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Wrocławski Teatr Lalek rozpoczął starania o przywrócenie Wrocławiowi bogatej tradycji karnawałowej, 
wyróżniającej niegdyś nasze miasto. W ramach tych starań zainicjowaliśmy wielki 
projekt edukacyjno-kulturalny, na jaki złożą się:

Promocja pierwszego polskiego wydania Okrętu błaznów Sebastiana Branta w tłumaczeniu prof. Andrzeja Lama.
Książka, co niezwykle rzadkie w historii edytorstwa, została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ukaże się ona nakładem Akademii Humanistycznej w Pułtusku przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dokładnie w dniu premiery Statku błaznówwe Wrocławskim Teatrze Lalek! 

Prapremiera Statku błaznów Sebastiana Branta we Wrocławskim Teatrze Lalek.
Statek błaznów to spektakl na podstawie wczesnorenesansowego arcydzieła Sebastiana Branta  DasNarrenschiff - po 
pięciuset latach po raz pierwszy przełożonego na język polski. Das Narrenschi6 było edytorskim majstersztykiem, zdobionym 
ilustracjami Albrechta  Dürera.
Przedstawienie, będące największym w dziejach Wrocławskiego Teatru Lalek przedsięwzięciem artystycznym, współtworzy
niezwykły duet znakomitych artystów – Piotr Tomaszuk jako reżyser oraz PawełDobrzycki jako autor zapierającej dech
w piersiach scenografii, inspirowanej oryginalnymi ilustracjami Dürera.
Tekst dramatu Piotra Tomaszuka ukaże się równolegle z premierą spektaklu - w styczniu 2010 na łamach „Dialogu”!

Przywróćmy karnawał we Wrocławiu!
światowa prapremiera Statku błaznów: 23 stycznia 2010

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Roberto Skolmowski
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Wykład – niespodziankapoświęcony wrocławskim karnawałowym tradycjom kulinarnym, połączony z degustacją pączków, 
faworków i ponczu przyrządzonych przez cukierników „Mamuta” według tradycyjnych receptur odkrytych przez Grzegorza Sobela 
z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Wystawa karnawałowa Muzeum Narodowego we Wrocławiu - „Był bal”
Wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości dyrektora Mariusza Hermansdorfera. Na ekspozycję złożą się autentyczne akcesoria 
i ubiory mody balowej i wieczorowej z okresu od XVIII w. do lat 80. XX wieku z kolekcji Działu Tkanin i Ubiorów. Pokażemy też
obrazy i barwne ryciny przedstawiające maskarady oraz przebrania na bale kostiumowe (XVI – XIX w.) z kolekcji Działu Grafiki.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona Das Narrenschi3 Sebastiana Branta oraz historii karnawału
Konferencja poświęcona tematyce karnawału współorganizowana przez Wrocławski Teatr Lalek i Instytut Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz BibliotekęUniwersytetu Wrocławskiego pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – z udziałem najwybitniejszych teoretyków karnawału, teatrologów, historyków sztuki i literatury (m.in. prof. 
Wernera Mezgera – znakomitego badacza obyczajów karnawałowych,  prof. Dietera Wuttke, wybitnego znawcy dzieła Branta, 
prof. Wojciecha Dudzika, prof. Andrzeja Lama).

Pokaz filmów dokumentalnych Wernera Mezgera, Wojciecha Dudzika, Andrzeja Fidyka.

Wielka parada karnawałowa, współorganizowana przez Wrocławski Teatr Lalek i „GazetęWyborczą”.

P

Rys. Paweł Dobrzycki

Ponadto w programie:

D
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Jan Peszek
Thomas 

Harzem
Cezary Tomaszewski

Dominik Strycharski
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INStYtUCJa KULtUrY SamOrzĄDU wOJewóDztwa DOLNOśLĄSKIeGO
wSPółPrOwaDzONa Przez mINIStra KULtUrY I DzIeDzICtwa NarODOweGO

OPERA WROCŁAWSKA

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

EWA MICHNIK
ZAPRASZA

200-set ną rocz ni cę uro dzin Fry -
de ry ka Cho pi na Ope ra Wro cław ska
uho no ru je pre mie rą ope ry „Cho -
pin” Gia co mo Ore fi ce, dzie ła nie -
zwy kle rzad ko wy sta wia ne go
na pol skich sce nach. Wło ski kom -
po zy tor G. Ore fi ce wy brał 164 frag men ty róż nych utwo rów for -
te pia no wych Cho pi na, po łą czył je, w nie któ rych zmie nia jąc
tyl ko to na cję, zin stru men to wał tę mu zy kę i pod ło żył pod nią
tekst. Pu blicz ność wy słu cha więc wie lu zna nych me lo dii 
Cho pi na ilu stru ją cych czte ry ob ra zy z ży cia kom po zy to ra.

La co Ada mik – au tor wro cław skiej in sce ni za cji, oparł ją
na po etyc kich ob ra zach o sym bo licz nym zna cze niu. Fry de ryk
Cho pin w ostat nich chwi lach ży cia wspo mi na naj waż niej sze
mo men ty z lat swo jej mło do ści, wy jazd do Pa ry ża, po dróż
na Ma jor kę z Geo r ge Sand, cho ro bę, po wrót do Pa ry ża. 
Sce no gra fię do spek ta klu za pro jek to wa ła Bar ba ra Kę dzier ska. 

W ro li Cho pi na wy stą pi zna ko mi ty ame ry kań ski te nor Ste ven 
Har ri son, któ re go wro cław ska pu blicz ność po zna ła pod czas go -
ścin nych wy stę pów w par tii Sam so na („Sam son i Da li la”
C. Se ans -Sen sa). Ar ty sta po ko lej nych suk ce sach na sce nach
Au stra lii i za koń cze niu azja tyc kie go to ur nee wra ca do Wro cła wia
i jak za pew nia ro la Cho pi na bę dzie dla nie go szcze gól nie waż na,
nie tyl ko pod wzglę dem wo kal nym. S. Har ri son ukoń czył stu dia
uni wer sy tec kie… z dy plo mem kon cer tu ją ce go pia ni sty, a Cho -
pin jest je go uko cha nym kom po zy to rem. W tej ro li pu blicz ność
rów nież usły szy ukra iń skie go te no ra Iva na Ki ta, któ ry od trzech
lat pra cu je w na szej ope rze. W po zo sta łych par tiach wy stą pią:
Elio (przy ja ciel) – M. Go dlew ski (go ścin nie) i Ja cek Ja sku ła,
Stel la (sio stra) – E. Ku zniet zo va i A. Sza fir, Flo ra – E. Ve sin, 
A. Li pert, A. Li cho ro wicz.

