CZeRN, PIOTR NY KIeL
VIII Wro cław ski Fe sti wal In du strial ny za pra sza na słu cho wi sko 
ZA SIÓD Mą GÓ Rą z cy klu: Mu zy ka ja kiej świat nie wi dzi
ZA SIóD MĄ Gó RĄ w po sta ci Wojc ka Czer na we współ pra cy z Pio trem Ny kie lem
za pre zen tu je za po śred nic twem ko smicz ne go sys te mu h -fi z epo ki na gra nia z al -
bu mów Ro ga lów -Pio sen ki ku po krze pie niu serc, oraz Mu zy ka ja kiej świat nie wi -
dzi, tu dzież nie pu bli ko wa ne eks pe ry men ta dźwię ko we. Bę dzie to pierw szo rzęd na
oka zja spo tka nia z za cny mi Mar sja na mi au dio i po -ob co wa nia z dźwię kiem, jak
go Pan Bóg w swo jej po czci wo ści stwo rzył. W do bie ste ry do we go, cy fro we go za -
pi su dźwię ku za po mnie li śmy jak mo że za brzmieć na gra nie ANA LO GO We. Co
wię cej Piotr Ny kiel opra co wał ma ło strat ną (a prak tycz nie bez strat ną) me to dę
prze no sze nia na grań ana lo go wych na cy frę. Po słu cha my za siód mo gó rzych na -
grań ana lo go wych w „ana lo go wej” cy frze. Ten dźwięk przy wró ci Wam wia rę, że
jesz cze nie wszyst ko stra co ne i tak da lej. 
Tak więc po słu cha my, po ga wę dzi my, po na rze ka my, bę dzie moż na za dać py ta -
nia, bę dzie my mie li pły ty i ta kie tam. Przyjdź cie za tem tłum nie (ale bez prze sa -
dy) uta je ni wę drow cy wy obraź ni, ci si wiel bi cie le ana lo gu, wi ny lo wi od kryw cy
i mu zycz ni po czciw cy. Za Siód mą Gó rą jest tu i te raz. Bez Was świat jest jak pu -
sta ja ma. Spo tkaj my się. Po ciesz my. I niech to nie bę dzie je den, je dy ny raz.
W miej scu ustron nym, któ re zwie się Ga le ria en tro pia, na uli cy no men -omen
Rzeź ni czej we Wro cła wiu, mie ście, któ re lu bię naj bar dziej.
Dla tych co nie wie dzą ZA SIóD MĄ Gó RĄ to wsob ny, mu zycz ny we hi kuł przy wo -
ła ny w 1987 r. przez Wojc ka Czer na (pac nię te go na on czas w łeb OBU HeM) i od tej
po ry ma ni fe stu ją cy swo je ist nie nie w po sta ci na grań, wy stą pień, słu cho wisk
i kon cer tów. W 1996 ro ku ZA SIóD MĄ Gó RĄ wy da je al bum Mu zy ka ja kiej świat
nie wi dzi, któ ry po la tach ja wi się ja ko naj bar dziej me ta fi zycz ne dzie ło ro dzi me -
go un der gro un du o ro do wo dzie in du strial nym. 
Po 12 la tach (2008), jak gdy by ni gdy nic uka zu je się dru gi, pio sen ko wy al bum
Ro ga lów – pio sen ki ku po krze pie niu serc. W krót kim cza sie pod bi ja zbo la łe ser -
ca tych co wi dzą, a tych co nie wi dzą prze ra ża swo ją bez pre ten sjo nal no ścią,
otwar to ścią i nie win nym cza ro dziej stwem. Zy sku je so bie mia no al bu mu dla dzie -
ci bez wzglę du na wiek, tu dzież wy zna cza ob sza ry ga tun ku zwa ne go od tąd pio -
sen ką ja kiej świat nie wi dzi. Dłu go by ga dać. Świat nie jest wię cej ta ki sam. Jest
za to co raz to in ny. Czy Ty to wiesz?

5 listopada, godz. 18.00, Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4. Wstęp wol ny

cen�trum�Sztu�ki WrO�
ul. WIDOK 7

ŻeM�bYŁ�Jak�PieL�GrzYM... JU LIUSZ SŁO WAC KI (1809-1849)
Wy sta wa ze zbio rów Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich zor ga ni zo wa na
we współ pra cy z wro cław ską Aka de mią Sztuk Pięk nych w ra mach ob cho dów
Ro ku Ju liu sza Sło wac kie go. Wstęp wol ny
Wystawa czynna do 19 grud nia, Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich ul. Szew ska 37

POL SKIe ZNA KI POCZ TO We OKRe SU PRZe DZNACZ KO We GO
Pre�zen�Ta�cJa�zbiO�rU�Ma�cie�Ja�MiSz�cza�ka

Ma ciej Misz czak (1949-2007) był jed nym z naj zna ko mit szych pol skich fi la te -
li stów, eks per tem w dzie dzi nie fi la te li sty ki, wy staw cą, ju ro rem, spe cja li stą fi -
la te li sty ki prze dznacz ko wej oraz w dzie dzi nie „POL SKI 1” (pierw sze go
pol skie go znacz ka). W zbio rze praw dzi we uni ka ty jak pie częć la ko wa z okre -
su Księ stwa War szaw skie go, uży ta w 1815 r., zna na w jed nym eg zem pla rzu,
czy pie częć la ko wa pocz tam tu z War sza wy K.P.G.C.P.A. VAR SA VIA z 1775 r.,
tak że zna na w jed nym eg zem pla rzu.  Zbiór za wie ra tak że praw dzi we bia łe kru -
ki jak list z 1519r. wy sła ny z Dy bo wa do To ru nia – je den z naj wcze śniej szych
li stów pi sa nych i ad re so wa nych w ję zy ku pol skim czy list kró la Ja na Ka zi -
mie rza z 1650 r. wy sła ny z Kan ce la rii Kró lew skiej do To ru nia. Na wy sta wie bę -
dzie też pre zen to wa na na gro da – Grand Prix, ja ką Ma ciej Misz czak zdo był
za ten że zbiór w 1993 r. na Świa to wej Wy sta wie Fi la te li stycz nej w Po zna niu.

Wystawa czynna do15 li sto pa da , MPiT, ul. Z. Kra siń skie go 1
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dWU�dzie�STO�Le�cie�dzia�ŁaL�nO�ści
biu�ra�Pro�jek�to�we�go STa�biL

Ga�Le�ria�Jed�ne�GO�PrO�Jek�TU

La�bi�rYnT
po�mię�dzy�ar�chi�tek�tu�rą�i sztu�ką

Wy sta wa pra cow ni ków Za kła du Ry sun ku, Ma lar stwa
i Rzeź by, Wy dz. Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Wro cław skiej

Wy sta wa czyn na: 17.09-22.11.2009

Un�der�cOn�STrUc�Ted�PL
aga�ta�Pan�kie�wicz�/�Mar�ci�n�Przy�był�ko

Do tkli wy fo to gra ficz ny esej
po świę co ny pej za żo wi pro -
win cjo nal nej – ży ją cej
na mar gi ne sie Pol ski - na kre -
ślo ny przez dwo je ar ty stów:
Aga tę Pan kie wicz, pro wa -
dzą cą Pra cow nię Fo to gra fii
na Wy dz. Gra fi ki ASP w Kra -
ko wie oraz Mar ci na Przy był -
ko, nie za leż ne go gra fi ka
i fo to gra fa, ab sol wen ta Aka -
de mii Me dycz nej w Lu bli nie
i ASP w Kra ko wie.