Za pra szam rów nież na przy go to wa ną i za pre zen to wa ną pu -
blicz no ści w ostat nich dniach grud nia no wą in sce ni za cję „Cza -
ro dziej skie go fle tu” W. A. Mo zar ta. Dzie ła, któ re od po nad 200
lat utrzy mu je się na afi szach te atrów ope ro wych wzbu dza jąc
za chwyt wi dow ni. W re per tu arze stycz nio wym umie ści li śmy
też spek ta kle „Ze msty nie to pe rza” J. Straus sa, któ re na pew -
no wpro wa dzą pu blicz ność w kar na wa ło wy na strój. Dzie ci za -
chę cam do obej rze nia przed sta wień z cy klu „Za cza ro wa ne
kró le stwo”. W wę drów kę po cu dow nym świe cie mu zy ki i ba -
śni po pro wa dzą je bo ha te ro wie spek ta kli „Czer wo ny kap tu rek”
z mu zy ką J. Pau era oraz „Ali cja w kra inie cza rów” R. Chaul sa.

Ewa Mich nik
Dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny Ope ry Wro cław skiej

STYCZEŃ 2010
1 pt 1700 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett    w. a. mOzart  

2 so 1900 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett w. a. mOzart  PPrreemmIIeerraa

3 nd 1700 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett w. a. mOzart  PPrreemmIIeerraa

7 cz 1900 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett    w. a. mOzart  

8 pt 1100 aaLLIICCJJaa  ww  KKrraaIINNIIee  CCzzaarróóww    rObert CHaULS
taJemNICze KróLeStwO - opera dla dzieci

8 pt 1900 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett    w. a. mOzart  

9 so 1900 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett    w. a. mOzart  

10 nd 1700 CCzzaarrOODDzzIIeeJJSSKKII  ffLLeett    w. a. mOzart 

10 nd 1100 aaLLIICCJJaa  ww  KKrraaIINNIIee  CCzzaarróóww    rObert CHaULS
taJemNICze KróLeStwO - opera dla dzieci

13 śr 1900 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

14 cz 1100 CCzzeerrwwOONNYY  KKaaPPttUUrreeKK    JIří PaUer
taJemNICze KróLeStwO - opera dla dzieci

14 cz 1900 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

15 pt 1100 CCzzeerrwwOONNYY  KKaaPPttUUrreeKK    JIří PaUer
taJemNICze KróLeStwO - opera dla dzieci

15 pt 1900 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

16 so 1100 CCzzeerrwwOONNYY  KKaaPPttUUrreeKK    JIří PaUer
taJemNICze KróLeStwO - opera dla dzieci

16 so 1900 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

17 nd 1200 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

17 nd 1700 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

19 śr 1900 zzeemmSSttaa  NNIIeettOOPPeerrzzaa    JOHaNN StraUSS

24 nd 1200 KKUU  LLII  SSYY  OOPPee  rrYY      
CYKL SPOtKań z mIłOśNIKamI OPerY

30 so 1900 CCHHOOPPIINN GIaCOmO OrefICe PPrreemmIIeerraa

31 nd 1700 CCHHOOPPIINN GIaCOmO OrefICe PPrreemmIIeerraa

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze

e-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl; opera@opera.wroclaw.pl 

www.opera.wroclaw.pl
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FILHARMONIA WROCŁAWSKA
im. Witolda Lutosławskiego

www.filharmonia.wroclaw.pl (+48 71) 342 24 59, 79 21 000

Dyrektor: Andrzej Kosendiak

2 i 3, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT ORATORYJNY
Andrzej Kosendiak dyrygent
Anna Mikołajczyk sopran Susane Langner alt
Marcus Ullmann tenor Marek Rzepka bas
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Jarosław Thiel kierownictwo artystyczne
Chór Filharmonii Wrocławskiej
Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne
Jacek Rzempołuch przygotowanie
G. F. Händel – Oratorium Mesjasz HWV 56

7, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
Lutosławski Quartet Wrocław
Astor Piazzolla

8, godz. 19.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
José Maria Florêncio dyrygent
Piotr Pławner skrzypce
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
H. Villa Lobos – Preludio i Fuga z Suity Bachianas Brasile-
iras nr 7 (na wielką orkiestrę)
A. Dvořák – Koncert skrzypcowy a-moll op. 53
H. Berlioz – Karnawał rzymski
M. Theodorakis – Uwertura Karnawał

9, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
Jubileusz 55-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej
profesora Włodzimierza Obidowicza
Współorganizacja: Akademia Muzyczna
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

15, godz. 19.00 i 16, godz. 18.00
sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
JACEK KASPSZYK dyrygent

Chór Filharmonii Wrocławskiej
Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
JJ.. SSttrraauussss –– FFrraagg mmeenn ttyy zz ZZee mmssttyy NNiiee ttoo ppee rrzzaa

STYCZEŃ 2010
17, godz. 18.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT KA ME RAL NY
Ernst Ko va cic dy ry gent, skrzyp ce
Mat thias Hau smann ba ry ton
Ak to rzy Wro cław skie go Te atru La lek
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
UUśśmmiieecchh –– SSmmii llee:: J. Lan ner – Sehn sucht sma zur;
I. Stra wiń ski – Su ita nr 1; K. Schwert sik – Möbel mu sik Klas -
sisch; H. Wolf – Se re na da wło ska G -dur

22, godz. 19.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT KO LĘD
Agniesz ka Fran ków -Że la zny dy ry gent
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
Chór Fil har mo nii Wro cław skiej
W. Lu to sław ski – 20 pol skich ko lęd na so pran, chór żeń ski
i or kie strę; F. Po ulenc – Glo ria

27 i 28, godz. 9.00 i 11.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

FIL HAR MO NIA DLA MŁO DYCH
Zbi gniew Pilch dy ry gent, pro wa dzą cy
Be ata Ko ło dziej wio lon cze la
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
TE MAT: Har mo nia – kró lo wa mu zycz nych na stro jów

30, godz. 18.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT KA ME RAL NY
Za koń cze nie Fe sti wa lu No wo rocz ne go „Mu zycz ne Fa -
scy na cje”
Sig gy Da vis wo kal; Trio jaz zo we: Ste fan Gą sie niec for -
te pian; Stan Mi cha lak kon tra bas; Ken ny Mar tin per ku sja
TThhee FFiirrsstt LLaa ddiieess ooff SSoonngg: S. Rom berg, O. Ham mer ste in II –
Lo ver co me back to me; B. Ho li day, A. He rzog – God bless

the Child; Car mi cha el/Mer cer – Sky lark; G&I Ger sh win –
Sum mer ti me; S. Da vis – My bro tha My self; A. Fran klin –
If I lo ose this dre am; E. McDa niels – Fe el Li ke Ma kin Lo ve;
S. Gą sie niec – After bra ke; J. McHugh – I can't gi ve You any -
thing but lo ve; G. Marks – All of me Blu es

31, godz. 11.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

FIL HAR MO NIA FAMILIJNA
Zbi gniew Pilch dy ry gent, pro wa dzą cy
Be ata Ko ło dziej wio lon cze la
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
TE MAT: Har mo nia – kró lo wa mu zycz nych na stro jów
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Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
H. Villa Lobos – Preludio i Fuga z Suity Bachianas Brasile-
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A. Dvořák – Koncert skrzypcowy a-moll op. 53
H. Berlioz – Karnawał rzymski
M. Theodorakis – Uwertura Karnawał

9, godz. 18.00 sala koncertowa Filharmonii

KONCERT KAMERALNY
Jubileusz 55-lecia pracy artystycznej i pedagogicznej
profesora Włodzimierza Obidowicza
Współorganizacja: Akademia Muzyczna
im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

15, godz. 19.00 i 16, godz. 18.00
sala koncertowa Filharmonii

KONCERT SYMFONICZNY
JACEK KASPSZYK dyrygent

Chór Filharmonii Wrocławskiej
Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne
Orkiestra Filharmonii Wrocławskiej
J. Strauss – Frag men ty z Ze msty Nie to pe rza

STYCZEŃ 2010
17, godz. 18.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

KON CERT KA ME RAL NY
Ernst Ko va cic dy ry gent, skrzyp ce
Mat thias Hau smann ba ry ton
Ak to rzy Wro cław skie go Te atru La lek
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na „Le opol di num”
Uśmiech – Smi le: J. Lan ner – Sehn sucht sma zur;
I. Stra wiń ski – Su ita nr 1; K. Schwert sik – Möbel mu sik Klas -
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Sum mer ti me; S. Da vis – My bro tha My self; A. Fran klin –
If I lo ose this dre am; E. McDa niels – Fe el Li ke Ma kin Lo ve;
S. Gą sie niec – After bra ke; J. McHugh – I can't gi ve You any -
thing but lo ve; G. Marks – All of me Blu es

31, godz. 11.00 sa la kon cer to wa Fil har mo nii

FIL HAR MO NIA FAMILIJNA
Zbi gniew Pilch dy ry gent, pro wa dzą cy
Be ata Ko ło dziej wio lon cze la
Or kie stra Fil har mo nii Wro cław skiej
TE MAT: Har mo nia – kró lo wa mu zycz nych na stro jów

filharmonia-cjg-2010-01:1  21-12-09  17:37  Strona 2 191_CJG  24-12-09  13:07  Strona 7



8 str.  » CO JEST GRANE » styczeń 2010 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

895 Wie czór lisz tow ski

AlEk SAn drA bA ron – for te pian
29 stycz nia, godz. 18.30

Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul Pił sud skie go 13
Sło wo o mu zy ce i pro wa dze nie – Ju liusz Ada mow ski
J. Haydn – So na ta F -dur (Hob. XVI 23),
F. Cho pin – Ber ceu se Des -dur op. 57,
2 Etiu dy (F dur op. 10, e moll op. 25), 
Fan ta zja f -moll op. 49, Sche rzo cis -moll op. 39,
R. Schu mann – Utwo ry fan ta stycz ne op. 12
S. Rach ma ni now – Etiu da -Ob raz h -moll op. 39 nr 4 

Alek san dra Ba ron - stu -
dent ka V ro ku AM im. K.
Szy ma now skie go w Ka to -
wi cach, stu diu je pod kie r.
prof. Han ny Kry jak. Do sko -
na li ła też swo je umie jęt no -
ści na mię dzy na ro do wych
kur sach pia ni stycz-  nych
pro wa dzo nych m.in. przez

An drze ja Ja siń skie go, Dang Tai Son’a or, Alek sie ja Or ło -
wiec kie go. Jest lau re at ką Ogól no pol skie go Kon kur su Pia ni -
stycz ne go w Ża ga niu oraz Ogól no pol skie go Kon kur su
Pia ni stycz ne go w Płoc ku. Wy stę po wa ła z Na ro do wą Or kie -
strą PR i Or kie strą Ka me ral ną Fil har mo nii ślą skiej w Ka to -
wi cach oraz z Żor ską Or kie strą Ka me ral ną. Kon cer to wa ła
m.in. w Pol sce, Fran cji, Wło szech i na Wę grzech.
Kon cert jest re ali zo wa ny przy po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo -
rzą do wych Obor nik ślą skich i Spół dziel ni Miesz ka nio wej Lo ka -
tor sko -Wła sno ścio wej w Trzeb ni cy.