Wystawa czynna:
08.10.2009 – 22.11.2009WU�Wa�

Wro�cław�ska�Wy�sta�wa�We�rk�bun�du 1929-2009

Na świe cie po wsta ło tyl ko 6 po dob nych osie dli. Każ -
de z nich by ło ma ni fe stem no wej ar chi tek tu ry, kwin -
te sen cją ar ty stycz nej awan gar dy pierw szej
po ło wy XX wie ku. Naj słyn niej sze z nich – Weißen ho -
fsie dlung w Stut t gar cie – jest dziś ce lem piel grzy mek
mi ło śni ków ar chi tek tu ry z ca łe go świa ta. Nie co mniej
zna ne, choć nie mniej fa scy nu ją ce osie dle WU WA we
Wro cła wiu, zre ali zo wa ne w ra mach wy sta wy z 1929
ro ku, ob cho dzi w tym ro ku 80-tą rocz ni cę po wsta nia.

Wy sta wa czyn na: 09.10.2009 – 22.11.2009

HanS�PO�eL�ziG�ar�chi�tekt,�na�uczy�ciel,�ar�ty�sta
Uwa ża ny jest za naj waż niej sze go ar chi tek ta w Niem czech pierw sze go 30-
lecia XX w. – przed po wsta niem Bau hau su, przed Wal te rem Gro piu sem, Mie sem
van der Ro he i eri chem Men del soh nem, któ rzy cie szą się znacz nie więk szym niż
on mię dzy na ro do wym uzna niem. Tym cza sem, nie ma żad nej dzie dzi ny ar chi -
tek tu ry, w któ rej Po el zig nie stwo rzył by wzor co we go dzie ła: pro jek to wał do my
pry wat ne i ca łe dziel ni ce, do my han dlo we, po mni ki, te atry, ki na, ale przede
wszyst kim bu dyn ki prze my sło we i biu row ce w wiel kich mia stach. Nie uwa żał się
za człon ka ja kie go kol wiek ru chu – twier dził, że znaj du je się „gdzieś po mię dzy”,
re ali zu jąc się w sztu ce, ar chi tek tu rze, pro jek to wa niu me bli, ce ra mi ki, por ce la ny,
sce no gra fii fil mo wej i te atral nej i w koń cu – w ma lar stwie.

Wy sta wa czyn na: 09.10.2009-22.11.2009

Pro jekt roz bu do wy i mo der ni za cji por tu lot ni cze go
Lu blin w Świd ni ku wy ło nio ny przed ro kiem w kon -
kur sie ar chi tek to nicz nym. Zwy cięz cy – war szaw ska
pra cow nia Aré oraz spół ka Se ner i spół ka Po lcon -
sult – za pro po no wa li ter mi nal o ae ro dy na micz nej
for mie za in spi ro wa nej la taw cem lub lot nią. 
Pre zen ta cja pro jek tu i spo tka nie z je go au to ra mi:
czwartek, 5 listopada, godz. 17.30

Wy sta wa czyn na: 5.11.2009-22.11.2009

Wy sta wa czyn na: 01.10-22.11.2009

Wy dzia łu Che mii Uni wer sy te tu A. Mic kie wi cza w Po zna niu
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z PĘdz�LeM�Przez�śWiaT�–�aFrY�kaŃ�Skie�Wi�bra�cJe
KON KURS PLA STYCZ NY – ZA SA DY UCZeST NIC TWA

uczest ni cy: ucznio wie przed szko li, szkół pod sta wo wych, gim -
na zjów, szkół śred nich. Te ma ty ka: pra ce in spi ro wa ne kul tu rą
i sztu ką Afry k. For mat: do 50 cm x 70 cm. Tech ni ka: do wol ne
tech ni ki pla stycz ne: ma lar stwo, ry su nek, gra fi ka, for my prze -

strzen ne, ma ski, na czy nia ce ra micz ne. Ilość prac: do wol na. Ter min nad sy ła -
nia prac: do 28 stycz nia 2010 ro ku. Na ad res: MDK– KRZY KI, ul. Po wstań ców
Ślą skich 190, 53-139 Wro cław z do pi skiem „Afry kań skie wi bra cje”.

Dział im prez MDK -Krzy ki tel. 71 7259563

MaŁGOrzaTa�JOJnOWicz
MALARSTWO

Mał go rza ta Joj no wicz, ukoń czy ła
ASP we Wro cła wiu (dy plom na kie -
run ku Ar chi tek tu ra Wnętrz 2000 r.).
Ma lar stwo stu dio wa ła w pra cow ni
prof. Wan dy Goł kow skiej i prof. Pio -
tra Bła że jew skie go. Oprócz ma lar -
stwa (olej na płót nie, tem pe ra
na pa pie rze, ma lar stwo ścien ne),
upra wia tak że fo to gra fię ar ty stycz ną
i zaj mu je się pro jek to wa niem wnętrz.

Wernisaż 13 listopada, godz. 17.30
Galeria pod Plafonem, Rynek 58

FO�TO�Gra�Fia�dzi�kieJ�PrzY�rO�dY 2008
Zwy cię skie pra ce z pre sti żo we go i naj więk sze go w świe cie kon kur su, w za -
kre sie fo to gra fii dzi kiej przy ro dy, któ ry od 1964 r. wspól nie or ga ni zu je BBC
Wil dli fe Ma ga zin oraz Na tu ral Hi sto ry Mu seum w Lon dy nie. Na wy sta wę skła -
da ją się wy łącz nie fo to gra fię na gro dzo ne i wy róż nio ne w kil ku na stu ka te go -
riach. Zo sta ły one wy bra ne z po nad 32 tys. zdjęć, ja kie na kon kurs
przy sła ło 3131 fo to gra fów z 82 kra jów. Po raz pierw szy wśród na gro dzo nych
zdjęć są aż 3 zdję cia z Pol ski. Bilety: N. 15 zł., U. 10 zł., R. 20 zł

Wystawa czynna od 4 do 31 listopada br. 
Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej, Sta ry Ra tusz, Rynek 1

Antoni Kasprzak, Walka orłów Stefano Unterthiner, Rozrabiaka

Ja�ni�na�zie�LiŃ�Ska
MA LAR STWO

Ukoń czy ła kurs tka ni ny ar ty stycz nej
w 1978 r. Jest człon ki nią Ro bot ni cze -
go Sto wa rzy sze nia Twór ców Kul tu ry
i ab sol went ką Pań stwo we go Ogni ska
Kul tu ry Pla stycz nej we Wro cła wiu.
Wernisaż 9 li sto pa da 2009, godz. 18.00

wystawa czynna do końca listopada
w pn, śr, czw, pt, w godz. 16.00-20.00

Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7

WYSTAWA OBJAZDOWA FOTOGRAFII ROLANDA FRIeDRICHA:
erich.��czyli�Ojciec�i�ja

Dopiero po śmierci ojca ericha, w kontekście pozostawionych w spuściźnie
duchowej wierszy, słowo eRich (ONja) odkryło swoją etymologiczną tajemnicę.
Otwarciu wystawy towarzyszy oprawa literacko-muzyczna w Sali Wójtowskiej.
14 listopada, godz. 17.00, Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej, Sta ry Ra tusz, Rynek 1