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 kon CEr TY AkA dE mii mu ZYCZ nEj

pl. Ja na Paw ła II nr 2, www.amuz.wroc.pl
11 stycz nia, godz. 18.00
Sa la Ora to rium Ma ria num UWr., pl. Uni wer sy tec ki 1
KON CERT KAR NA WA łO Wy
OR KIE STRA KA ME RAL NA AKA DE MII
kie row nic two ar ty stycz ne – Zbi gniew Szu fłat
W pro gra mie MU Zy KA WIE DEŃ SKA
14 stycz nia, godz. 19.00, Sa la Te atral na AM
KON CERT STU DEN TóW KLAS WIO LON CZE LI
prof. Sta ni sła wa Fir le ja i dr Mar ci na Mi sia ka
Woj ciech Ku bi ca – for te pian
20 stycz nia, godz. 19.00, Sa la Te atral na AM
KON CERT KO LęD
Chór Ka me ral ny Akademii SEN ZA RI GO RE
kie row nic two ar ty stycz ne – Jo lan ta Szy bal ska -Mat czak
OR KIE STRA Wy DZIA łU EDU KA CJI MU ZyCZ NEJ
kie row nic two ar ty stycz ne – He le na To ma szek -Ple wa
19 i 25 stycz nia, godz. 19.00, Sa la Te atral na AM
KON CERT STU DEN TóW KLA Sy SKRZy PIEC
prof. Ja ro sła wa Pie trza ka
Bar ba ra Or łu ko wicz – for te pian
19 stycz nia, godz. 18.00, KMiL, Pl. Ko ściusz ki 9
KON CERT STU DEN TóW KLA Sy śPIE WU SO LO WE GO
prof. Aga ty Mły nar skiej -Klo now skiej
Przy for te pia nie
Ali cja Fa ry niarz, Wi told Ja nusz, Re na ta Miesz kieł ło
W pro gra mie pie śni i arie róż nych kom po zy to rów
21 stycz nia, godz. 19.00, Sa la Te atral na AM
KON CERT STU DEN TóW KLA Sy WIO LON CZE LI
prof. Ur szu li Mar ci niec -Ma zur
Ali na Woj to wicz – for te pian
Na wszystkie koncerty wstęp wol ny!

Zna ko mi ty pia ni sta, za słu żo ny pe da gog, pro fe sor zwy czaj ny Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu.
Stu dio wał w kra kow skiej PWSM w kla sie for te pia nu Ka ro la Kle ina i Zbi gnie wa Drze wiec kie -
go (dy plom z wy róż nie niem w 1955 r.). Lau re at na gród na ogól no pol skich i mię dzy na ro do -
wych kon kur sach pia ni stycz nych. Do ko nał na grań ar chi wal nych dla Pol skie go Ra dia (m. in.
dzieł F. Cho pi na) oraz licz nych na grań te le wi zyj nych. Wie lo krot nie uczest ni czył w pra cach
ju ry kra jo wych i za gra nicz nych kon kur sów mu zycz nych, w 1973 r. za sia dał w ko mi sji eg za -
mi na cyj nej Kon ser wa to rium Kró lew skie go w Bruk se li oraz był człon kiem Ko mi sji Pro gra -
mo wej Mię dzy na ro do we go Kon kur su Cho pi now skie go w War sza wie. 

Przez sze reg lat peł nił funk cję Kie row ni ka Ka te dry For te pia nu w AM we Wro cła wiu, przy czy nia jąc się do dy na micz ne -
go roz wo ju ka dry na uko wo -dy dak tycz nej, a tak że wro cław skiej szko ły pia ni stycz nej. Był re cen zen tem kil ku dzie się ciu
prze wo dów kwa li fi ka cyj nych I i II stop nia, nie jed no krot nie ja ko „su per re cen zent”. Pro wa dził wy kła dy, lek cje otwar te,
warsz ta ty i kur sy w ca łej Pol sce. Wy kształ cił kil ku dzie się ciu zna ko mi tych pia ni stów, wśród któ rych znaj du je się wie lu
lau re atów kon kur sów mię dzy na ro do wych. W la tach 1984-87 peł nił funk cję Pro rek to ra wro cław skiej Aka de mii Mu zycz -
nej, a przez 27 lat spra wo wał kie row nic two ar ty stycz ne Mi strzow skich Kur sów Pia ni stycz nych w Dusz ni kach Zdro ju.
Z swo je za słu gi dla pol skiej sztu ki i wro cław skiej szko ły pia ni stycz nej był wie lo krot nie od zna cza ny, m. in.: Ka wa ler skim
Krzy żem Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1985); Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1987); Na gro dą Mi ni stra Kul tu ry
i Sztu ki II st. (1987) czy Srebr nym Me da lem – Za słu żo ny Kul tu rze GLO RIA AR TIS, któ ry otrzy mał w paź dzier ni ku 2009
r. z rąk Mi ni stra Kul tu ry – Bog da na Zdro jew skie go.

9 stycz nia 2010 r., o godz. 18.00
Sa la Fil har mo nii Wro cław skiej im. W. Lu to sław skie go, ul. Marsz. J. Pił sud skie go 19

Wło dZi miErZ obi do WiCZ – kon CErT ju bi lE uSZo WY
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WY KO NAW CY KON CER TU NOWOROCZNEGO:
Wro cław ska Or kie stra Ka me ral na LE OPOL DI NUM

Ernst Ko va cic – so li sta i dy ry gent; Ma thias Hau smann – ba ry ton
Ola Ząb i Grze gorz Ma zoń – ak to rzy Wro cław skie go Te atru La lek

PRO GRAM KON CER TU: Jo hann Strauss – Po lka – En twer der Oder Op. 403; Kurt Schwert sik – Möbel mu sik Klas sisch;
Char lie Cha plin – Smi le, arr. E, Ko va cic; Ger lad Fin zi – Let us gar lands bring Op. 18 – do tek stów Szek spi ra: Who is Si lvia;
O mi stress mi ne, It was a Lo ver and his lass; Franz Le har – „Da geh ich zu Ma xim” z Die lu sti ge Wi twe; Jo han n Strauss
– Po lka „Freucht euch des le bens” Op. 340 *** Jo sef Lan ner – Sehn sucht sma zur, Al bert Lort zing – Arie des Gra fen aus
Der Wild schutz „He iter ke it und Froh lich ke it”; Wer ner Boch mann – „Das mach ich al les nur mit einem net ten Lächeln”; Igor
Stra win ski – Su ite Nr. 1, An dan te, Na po li ta na, Espa gno la, Ba la la ika; Jo hann Strauss – Wal zer „Ther men” Op. 245