70.000 km dO�OkO�Ła�śWia�Ta
FO TO Re LA CJA Z PO DRó ŻY

Spotkanie z podróżnikami emilią
Tomkiewicz-Sadownik i Grzegorzem
Sadownikiem, którzy są zwy cięz ca mi
kon kur su Blog Ro ku 2008 w ka te go -
rii Po dró że i sze ro ki świat. Przez 10
mie się cy Grze gorz i emi lia prze mie -
rzy li po nad 70.000 km. Wstęp wol ny

Wernisaż 7 li sto pa da, godz. 17.00
CK Zamek, pl. Świę to jań ski 1

LO�Ur�deS
Fo to gra fie BO GU SŁA WA UKLeI

Z na dzie ją na po pra wę lo su przy jeż dża -
ją i z na dzie ją wy jeż dża ją, że by tu zno wu
po wró cić. Ona jest w twa rzach lu dzi,
któ rym nie śmia ło pró bo wa łem ro bić
zdję cia, ma jąc przy tym świa do mość,
że jest to pod glą da nie sy tu acji bar dzo
in tym nych i pry wat nych prze żyć.

wer ni saż 6 li sto pa da, godz. 17.00
Ga le ria MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

AWANGARDA | SZKŁO I CeRAMIKA
| DeSIGN | STUDIO

b�W�a��W�r�O�c�Ł�a�W��
KAMA SOKOLNICKA
O bieli, elipsie i nudzie

19 listopada do 5 grudnia
Studio BWA, ul. Ruska 46 a (II piętro)

BARTeK MUCHA 12% NORMY
20 listopada do 12 grudnia

Design BWA, ul. Świdnicka 2-4
GABA KOWALSKA
To było do przewidzenia

20 listopada do 8 stycznia 2010
Szkło i ceramika BWA, ul Kościuszki 9
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W LISTOPADOWyM Nu Me RZe:
·  Roz mo wy z Krzysz to fem Ry biń skim i Sta ni sła wem Go muł ką ·  Ta de usz Ró że wicz: Pa ni ka
·  Bach mann, Pol lack i Krze miń ski o nie miec kiej i au striac kiej pa mię ci woj ny ·  Chmie lew -
ski o Dar wi nie ·  Mo ścic ki o Za pa sie wi czu ·  Dziam ski o Dróż dżu ·  Ci ta ti ·  Jar nie wicz

dO�rOcz�na�WY�STa�Wa��zWiĄz�kU�POL�SkicH�ar�TY�STÓW�FO�TO�Gra�Fi�kÓW
Swo isty prze krój wro cław skiej fo to gra fii ar ty stycz nej. Na wystawie można będzie obejrzeć bardzo różne prace,
zarówno pod względem tematów, jak i techniki wykonania. Ich autorami są mię dzy in ny mi: Mał go rza ta Sko czy las, Bar -
ba ra Gór niak, Da ria Ilow, Je rzy Wi klendt, Ro man Hla wacz, An drzej Ru ty na, Wal de mar Zie liń ski, Ma ciej Sta wiń ski, An -
drzej Du dek -Dürer, Zdzi sław Da dos, Jan Bort kie wicz.
26 li sto pa da, o godz. 17.00 od bę dzie się na te re nie Ga le rii cha ry ta tyw na au kcja fo to gra fii eks po no wa nych na wy sta -
wie. Po ło wa środ ków uzy ska nych z au kcji za si li kon to pa tro na ho no ro we go – Sto wa rzy sze nia na rzecz Roz wo ju Daw -
stwa Szpi ku z sie dzi bą przy ul. Mu cho bor skiej 18 we Wro cła wiu. Au kcji to wa rzy szyć bę dzie ka ta log, w któ rym obok
prze zna czo nych na li cy ta cję fo to gra fii znaj dą się in for ma cje o au to rach prac bio rą cych udział w wy sta wie.

Wer ni saż – 6 li sto pa da, godz. 18.00
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii DO MeK RO MAń SKI, pl. Bp. Nan kie ra 8 we Wro cła wiu

Michal Singer: My force David Němec: Lustro Pavel Brázda: Ty i ja nosorożec Iva Vodrazkova 
Przejście do innego świata

Barbara Górniak, Obecność

Roman Hlawacz

Zdzisław Dados, Tryptyk

za�re�kWi�rO�Wa�nO�WY STA WA CZe SKIe GO MA LAR STWA 
Wy sta wa na wią zu je do lo sów za trzy ma nych na gra ni cy przez cze cho sło wac ką służ bę bez pie czeń stwa prac ar ty stów
– dy sy den tów, któ re mia ły zo stać po ka za ne we Wro cła wiu w li sto pa dzie 1989 r., przy oka zji Fe sti wa lu Cze skiej i Sło -
wac kiej Kul tu ry Nie za leż nej.
Au to rzy prac: Ri chard Bobůrka, Pa vel Brázda, Mar ti na Chlo upa, Ro man Dvořák, Ru dolf Dzur ko, Da li bor Da vid, Mar tin Frind, Jo sef
Hampl, Ma rek Ka pler, Vik tor Karlík, Aleš Krejča, Ja na Kre ma nová, Mi chal Mat ze nau er, Da vid Němec, Věra Nováková, Aleš Ogo un, Petr
Pastrňák, Jo sef Procházka, Ha na Pu chová, Petr Ro ma nov, Mi chal Sin ger, Pa vel Šmíd, Ja kub Špaňhel, Ka teřina Štěnclová, Jan Tichý,
Ro man Tra bu ra, Vla sti mil Třešňák, Iva Vodrážková, Pa vel Zajíček.

Mu zeum Miej skie Wro cła wia, Ar se nał, ul. Cie szyń skie go 9 – wy sta wa bę dzie czyn na do 22 li sto pa da
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baL�Je�Sien�nY�CZY LI PO TAń CóW KA :)
Wro cław ski Te atr Tań ca Daw ne go za pra sza wszyst kich na kil ku go dzin ny ma -
ra ton z tań ca mi wsze la ki mi (od daw nych, przez in te gra cyj ne do szkoc kich). 
Bę dzie my uczyć, po ka zy wać, tań czyć, a przede wszyst kim do brze się ba wić. 
Bi le ty: 10 zł, tel. 693 509 052 lub kwa drans przed im pre zą.
7 li sto pa da, godz. 16.30 Sa la Ko ścio ła Chrze ści jan Bap ty stów, ul. łu ka siń skie go 20

WieL�kie�OTWar�cie�SzkO�ŁY�TaŃ�ca�an�naJ�Ma!
W pro gra mie warsz ta ty ta necz ne, po ka zy tań ca orien tal ne go, tort, szam pan
i oczy wi ście tań ce do sa me go ra na. (www.an -naj ma.pl). Wstęp wol ny