17 stycz nia, godz. 18.00 Sa la Kon cer to wa Fil har mo nii Wro cław skiej

Smi lE czy li uŚmiECH
KON CERT NO WO ROCZ NY OR KIE STRY LE OPOL DI NUM

Tray cyj nie pierw szy kon cert w stycz niu, to kon cert kar na wa ło wy, pod czas któ re go Wro cław ska Or kie stra Ka me ral -
na Le opol di num pod dy rek cją Ern sta Ko va ci ca za pre zen tu je Pań stwu re per tu ar w sty lu wie deń skim. Ten no wo rocz -
ny pro gram, wzo rem ubie głe go ro ku, wzbo ga co ny zo sta nie udzia łem ak to rów Wro cław skie go Te atru La lek, któ rzy
ani mo wać i ko men to wać bę dą za aran żo wa ne sy tu acje czy po sta ci – jak na przy kład Char lie Cha pli na. 
Gwiaz dą no wo rocz ne go kon cer tu bę dzie zna ko mi ty ba ry ton z Wied nia, Ma thias Hau smann, so li sta te atrów wie deń -
skich, obec nie Volks o per. Od cza su de biu tu w 2005 ro ku w We so łych Ku mosz kach z Wind so ru nie zwy kle czę sto
gosz czą cy w wie lu te atrach ope ro wych i mu zycz nych: Roy al Ope ra Ho use, Co vent Gar den, Ha no ver, oraz fe sti wa -
lach: Klang bo gen w Wied niu, Ra vi nia w Chi ca go, Edin burg Fe sti val, Sty ria te w Graz, i wie lu in nych. Ostat nio mo -
gli śmy go usły szeć w Car men pod dy rek cją Ba ren bo ima w trans mi sji in au gu ra cji se zo nu w me dio lań skiej La Sca li.
To pierw szy kon cert Le opol di num w jej no wym 30-le ciu. ZA PRA SZA My!

Pożar, opera marionetkowa, 2009 Ma thias Hau smann
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kon CErT HEj ko lę dA, ko lę dA… 9 stycznia, godz. 11.00
Pod czas kon cer tu usły szy my ko lę dy i pa sto rał ki w wy ko na niu dzie ci i mło dzie -
ży ze szkół oraz pla có wek dzia ła ją cych na te re nie osie dla Nad odrze. Wstęp
wol ny

SEr dECZ nY kon CErT 22 stycznia, godz. 16.30
Z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka. Wy stą pią dzie cię ce i mło dzie żo we ze spo ły ar -
ty stycz ne MDK śród mie ście.

Sa la wi do wi sko wa MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

TAjEmniCA STArEgo dębu
CyKL SPOTKAŃ TEATRALNyCH – TEATR DLA DZIECI

Bajka ekologiczna inna niż wszystkie. Dęby kryją w swych konarach prastare
opowieści, o których nikt nigdy nie słyszał i których nikt nie widział. Gdy
wsłuchamy się jednak w dźwięki starej puszczy białowieskiej, usłyszymy
szum drzew, szelest liści, jelenie na rykowisku, a wraz z tą muzyką, tajemnicę
starego dębu. Bilety: dzieci 5 zł, dorośli 7 zł

21 stycznia, godz. 16.00 CK Chaberek (Wysoka), ul Chabrowa 97 D
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Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego
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W STYCZNIOWYM NU ME RZE MIE SIęCZ NI KA OD RA:
· Roz mo wa z twór cą ra kiet PA TRIOT, gen. STA RO STEC KIM · CHMIE LEW SKI, RUCH NIE WICZ 
o Pol sce po rocz ni cach · CI TA TI o FEL LI NIM – UGNIEW SKA o CI TA TIM · KATZ · AR TY ŚCI POL SCY
W BER LI NIE – MU SIK FEST BER LINALE · KON STER NA CJE W. GE NA ZI NO · TO POL SKI o HA NE KEM

Wy STA WA FO TO GRA FII 
pt. STRE FA OSO BI STA

An drZE j Ślu SAr CZY k
Pro�jekt� po�wsta�wał� w la�tach 1984-
-2008.�Te�ma�tem�są�ogród�ki�dział�ko�we
w wał�brzy�skiej�dziel�ni�cy�Pod�zam�cze.
(...)�W 1984�za�in�te�re�so�wa�ła�mnie�ar�-
chi�tek�tu�ra�al�ta�nek�ogro�do�wych,�słu�żą�-
cych�la�tem�za prze�bie�ral�nię�i ma�ga�zyn
sprzę�tu�po�trzeb�ne�go�na dział�ce.�Te�lek�-
kie� kon�struk�cje,� czę�sto� zbu�do�wa�ne
z przy�pad�ko�wych�ma�te�ria�łów,�oprócz
funk�cji�użyt�ko�wych�są� rów�nież�miej�-
scem,�któ�re�świad�czy�o miesz�kań�cach.
Sta�no�wi� je�go�pod�pis�na ano�ni�mo�wej
kar�cie�mia�sta,�je�go�oa�zę�na be�to�no�wej
pu�sty�ni.�W ro�ku 2008�po�wró�ci�łem�w to
miej�sce,�znacz�nie�po�sze�rza�jąc�ob�szar
mo�je�go�za�in�te�re�so�wa�nia.�
An drzej Ślu sar czyk fo to gra fią zaj mu je
się od 1968 r. Do ku men tem – od po ło -
wy lat 80. Po zo sta je wier ny fo to gra fii
czar no -bia łej i kla sycz nej tech no lo gii.
Kra jo braz, prze strzeń wy twa rza na przez
lu dzi, to głów ne wąt ki je go pro jek tów.
Brał udział w 120 wy sta wach kra jo -
wych i za gra nicz nych. Zre ali zo wał czte -
ry wy sta wy in dy wi du al ne. Otrzy mał
wie le na gród. Ty tuł AFIAP przy zna no
mu w 1987 r. Od 1999 należy do ZPAF. 