7 li sto pa da, godz. 19.00, Szkoła Tańca ul. Kra siń skie go 15a

MU�zY�kan�TY�WieL�kie�GO�PO�La
Nie zwy kłe show z mu zy ką Ka pe li ze
Wsi War sza wa i tek sta mi Ry szar da
Ty mo na Ty mań skie go.
Przed sta wie nie jest opar te na luź nych
in spi ra cjach zwią za nych z folk lo rem.
Pre mie ra: 23.10.2009 
Wy daw ca: LU NA Mu sic 
Tek sty: Ry szard Ty mon Ty mań ski. Mu zy -
ka: Ka pe la ze Wsi War sza wa. Sce no gra -
fia i ko stiu my: Ma te usz Stęp niak.
Sce na riusz i re ży se ria: Ce zi Stud niak
Wy stę pu ją m.in.: Ju sty na Stecz kow ska,
Ce zi Stud niak, Ju sty na Sza fran, Na ta lia
Gro siak, Ja nusz Ra dek, Ty mon Ty mań ski, Sam bor Du dziń ski, Kon rad Imie la.

śPieWaJ,�recYTUJ�i�MaLUJ�GŁOSeM
Wy KłAD MAR KA Dy ŻeW SKIe GO 
Z Cy KLu COL Le GIuM Mu SI CuM

15 listopada, godz. 16.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9. Wstęp wolny.

WĘ�drUJ�ra�zeM�z na�Mi
Klub Tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła wia

Klub Prze wod ni ków „OSKAR” Oddz. PTTK
8.11, g. 10.00 Spa cer po Wro cła wiu;
spo tka nie przy po mni ku A. Fre dry
11.11., g. 6.00 Po znań – Świę ty Mar cin*
12.11, g. 15.30 Spo tka nie klu bo we
w ka mie nicz ce „Mał go sia”
15.11, g. 8.00 Ślę ża*; Dw. PKS
27-29.11 – An drzej ko we Spo tka nie
Przy ja ciół w Jar ko wi cach

* Zgło sze nia na wy cieczki: 
0661 701 176; 71 357 01 19 wie czo rem;

wy jaz dy z Pla cu So li dar no ści

an�drzeJ�kO�Wa�SO�bO�Ta
z Fan�Ta�STY�kĄ

Za pra sza my na ko lej ne wy da rze nie
zwią za ne z fan ta sty ką do Zam ku Le -
śnic kie go. Wstęp wol ny

28 li sto pa da, godz. 10.00-22.00
CK Zamek, pl. Świętojański 1

6 LI STO PA DA (pią tek) 
AKA De MIA MI STRZÓW PO DRÓ Ży
9.00-9.45 – pre zen ta cja dla uczniów
SP ABC PO DRÓŻ NI KA – pro w. Mar -
ta Mi nie wicz i Mar cin Za łuc ki 
10.30-11.15 – pre zen ta cja dla
uczniów SG pt. JAK ZO STAć AL PI NI -
STą – pro wa dze nie Alek san der Lwow 
12.00-12.45 – pre zen ta cja dla mło -
dzie ży szkół śred nich i po li ce al nych
pt. GWA Te MA LA – KRA JO BRA -
Zy I Lu DZIe – pro wa dze nie An drzej
Pa czos – geo graf, po dróż nik, prze -
wod nik, re gio na li sta
18.00-20.00 – spo tka nie z Alek san -
drem Lwo wem - 3 x eVe ReST

7 listopada (so bo ta) 
OTWAR Ty KON KuRS
o nagrodę im. Be Ne DYK TA PO LA KA
10.00-16.40 – po ka zy kon kur so we
17.00-17.40 – po kaz kon kur so wy
PRZe GLą D FIL MÓW GÓR SKICH im.
Andrzeja Zawady w LąD Ku ZDRO Ju
18.00 – FI NAł
20.30-22.00 – Wy STęP JA NA Me LI
– uczest ni ka wy praw Mar ka Ka mień -
skie go, naj młod sze go w hi sto rii zdo -
byw cy dwóch bie gu nów po lar nych.
Bro war Miesz czań ski, ul. Hub ska 44-48

an�drze�J�Pi�Li�PiU�k
Za pra sza my na wie czór au tor ski zna -
ne go i po pu lar ne go pro za ika, twór cy
cy kli po wie ścio wych o Ja ku bie Wę -
dro wy czu (de ge ne rat, bim brow nik i...
eg zor cy sta), o al che mi ku Mi cha le Sę -
dzi wo ju, a tak że kil ku na stu po wie ści
wcho dzą cych w skład se rii o przy go -
dach Pa na Sa mo cho dzi ka, kon ty nu -
acji cy klu Zbi gnie wa Nie nac kie go.

24 li sto pa da, godz. 18.30, pok. 35
MBP, Rynek

PA TRIO TYCZ NY WIe CZóR Z OKA ZJI ŚWIę TA NIe POD Le GŁO ŚCI
Że�bY�POL�Ska�bY�Ła�POL�SkĄ

W pro gra mie m.in.: – wy stęp chó ru Ba si li ca Can tans; wy stęp szkol ne go te -
atru SP 37; otwar cie wy sta wy pt. Rot mistrz Wi told Pi lec ki 1901-1948

13 li sto pa da, godz. 17.00, Szko ła Pod sta wo wa nr 37, ul. Sar bi now ska 10

eLe�OnO�ra�kie�STrzYŃ
Wier sze o te ma ty ce pa trio tycz nej

18 li sto pa da, godz. 18.30
RO -Kuź NI KI, ul. Sar bi now ska 19/21

an�na�za�Wadz�ka
Pod czas wie czo ru: au tor ka za pre zen -
tu je utwo ry wy bra ne z róż nych au tor -
skich zbior ków po ezji, od bę dzie się
rów nież pro mo cja naj now sze go to -
mi ku jej wier szy pt. Jak da le ko

23 li sto pa da, godz. 18.00
Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7

Sa�LO�ni�kO�We�WarSz�Ta�TY�Li�Te�rac�kie
16 i 30 listopada, godz. 18.00, Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7

Ta�de�USz�PFe�iF�Fe�r�
Tyl ko je den dzień Ga le ria Szczyt nic ka 51 bę dzie go ścić Ta de usza Pfe if fe ra,

za pra sza my na spo tka nie z twór czo ścią ar ty sty i nim sa mym.
4 li sto pa da, godz. 18.00 Ga le ria ul. Szczyt nic ka 51, ró g Szczyt nic kiej i Po la ka
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LL..��UU.. cc��
(Łu kasz Rost kow ski) ur. w 1981r.
Pro du cent mu zycz ny, kom po zy tor,
au tor tek stów, wo ka li sta i re ży ser wi -
de okli pów. Swo ją twór czość roz po -
czął na gle w 2002r. bez ja kie gokol-
wiek wy kształ ce nia mu zycz ne go.
W ro ku 2003 za ło żył al ter na tyw ny
pro jekt KA NAŁ AU DY TYW NY, któ ry
za no wa tor ską mie szan kę ga tun ków
no mi no wa ny zo stał do wie lu pol skich
na gród kul tu ral nych, m.in. głów nej
na gro dy Pol skiej Aka de mii Mu zycz -
nej – Fry de ry ka w 2005r. czy Śli zge -
rów, Bry lan tów Dol no ślą skich.
Z wy kształ ce nia ma gi ster pra wa, po -
rzu cił apli ka cję ad wo kac ką, by od dać
się swo jej naj więk szej pa sji – mu zy -
ce, tek stom i fil mo wi.

zzrrOO��zzUU��MMiieeĆĆ��PPOOLL��SSkkĘĘ
AL BuM KON CeP CyJ Ny kom po zy to ra, tek ścia rza i pro du cen ta L. u. C – łu KA SZA ROST KOW SKIe GO

Płyta, po zwa la w przej mu ją cy i bar -
dzo oso bi sty spo sób prze żyć po dróż
przez pół wie ku wal ki z to ta li ta ry -
zma mi lat 1939-1989.
L. U. C od dał w peł ni głos po sta ciom
z hi sto rii, roz po czy na jąc od słyn nych
słów Jó ze fa Bec ka, przez Ste fa na Sta -
rzyń skie go, Wła dy sła wa Go muł kę, aż
po Ja na Paw ła II, Ta de usza Ma zo -
wiec kie go czy Le cha Wa łę sę. Mu zy ka
sta no wi tu tło, bu du je nie zwy kły kli -
mat po tę gu ją cy prze kaz gło sów z prze szło ści. Bez po śred nią łącz ność z te raź -
niej szo ścią za pew nia im skrat ching w wy ko na niu Da wi da Szczę sne go. 
Nie jest to ty po wy krą żek mu zycz ny, ra czej słu cho wi sko skła da ją ce się z wy -
bra nych cy ta tów obu do wa nych do sko na łym mu zycz nym tłem. Po le cam wy -
god nie usiąść i po słu chać tej pły ty w ci szy i sku pie niu, na moż li wie do brych
słu chaw kach. Po trak tuj cie to jak film – pro po nu je au tor.

PłyTA DOSTęPNA W SKLePACH MuZyCZNyCH NA TeReNIe CAłeGO KRAJu
ZRÓB SOBIe PReZeNT POD CHOINKę! (www.zrozumiecpolske.pl)

abra�HaM�aScHer
Wro cła wia nin, obec nie eme -
ry to wa ny pro fe sor hi sto rii Ci -
ty uni ver si ty of New york,
od wie dza Wro cław z oka zji
pu bli ka cji przez Wy daw nic -
two Via No va książ ki Ob lę żo -
na spo łecz ność. Wro cław scy
Ży dzi w cza sach na zi zmu.
Zapraszamy na spo tka nie pro -
mu ją ce książ kę, któ ra jest pra cą
hi sto rycz ną wzbo ga co ną ele -
men ta mi au to bio gra ficz ny mi. Wstęp wol ny.

6 listopada, godz. 15.30, Sa la Wój tow ska Ra tu sza
Abra ham Ascher, świa dek wy da rzeń No cy Krysz ta ło wej we
Wro cła wiu, weź mie udział w te go rocz nych wro cław skich
ob cho dach rocz ni cy te go wy da rze nia (www.fbk.org.pl).
Bę dzie miał wy kład na te mat No cy Krysz ta ło wej i lo sów wro -
cław skich Ży dów. Wstęp wol ny.

5 listopada, godz. 18.00, Sy na goga Pod Bia łym Bo cia nem
Pro fe sor weź mie udział w Mar szu Wza jem ne go Sza cun ku,
któ ry przej dzie spod Sy na go gi pod Bia łym Bo cia nem do znisz -
czo nej No wej Sy na go gi przy uli cy Łą ko wej, gdzie przy po mni -
ku upa mięt nia ją cym te wy da rze nia za bie rze głos w imie niu
przed wo jen nej ży dow skiej spo łecz no ści Wro cła wia.
8 listopada, nie dzie la wie czór, Sy na goga Pod Bia łym Bo cia nem

Abra ham Ascher
OBLęŻONA SPOłeCZNOŚć

Wrocławscy Żydzi
w czasach nazizmu

Stu dium opi su je jak na zi stow -
skie wła dze w cza sie kil ku za le -
d wie lat cał ko wi cie zli kwi do-
wa ły ży dow ską spo łecz ność we
Wro cła wiu. Au tor, na ba zie ma -
te ria łów czę sto nie zna nych
i nie wy ko rzy sty wa nych, re la -
cjo nu je jak re ago wa li po szcze -
gól ni Ży dzi oraz ca ła
spo łecz ność. Tra gicz na hi sto ria,
po dob na do in nych, któ re ro ze -
gra ły się w ca łych Niem czech,
a tak że w wie lu eu ro pej skich
kra jach, ale ni gdy wcze śniej nie
by ła opo wie dzia na tak sys te ma -
tycz nie i szcze gó ło wo.

VIA NO VA

Hu go Har tung
śLĄSk 1944/1945

za�Pi�Ski�i Pa�MiĘT�ni�ki.
de�zer�Ter�nowela

Książ ka wpi su je się w nurt li -
te ra tu ry uciecz ki i wy gna nia.
Au tor opi su je koniec okre su
woj ny – na Ślą sku i w Fe -
stung Bre slau. Re la cjo nu je
też swą tu łacz kę do Nie miec,
za koń czo ną szczę śli wym po -
łą cze niem się z ro dzi ną.
Bo ha te rem no we li jest pi sarz,
jak wie lu in nych, zmu szo ny
do prac na rzecz Fe stung
Bre slau. Pró ba ra to wa nia
swych ma nu skryp tów by ła
prze stęp stwem, za któ re je -
dy ną ka rą mo gła być śmierć.

VIA NO VA

czY�TeL�nia�Te�aTraL�na
IN STY TU TU GRO TOW SKIe GO 

Wszyst kim za in te re so wa nym In sty tut udo stęp nia bo ga te zbio -
ry ar chi wal ne m.in. ma te ria ły fil mo we i pro gra my te atral ne.
Ko rzy sta nie ze zbio row Czy tel ni od by wa się na miej scu. 

Czy tel nia czyn na: pn -pt, g. 10.00-15.00. Rynek-Ratusz 27
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HI STO RIA HISZ PA NII
Ta de usz Mił kow ski
Pa weł Mach ce wicz

Dru gie w pol skiej hi sto rio gra -
fii ca ło ścio we opra co wa nie
dzie jów te go kra ju. Pierw sze
uka za ło się 150 lat te mu. Pol -
ska, po dob nie jak Hisz pa nia le -
żą ca na kre sach eu ro py,
w XVIw. sta ła się jed ną z naj -
więk szych eu ro pej skich po tęg,
w tym sa mym cza sie Hisz pa -
nia stwo rzy ła pierw sze im pe -
rium świa to we...