Wer ni saż – 7 stycz nia, godz. 17.00
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii

DO MEK RO MAŃ SKI, pl. Bp. Nan kie ra 8 
Wy sta wa czyn na do 31 stycz nia 2010 r.

kon CErT ko lędkon CErT ko lęd
Z UDZIA ŁEM OR KIE STRY KON CER TO WEJ 

RE PRE ZEN TA CYJ NE GO ZE SPO ŁU AR TY STYCZ NE GO
WOJ SKA POL SKIE GO

Or kie stra roz po czę ła swo ją dzia łal ność w cza sie II woj ny świa to wej, peł niąc
głów nie funk cje pa rad ne, by po dwu dzie stu la tach stać się Cen tral ną Or kie -
strą Re pre zen ta cyj ną Woj ska Pol skie go. W tym cza sie do sko na li ła swój pro -
fil ar ty stycz ny i wzbo ga ca ła re per tu ar oraz in stru men ta rium. W 1989 ro ku
otrzy ma ła ofi cjal ną na zwę Or kie stra Kon cer to wa Woj ska Pol skie go i jest naj -
więk szą or kie strą dę tą w Pol sce.
W jej re per tu arze znaj du ją się pro gra my pa trio tycz ne i es tra do we, kon cer ty
mu zy ki kla sycz nej i roz ryw ko wej oraz opra wa mszy świę tej. Ważne miejsce
w pracy Orkiestry zajmuje edukacja dzieci i młodzieży. 
Or kie stra do ko na ła wie lu na grań dla Pol skie go Ra dia i TVP. Utwo ry mu zy ki pol -
skiej i świa to wej zna la zły się na 20 pły tach. Za swo ją dzia łal ność ar ty stycz ną zo -
sta ła uho no ro wa na Na gro dą Mi ni stra Obro ny Na ro do wej oraz Na gro dą Mi ni stra
Kul tu ry i Sztu ki. Dziś Or kie stra li czy 55 mu zy ków. Re pre zen ta cyj nym stro jem ar -
ty stów są sty li zo wa ne mun du ry z epo ki Księ stwa War szaw skie go.

9 stycznia, godz. 19.30, Bazylika Garnizonowa pw. św. Elżbiety we Wrocławiu
Bi le ty: 20 zł – DCIK OKiS, Ry nek -Ra tusz 24; 25 zł – go dzi nę przed kon cer tem.

Dzie ci do lat 10 – wstęp wol ny.
Re zer wa cje – tel.: (071) 342 22 91, cik@okis.pl; bi le ty@okis.pl

Wy STA WA GRA FI KI pt. SI GNS -SI GNS
krZYSZToF WinniCki

Malarz, grafik, członek wrocławskiej grupy artystycznej „Karuzela Braders”.
Wernisaż – 15 stycznia, godz. 19.00, Galeria CK ZAMEK, pl. Świętojański 1
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klA SYCZ nA
mu ZY kA PEr SkA

MO HAM MAD RA SO ULI /ney, se tar/
AN NA RA SO ULI re cy ta cja po ema tów
Dżal la lu di na Ru mie go
Mo ham mad Ra so uli /Iran/ gra na fle -
cie ney od 1991 r. Jest ab sol wen tem
Uni wer sy te tu Sztu ki w Te he ra nie gdzie
stu dio wał grę na ney i kla sycz nym
irań skim in stru men cie per ku syj nym
– tom bak /ina czej zarb/. Po ukoń cze -
niu stu diów kon ty nu ował na ukę u ta -
kich mi strzów jak Mo ham mad Ali
Kiy ani ne jad, Has san Ka sai i Ma jid Kiy -
ani. Re gu lar nie kon cer to wał w tym
okre sie w Ira nie. Od 2004 r. miesz ka
w War sza wie, gdzie za ło żył Ney riz
– pierw szy w Pol sce ze spół wy ko nu ją -
cy kla sycz ną mu zy kę per ską. Jest tak -
że człon kiem ze spo łu irań skie go
Cha kad. Ar ty sta współ pra cu je z wie lo -
ma pol ski mi wy bit ny mi mu zy ka mi
m.in. Ma rią Po mia now ską i Mie czy -
sła wem Li twiń skim oraz wy stę pu je
na licz nych fe sti wa lach i kon cer tach
w Eu ro pie, Ira nie i Ja po nii. Pro wa dzi
tak że warsz ta ty gry na tom bak i daf.
Na wie czo rze w Ga le rii En tro pia zo sta -
ną tak że przed sta wio ne frag men ty
dzieł naj wy bit niej sze go po ety i mi sty -
ka su fic kie go Dżal la lu di na Ru mie go.

7 stycznia, godz. 19.00
Galeria Entropia, ul.Rzeźnicza 4

CHild Abu SE
+ mo jA Ad rE nA li nA

CHILD ABU SE (USA) No wo jor skie
trio do wo dzo ne przez Ti ma Dah la,
ba si stę gru py The Hub od wie dza
wro cław skie CRK. Oto ży wa ma ni fe -
sta cja po ko le nia Nin ten do. Bru tal na,
hi ste rycz na mu zy ka na bas i per ku sje
do zbro jo na w brzmie nia in stru men -
tów kla wi szo wych, za gra na z non sza -
lanc ką wir tu oze rią. Nie tyl ko dla
fa nów Melt Ba na na czy Lo cust!
MO JA AD RE NA LI NA (War sza wa)
„Awan gar do wy ze spół z po gra ni cza
eks tre mal ne go me ta lu, pun ka, jaz zu
i po li ryt mii. Dzię ki de biu tanc kiej pły cie
„nie to le ru je -bi je” oraz nie obli czal nym
wy stę pom, któ re ob ro sły le gen dą,
szyb ko zy skał mia no jed ne go z naj bar -
dziej prze ło mo wych skła dów na ro dzi -
mej sce nie gi ta ro wej ostat nich lat.
Mo ja Ad re na li na uzna wa na jest przez
wie lu za na stęp cę Ko bon ga. Po rów ny -
wa na do Me shug gah czy Co nver ge
wy pra co wa ła wła sny styl i za cho wa ła
ory gi nal ność. Obec nie po wra ca z no -
wą kom po zy cją, któ ra otwie ra ko lej ny
etap w twór czo ści. Mu zy cy szy ku ją się
do ko lej nych kon cer tów (wzbo ga co -
nych o efek ty wi zu al ne) oraz pra cu ją
nad ko lej nym al bu mem”. Bi let: 15zł

12 stycz nia, godz. 20.00
CRK, ul. Ja giel loń czy ka 10d

GO OD FOR COWS to jaz zo wo -awan -
gar do wy du et z Oakland w któ re go
skład wcho dzą: kon tra ba si sta De vin
Hoff (Xiu Xiu) i per ku si sta Ches Smith
zna ny m.in. z pro jek tu Marc Ri bot's
Ce ra mic Dog czy Mr. Bun gle. Swo je
mrocz ne kom po zy cje prze pla ta ją jaz -
zo wy mi im pro wi za cja mi, no isem, czy
jak sa mi mó wią: thra shem i drum &
bas sem. W ich mu zycz nych in spi ra -
cjach po ja wia się An tho ny Bra xton
na rów ni ze Slay erem, Obi tu ary czy
Black Flag. Jed no jest pew ne. Bę dzie
to ar cy -cie ka wy kon cert, za rów no dla
fa nów eks pe ry men tal ne go jaz zu jak
i cięż szych, mrocz nych dźwię ków.
14 stycznia, go dz. 20.00. Bi le ty: 15/25
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odA FirlEj
ul.Grabiszyńska 56

MA REK DY JAK „Naj bar dziej praw dzi -
wy głos na pol skim ryn ku mu zycz -
nym” – tak oce nia je go sztu kę Elżbieta
Za pen dow ska. Po kil ku la tach prze rwy
w ka rie rze, oso bi stych za wi ro wa niach,
zmar twych wstał by po ra żać swym za -
chryp nię tym, głę bo kim gło sem i nie -
sa mo wi tą szcze ro ścią w prze ka zie.
Ma rek Dy jak przez wie lu okrzyk nię tym
pol skim To mem Wa it sem na sce nie
Fir le ja wy stą pi z gi ta rą i w to wa rzy -
stwie trę ba cza Je rze go Mał ka. W re -
per tu arze znaj dą się za rów no sta re
pio sen ki, jak i te naj now sze ze świe żej
pły ty „Jesz cze raz” (li sto pad, 2009).
22 stycznia, go dz. 20.00. Bi le ty: 20/30
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11 and 12
wg Ama dou Ham paté Bâ

Re ży se ria: Pe ter Bro ok
Mu zy ka: To shi Tsu chi to ri
Ob sa da: Ma kram J. Kho ury, Tun ji Lu cas,
Ja red McNe ill, Kha li fa Na to ur, Ab dou
Ouolo gu em, César Sa ra chu, Ma xi mi lien
Se we ryn. In spi cjent: Ar thur Franc
Spek takl wy pro du ko wa ny wpól nie
przez C. I. C. T./Théâtre des Bo uf fes
du Nord/Pa ryż, bar bi can bi te 10/Lon -
dyn oraz In sty tut im. Je rze go Gro -
tow skie go/Wro cław.
Spek takl 11 and 12 jest an giel ską
ada pta cją książ ki Ama dou Ham paté
Bâ Vie et en se igne ment de Tier no Bo -
kar, le sa ge de Ban dia ga ra (Ży cie i na -
ucza nie Tier no Bo ka ra – mę dr ca
Ban dia ga ry) do ko na ną przez Ma rie -
-Hélène Es tien ne i Pe te ra Bro oka.
Książ ka ta do sko na le ilu stru je pro ble -
my, któ re do ty czą nas wszyst kich
– si łę prze mo cy i praw dzi wą na tu rę
to le ran cji, któ ra jest wciąż od niej po -
tęż niej sza. Je śli ma my po czuć, że coś
na praw dę nas do ty czy, te atr mu si być
bar dzo bli sko na sze go ży cia, jed nak
tyl ko to, co świe że i nie ocze ki wa ne,
mo że po ru szyć na szą wy obraź nię.
Oby dwa wa run ki speł nia hi sto ria
Ham paté Bâ. Nie da je od po wie dzi,
lecz po wo łu je do ży cia ta jem ni cę. [...] 
Spek takl 11 and 12 uka zu je ży cie
i na uki skrom ne go, nie zwy kłe go czło -
wie ka – mi strza Tier no Bo ka ra. Je go
hi sto ria prze no si nas w głąb Afry ki
– tra dy cyj nej, ani mi stycz - nej, prze -
siąk nię tej is la mem, wstrzą sa nej im -
pe ria li zmem, roz dzie ra nej we wnętrz-
ny mi kon flik ta mi. Nie wiel ka róż ni ca
zdań do ty czą ca teo lo gicz ne go zna -
cze nia liczb 11 i 12 pro wa dzi do bez -
li to snych kon flik tów, a te do ma sa kry
i mę czeń stwa. Tra gicz ne wy da rze nia
ukła da ją się w łań cuch, któ re go ogni -
wa łą czą ma łą afry kań ską wio skę
z naj waż niej szy mi de cy zja mi dru giej
woj ny świa to wej.

(Pe ter Bro ok)

Spek takl w ję zy ku an giel skim z pol -
ski mi na pi sa mi.
Bi le ty: 40 zł, tel. 71 344 53 20,
www.gro tow ski -in sti tu te.art.pl

16–17 i 19–23 stycz nia, godz. 19.00
Sce na na Świe bodz kim

pl. Or ląt Lwow skich 30 c

} E {nig mA PlA SmE & x -nA vi: ET Su Tu rE nA vi gA Tor
JEFF GBUREK }e{nigmaplasme jest
multidyspilinarnym artystą, gitarzystą,
kompozytorem muzyki elektronicznej,
rzeźbiarzem dźwięku. Wykorzystuje
rozwinięte techniki gitary preparowa-
nej, przetwarzanie sygnału, oprogra-
mowanie open source – by tworzyć
bogatą strukturalnie muzykę, gdzie

ekstremalne pianissimo, organiczna manipulacja obiektów oraz cisza kontrastują
z energetycznymi wybrzu- szeniami podnieconej elektroniki, obrazami trompe-
l’oeil, gdzie psycho- logia doświadczenia słuchowego odgrywa znaczącą rolę
jako pierwszy plan kompozycji. Jego ostatnia płyta wydana w Triple Bath red rose
for the sinking ship otrzymała wysokie pochwały za jej bezkompromisowe
poszukiwania rozmaitych obszarów słuchowych. (...) We wrześniu 2005
rezydował w STEIM w Amsterdamie, a w 2006 r. otrzymał stypendium by
studiować kompozycje w Darmstadt u Helmuta Lachenmanna. 