OSSO LI NeuM

OT TO VON BI SMARCK
Lech Trze cia kow ski

Po cho dził z pru skiej ro dzi ny
jun kier skiej. Uwa ża ny jest
za oj ca zjed no czo nych Nie -
miec pod prze wod nic twem
Prus. Na zy wa ny że la znym
kanc le rzem – Ro nal dem, ger -
mań skim ol brzy mem, był po -
dzi wia ny alei nie na wi dzo nym.
Ucho dził za mi strza po li ty ki
za gra nicz nej. Z je go na zwi -
skiem wią że się ter min Re al -
po li tik...

OSSO LI NeuM

Le ONARD NIeDź WIeC KI
LI STy Wy BRA Ne 
z lat 1832-1839

Wy bór pu bli ko wa nych po raz
pierw szy z au to gra fu li stów
Le onar da Niedź wiec kie go,
żoł nie rza, pu bli cy sty, wy daw -
cy, po li ty ka, sta no wi nie wiel -
ką część je go epi sto lar nej
spu ści zny. Na prze kór wła -
snym prze ko na niom, two rzy
w li stach zu peł nie in ny ob raz
emi gra cji niż ten ja ki nam
przy nio sły „Księ gi na ro du”...

CZy TeL NIK

MAR Le Ne
An ge li ka Kuź niak

Gdy Die trich przy je cha ła
z kon cer ta mi do Pol ski, by ło
to dla Po la ków ze tknię cie ze
zja wi skiem tak luk su so wym
i eg zo tycz nym, że nie mia ło
zna cze nia to, że gwiaz da jest
po sześć dzie siąt ce, pod suk -
nię za kła da spe cja li stycz ny
ko stium wy szczu pla ją cy i po -
zwa la się fo to gra fo wać tyl ko
z jed nej stro ny...

CZAR Ne

SIe DeM DA Le KICH ReJ SÓW
Le opold Tyr mand

Po wieść skro jo na po mi -
strzow sku. Wart ka, choć ka -
me ral na ak cja, bły sko tli we
dia lo gi, barw ne nie jed no -
znacz ne po sta cie. A wszyst ko
roz gry wa się na tle ma low ni -
cze go, por to we go mia stecz -
ka, Dar ło wa, za nu rzo ne go
w po wo jen nej at mos fe rze
nie pew no ści i stra chu w ob li -
czu no wej wła dzy.

MG

TAK SIM
Ad rzej Sta siuk

Bo ha te ro wie Tak si mu sta -
rze ją się, ale nie pod da ją.
W uciecz ce i po ści gu prze -
mie rza ją kra je, prze my ca ją
lu dzi, ra tu ją swo je po rwa -
ne przez wcie lo ne go dia bła
ko bie ty i mó wią, bez koń -
ca opo wia da ją strasz ne,
smut ne i śmiesz ne hi sto -
rie. Czy im się uda? Czy
oca le ją?

CZAR Ne

SyM BO Le SZCZę ŚCIA
Ste fan Anio ła

Gdy mó wi my o szczę ściu, do -
sko na le wie my, o co cho dzi.
Wie my, kie dy je od czu wa my
i jak ono sma ku je. Dla jed nych
to ra dość ży cia, ogól ne za do -
wo le nie i po god ny na strój. Dla
in nych bło go stan, uko je nie,
eks ta za. Po wszech nie uwa ża
się, że szczę ście po le ga na od -
no sze niu suk ce sów ży cio -
wych, po wo dze niu w pra cy...

MG

ALA BA MA SONG
Gil les Le roy

Hi sto ria mał żeń stwa Ze ldy
i Fran ci sa Scot ta Fit zge ral -
dów zy ska ła z bie giem cza su
wy miar le gen dy współ cze -
snej li te ra tu ry ame ry kań skiej.
Au tor wy da je się za fa scy no -
wa ny dzie ja mi skan da li zu ją -
cej pa ry, a zwłaszcz po sta cią
Ze ldy, któ ra sta ła się dziś jed -
ną z ikon ame ry kań skiej epo -
ki jaz zu...

CZy TeL NIK

nowe ksiązki do czytania
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DA VID RIeFF
W MO�rzU�śMier�ci�

WSPO MNIe NIe Sy NA
Przeł. Agniesz ka No wa kow ska

Se ria wy daw ni cza: Przez rze kę
Pre mie ra: 2 li sto pa da 2009

Do koń ca wie rzy ła, że jesz cze raz uda jej się
unik nąć śmier ci. Chcia ła żyć jak naj dłu żej,
choć by „po to tyl ko, by oglą dać, jak ten świat
głu pie je”. Su san Son tag, wy bit na in te lek tu alist -
ka, pi sar ka, ese ist ka i ak ty wist ka. Wie le lat
zma ga ła się z na wro ta mi cho ro by no wo two ro -
wej, zmar ła na bia łacz kę 28 grud nia 2004 ro ku.
„Stra ci li śmy je den z naj świet niej szych, nie za -
leż nych umy słów na szej epo ki” – mó wi ła
na wieść o jej śmier ci pro fe sor Ma ria Ja nion. W mo rzu śmier ci. Wspo mnie -
nie sy na to opo wieść o wo li ży cia, o na dziei i o umie ra niu. To wzru sza ją ca
i oso bi sta re la cja sy na Son tag, dzien ni ka rza Da vi da Rief fa, praw dzi wy hołd
zło żo ny au tor ce Cho ro by ja ko me ta fo ry. Ob ser wu je my więc jej ostat nią wal -
kę z no wo two rem, po dzi wia my nie złom ną wia rę w me dy cy nę, ale prze ży wa -
my rów nież go rycz chwil zwąt pie nia. Su san Son tag nie chcia ła umie rać i nie
chcia ła go dzić się z fak tem, że nie jest kimś wy jąt ko wym, a jej ży cie, tak jak
ży cie każ de go śmier tel ni ka, zmie rza do nie uchron ne go koń ca.

Wydawnictwo CZARNe

DA VID RIeFF
Ur. w 1952 roku ame ry kań ski dzien -
ni karz i ko men ta tor po li tycz ny.
Ab sol went Uni wer sy te tu Prin ce ton.
Pu bli ku je m.in. w „The New York Ti -
mes”, „The Los An ge les Ti mes”,
„The Wa shing ton Post”, „The Wall
Stre et Jo ur nal”, „World Af fa irs”,
„Har per’s”, „el Pa is” i „Le Mon de”. 
Au tor wie lu ce nio nych ksią żek
(wśród nich cie szą ce się szcze gól -
nym uzna niem „At the Po int of
a Gun: De mo cra tic Dre ams and Ar -
med In te rven tion”, „A Bed for the
Ni ght: Hu ma ni ta ria nism in Cri sis
i Slau gh ter ho use: Bo snia and the
Fa ilu re of the West”), w któ rych zaj -
mu je się wiel ki mi pro ble ma mi
współ cze sne go świa ta – kon flik ta mi
mię dzy na ro do wy mi, kry zy sem hu -
ma ni ta ry zmu i emi gra cją. 
Miesz ka w No wym Jor ku.

„Aby opi sać to tak od waż nie, a jed no cze śnie tak wy mow nie, Rieff mu siał być nie odrod nym sy nem swo jej mat ki”.
The Wa shing ton Post

„Nie któ rzy osią ga ją zdol ność po go dze nia się ze śmier cią, in ni nie. Do ty czy to w rów nej mie rze osób śmier tel nie cho -
rych, jak i tych, któ rzy to wa rzy szą im w że gna niu się z ży ciem. W 'mo rzu śmier ci' spo ty ka my na in tym ną od le głość wy -
znań, zwie rzeń, gwał tow nych emo cji i głę bo kich uczuć dwo je bo ha te rów: Su san Son tag – mat kę, i Da vi da Rief fa – jej
sy na. Sple ce ni w cier pie niu, po przez wal kę o praw dę i prze ciw niej, a tak że po przez gniew, roz pacz i żal, to ru ją nam dro -
gę do spoj rze nia wprost na ludz ką śmier tel ność. Na śmier tel ność nas wszyst kich, na śmier tel ność mo ją i two ją...”.

Ewa Woy dył ło

W za byt ko wych wnę trzach Mu zeum Ar chi tek tu ry oraz w Ga le rii
BWA od bę dą się Wro cław skie Pro mo cje Do brych Ksią żek. W tym
ro ku bę dzie to już osiem na sta edy cja te go wy da rze nia.
Tra dy cyj nie, tar gi roz pocz ną się od roz strzy gnię cia Kon kur su na Naj lep szą Książ kę Ro ku
„Pió ro Fre dry”. Ju ry na gro dzi naj lep sze książ ki wy da ne w mi ja ją cym ro ku. Te go rocz ną no -
wo ścią jest wpro wa dze nie te ma tu prze wod nie go „Dzie ło w dzie le, czy li książ ka do brze
ubra na”. 
Dla te go pod czas WPDK od bę dzie się wie le im prez to wa rzy szą cych. Jed ną z nich bę dzie
nie ty po wa wy sta wa na wro cław skim Ryn ku, pre zen tu ją ca okład ki, z któ rych zo sta nie

usu nię ta war stwa tek sto wa (ty tuł, au tor, itd.). Po zwo li to wy eks po no wać gra fi kę sta no wią cą opra wę książ ki. 
Waż nym ele men tem to wa rzy szą cym wy da rze niu jest Sa lon An ge lu sa, w któ rym czy tel ni cy bę dą mie li wy jąt ko wą oka -
zję spo tka nia się z sied mio ma fi na li sta mi Li te rac kiej Na gro dy eu ro py Środ ko wej AN Ge LUS. Ogło sze nie wy ni ków oraz
ga la wrę cze nia na gro dy od bę dzie się 5 grud nia pod czas WPDK.
Podczas Promocji moż na bę dzie spo tkać się z wie lo ma au to ra mi. Do Wro cła wia przy je dzie eu ge niusz Tka czy szyn -
-Dyc ki, lau re at Li te rac kiej Na gro dy NI Ke, od bę dzie tak że spo tka nie z Ol gą To kar czuk, któ rej no wa po wieść „Pro wadź
swój pług przez ko ści umar łych” uka że się na po cząt ku grud nia. Z czy tel ni ka mi spo tka ją się prof. Ja nusz De gler, au -
tor książ ki Wit ka ce go por tret wie lo krot ny oraz Adam Za moy ski, au tor pu bli ka cji „War sza wa 1920”. Bę dzie także spe -
cjal ne miej sce po świę co ne ko mik som, a tak że osob ny ką cik dla dzie ci.

3-6 grud nia, Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul. Bernardyńska 5
Ga le ria BWA, ul. Wita Stwosza 32

18.�WrO�cŁaW�Skie�PrO�MO�cJe�dO�brYcH�kSiĄ�Żek
WROCłAW 3-6 grud nia 2009
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Nie po no si my od po wie dzial no ści za po wi erz ony ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra -
wo skra ca nia i  ad iu sta cji te kstów oraz zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spo rne roz pa try wa ne są przez Sąd wła ści wy dla wy daw cy.

BESTSELLERek`2008 – Nagroda Wrocławskich Promocji Dobrych Książek
ufundowana przez Miesięcznik CO JEST GRANE dla Wydawnictwa LITERATURA

za najlepszą polską książkę roku 2008 dla młodego czytelnika pt.: FLORKA z pamiętnika ryjówki
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SPOTkania�aUTOrSkie�w eMPik-renOMa�ul. Świd nic ka 40
KAZIK STASZeWSKI oraz WIeSŁAW WeISS promocja książki Kult Biała Księga

9 listopada godz. 17.30
UCIeCZ KA Z Fe STUNG BRe SLAU
spotkanie i pro mo cja naj now szej książ ki AN DRZeJA ZIe MIAń SKIeGO

25 li sto pa da, godz. 17.00
MY SLO VITZ. ŻY CIe TO SUR FING 
spo tka nie z au to rem bio gra fii ze spo łu LeSZ KIeM GNO Iń SKIM.

28 li sto pa da, godz. 16.00
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D O V E  vAI  

!"#$"% &'"%()*+" - A bsol w entka A kadem ii Ekonom iczne j,  mgr 
in!.  ekonom ista, emeryto w any praco w nik Katedry Chem ii Organicz-
ne j.  Uko"czy#a ró w nie! Studia Pedagogiczne. Jest cz#onk iem Sto-
w arzyszenia T w órcó w  i A nimatoró w  Kultury w e Wroc#a w iu. Na le!y 
do Ko#a Literató w  Polsk ich im. Zbignie w a Herberta i do Katolick iego 
K lubu Literack iego „$ród#o” oraz Sto w arzyszenia C iv itas Christ iana.
W yda#a pi%& tomó w  poez ji:  ,-"#')%./"*01 (1997), ,23*!045"6%.$7
*/)1%(1999), ,286/""%98*$8::)1 (2001), ,;<86+"=$%>$8#*/)1%(2003), 
oraz ,>%(/?3:"45%./"*01% (2006).W yda#a ró w nie! siedem ksi'!e-
czek dla dz iec i,  d w ie przez w yda w nict w o Protex w  Poznaniu i pi%&  
(„@'$8#/#A+3'31B%,-"684/+$%C3%?3C0*/84/+$1B%,2A"*/+3'31B%,-"6+"%

3%?$$+:86%4/"#3':$4)%$%/"+<$A86%+*$$":$4/481B%,D"<8:C"#/%C/$84$$4)1) 
przez w yda w nict w o EUROSYSTEM w e Wroc#a w iu.
Jest tak!e autork' k ilku scenariuszy teatra lnych, które by#y grane 
przez studentó w  w  Teatrze Studenck im, a tak!e w  Teatrze Forum 
w  Boles#a w cu oraz w  Polsk im Radiu.

WIe CZóR PO eTYC KO -MU ZYCZ NY 
Ma�ria�eWa�SY�Ska i�bar�TO�Sz�Pa�TrY�k�rzY�Ma�n

Autorzy zapraszają na spotkanie z oka zji wy da nia no wych to mi ków po ezji,
ewa Ma ria Sys ska – DO Ve VAI, Bar tosz Pa tryk rzy man – eSQU IS Se.
W czę ści mu zycz nej wy sta pią: Bar tosz Pa tryk Rzy man, Ma ciej Masz kiew ski, Wie sła wa
Waw rzy niak, Mi ro sław Owcza rek, Ze spół 1z12: ewa Dut kie wicz i Ta de usz Po żniak.

12 listopada, godz. 18.00, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 9

25 rocz ni ca ist nie nia ośrod ka bud dy -
zmu dia men to wej dro gi li nii Kar ma
Ka gyu we Wro cła wiu jest oka zją
do sze re gu kul tu ral nych atrak cji przy -
bli ża ją cych hi sto rię i współ cze sność
jed nej z czte rech głów nych szkół
bud dy zmu ty be tań skie go. Ob cho dy
roz po czę ły się 21 paź dzier ni ka wy sta -
wą Prze strzeń Umy słu pre zen to wa ną
przez ty dzień na wro cław skim Ryn -
ku, która obecnie prezentowana jest
w sa lo nie eM Pi Ku w  Re no mie.
Jeszcze do 8 li sto pa da bę dzie moż na
uczest ni czyć w wy kła dach, któ re od -
bę dą się w Dol no ślą skiej Szko le Wyż -
szej, Szko le Wyż szej Psy cho lo gii
Spo łecz nej, w Mle czar ni, sa lo nie eM -
Pi Ku i Bud dyj skim Ośrod ku Me dy ta -
cyj nym. (www.wroclaw.buddyzm.pl)

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny
Diamentowej Drogi, ul. Ruska 47/48a

189_CJG  28-10-09  12:29  Strona 28



Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy
telefonicznie w kasach kin oraz na stronie internetowej

www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Wrocław
WARSZAWA tel. (071) 79 243 83
WARSZAWA sala NOT
dawne kino ATOM (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 79

LALKA tel. (071) 79 244 05

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370
MARYSIEŃKA tel. (075) 76 76 380

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Wałbrzych
APOLLO tel. (074) 847 89 71
PIASKOWA GÓRA
tel. (074) 666 43 73
ZORZA tel. (074) 847 84 72

SAGA ZMIERZCH:
KSIĘŻYC W NOWIU DYSTRYKT 9

MÓJ NAUCZYCIEL

TYBETAŃSKA KSIĘGA
ZMARŁYCH

PO-LIN.
OKRUCHY PAMIĘCI

ODLOT

LISTOPAD 2009
SPUTNIK nad Polską 2009 13-19 listopada
Replika Festiwalu Filmów Rosyjskich

Zaduszki Filmowe 2-5 listopada
Żydowskie Motywy 6-12 listopada - Przegląd Filmów
DKF - Kino Minionej epoki

odra-film-lipiec-2009:listopad-2009  27-10-09  11:15  Strona 6

30�x-1�xi 2009�WrO�cŁaW
Pro jek cja fil mu: Głos wol no ści (Ama zing gra ce) reż. Mi -
cha el Ap ted. Film po ru sza pro ble ma ty kę wal ki z nie wol -
nic twem, a przy oka zji rów nież hi sto rię mu zy ki go spel.
Opo wia da hi sto rię ży cia Wil lia ma Wil ber for ce’a (1759-
1833), bry tyj skie go po li ty ka, spo łecz ni ka, dzia ła cza re li -
gij ne go i abo li cjo ni sty, któ ry nie mal ca łe swo je ży cie
po świę cił kam pa nii na rzecz znie sie nia nie wol nic twa
w Im pe rium Bry tyj skim i na świe cie.

1 li sto pa da, godz. 18.00, ewan ge li kal na Wyż sza Szko ła 
Teo lo gicz na, ul. św. Ja dwi gi 12

śrOdOWe�PrOJekcJe�FiLMÓW
abraHaMa�raVeTTa

TOWARZYSZĄCe WYSTAWIe MARSZ. THe MARCH.
Horse / Kappa / House 1995, 33:00, b/w, kolor, 16mm
Ijime Part I 2008, 13:00, Beta SP i Mini DV
Ijime Part II 2007, 8:00, Beta SP i Mini DV
Abraham Ravett urodził się w 1947 roku w Wałbrzychu.  W
1950 roku wraz z rodziną wyemigrował do Izraela, a
następnie, w roku 1955, do Stanów Zjednoczonych. Od
trzydziestu lat pracuje jako niezależny filmowiec. Wykłada film
i fotografię w Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

4 listopada, g. 17.30, Centrum Sztuki WRO, Widok 7

TY�be�TaŃ�Ska�kSiĘ�Ga�zMarŁYcH
reż: Bar rie An gus McLe an, Yuka ri Hay ashi, Hi ro aki Mo ri
do ku men tal ny; Fran cja, Ja po nia, Ka na da; 1994, 91 min
C. G. Jung uwa żał tekst Ty be tań skiej Księ gi Zmar łych
za jed no z naj waż niej szych od kryć Za cho du w XX wie ku.
Film Ty be tań ska Księ ga Zmar łych jest uni ka to wym do ku -
men tem, je dy nym któ ry po wstał do tej po ry w opar ciu
o sta ro żyt ną Księ gę. Twór cy fil mu od kry wa ją przed za -
chod nim wi dzem tekst Ty be tań skiej Księ gi, wi zu ali zu ją sta -
ny po śmier ci zgod nie z bud dyj ską fi lo zo fią, po ka zu ją
ry tu ały od pra wia ne dla zmar łych, oraz wy wia dy z Da laj la -
mą, któ ry opo wia da o swo jej wi zji śmier ci i jej zna cze niu.

W ki nach od 6 li sto pa da
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TAURON POLSKA ENERGIA
OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ

TAURON POLSKA ENERGIA – AN OFFICIAL PATRON OF WROCŁAW OPERA SEASON

OPERA WROCŁAWSKA | UL. ŚWIDNICKA 35 | 50-066 WROCŁAW | TEL. 071 370 88 80 | TEL./FAX 071 370 88 81
WWW.OPERA.WROCLAW.PL | OPERA@OPERA.WROCLAW.PL

PATRONI MEDIALNI | MEDIA PATRONAGESPONSOR | SPONSORMECENAT | PATRONAGE

SPEKTAKLE PREMIEROWE
PREMIERES

PT | FR 27 XI 2009* 1900

SO | SA 28 XI 2009* 1900

ND | SU 29 XI 2009* 1900

PT | FR 11 XII 2009* 1900

SO | SA 12 XII 2009* 1900

*SPEKTAKL Z GWIAZDĄ
PERFORMANCE WITH A GUEST STAR

KOLEJNE SPEKTAKLE
PERFORMANCES

4 II 2010
5 III 2010 | 6 III 2010
8 IV 2010 | 9 IV 2010

EWA MICHNIK
KIEROWNICTWO MUZYCZNE, DYRYGENT
MUSICAL DIRECTION, CONDUCTOR

WALDEMAR ZAWODZIŃSKI
INSCENIZACJA, REŻYSERIA I SCENOGRAFIA
STAGE DIRECTION AND STAGE DESIGN

MAŁGORZATA SŁONIOWSKA
KOSTIUMY | COSTUME DESIGN

JANINA NIESOBSKA
CHOREOGRAFIA I RUCH SCENICZNY
CHOREOGRAPHY AND STAGE MOVEMENT

RAFAŁ OLBIŃSKI
PLAKAT | POSTER
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