X -NA VI: ET no wy pro jekt współ za ło ży -
cie la i mu zy ka gru py HA TI – Ra fa ła
Iwań skie go, po wo ła ny do ist nie nia wio -
sną 2008 r. Ar ty sta bu du je swój świat
dźwię ko wy opie ra jąc się na brzmie niu
mo dy fi ko wa nych ana lo go wo i cy fro wo
in stru men tów elek tro nicz nych i aku -
stycz nych oraz na grań te re no wych
i dźwię ków zna le zio nych. In tu icyj nie
kreu je wie lo war stwo we psy cho ak tyw -

ne kom po zy cje. X -NA VI: ET to me dium dla stru mie ni dźwię ków sły szal nych i nie -
sły szal nych, pły ną cych z ot chła ni pust ki ku mu zy ce nad świa do mej ko smicz nej
ener gii… 
Suture Navigator wrocławski projekt łączący działania muzyczne i video art.
Terytorium twórczych poszukiwań obecnie czteroosobowego składu to
obrzeża gatunków określanych jako dark ambient, abstract electronic i
minimal music. Twórcze strategie i założenia zblizają propozycje formacji do
obszarów penetrowanych z jednej strony przez klasykow niemieckiej sceny
elektronicznej i kraut rocka, z drugiej budzą skojarzenia z nowoczesną
elektroniką spod znaku lo-fi i glitch. 
Ja cek Zie liń ski jest z wy kształ ce nia pla sty kiem -gra fi kiem. W cen trum Je go es -
te tycz nych fa scy na cji znaj du ją się głów nie Czte ry Ży wio ły. In spi ru je się rów nież
ludz ką po sta cią, pró bu jąc od dać jej wra że nio wość i dy na mi kę… Po dob ny cha -
rak ter ma ją pra ce, za in spi ro wa ne za byt ko wą ar chi tek tu rą… Zaj mu je się rów nież
fo to gra fią. In ną Je go pa sją jest krót ko me tra żo wy, „ma lar ski” film struk tu ral ny.
W CRK zo ba czy my: + Pło mień jest Klep sy drą zdą ża ją cą wzwyż – Wy sta wa Fo to -
gra fii ze Spa lo ne go Do mu w Va xjo (Szwe cja). + TRANS aGRE SJE – Vi su al -art po -
dzcas kon cer tu X -NA VI. ET (R. Iwań ski). + Axis Mun di – film struk tu ral ny
pod czas kon cer tu Jeff Gbu rek} e {nig ma pla sme / X -NA VI. ET (R. Iwań ski). 
Jau me Ba la gu eró do ra stał w Bar ce lo nie, gdzie na stęp nie stu dio wał ko mu ni -
ka cję i fo to gra fię na Uni wer sy te cie Bar ce loń skim. Praw dzi wą sła wę w ka rie -
rze fil mow ca przy niósł mu hor ror REC, któ rym zdo był trze cią na gro dę
na Fe sti wa lu Fil mo wym w Sit ges oraz wie le in nych na gród. Spo tkał się tak że
z po zy tyw nym przy ję ciem kry ty ki i suk ce sem ka so wym. Przed kon cer tem
(godz. 20.00) w Uto pii od bę dzie się pro jek cja je go dwóch fil mów krót ko me -
tra żo wych: Ali cia i Days Wi tho ut Li ght. Bi let: 15 zł

8 stycz nia, godz. 20.00 – pro jek cja fil mów krót ko me tra żo wych Jau me Ba la gu eró
godz. 20.30 – kon cert: Jeff Gbu rek, X -Na VI: et, Su tu re Na vi ga tor 

CRK Ja giel lończy ka 10 d, Wrocław-Nadodrze
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TE ATr WSPÓł CZE SnY ul. Rzeź ni cza 12

... nP. mA jA koW Ski reż. Kry sty na Me is sner
2, 3, 5, 6 stycz nia, godz. 19.15

Wraz z Wło dzi mie rzem Ma ja kow skim – ro -
syj skim Po etą, któ ry uwi kłał się w po li ty kę,
„za prze dał du szę” ide olo gii i za koń czył ży cie
strze la jąc so bie pro sto w ser ce – wi dzo wie
ma ją szan sę od być wy pra wę w głąb cza su
oraz w głąb je go dra ma tów i po ezji. Spek takl
zre ali zo wa ny z roz ma chem, gra ny na Du żej
Sce nie oraz na Sce nie na Stry chu. 

TrAk TAT wg Lu dwi ka Wit t gen ste ina; sce na riusz i reż. Ga briel Gietz ky 
7, 8, 9 stycz nia, godz. 19.00

Te atral na pró ba po ka za nia nie uchron ne go kon flik tu, do któ re go do cho dzi mię -
dzy czło wie kiem cał ko wi cie po świę ca ją cym się pra cy twór czej, fi lo zo fem pró -
bu ją cym od kryć, na zwać i za pi sać lo gi kę ist nie nia, a je go naj bliż szym
oto cze niem. Stu dium sa mot no ści z od wiecz nym py ta niem w tle: ja ką ce nę
pła ci się za wy ra sta nie po nad prze cięt ność.

Akro Po liS. rE kon STruk CjA reż. Mi cha el Mar ma ri nos
na mo ty wach dra ma tu S. Wy spiań skie go i spek ta klu J. Gro tow skie go

10, 12, 13, 14, 15 stycz nia, godz. 18.15
Ten spek takl to uni kal ny eks pe ry ment, któ ry zre ali zo wał uro dzo ny w Ate nach
re ży ser, ak tor i uczo ny -neu ro bio log. Ak to rzy po pro wa dzą pu blicz ność na wy -
pra wę w po szu ki wa niu pol skie go Akro po lis. 

PrZY Tu lE ni Jo nas Gar dell; reż., oprac. mu zycz ne: Ga briel Gietz ky 
16, 17, 19, 20 stycz nia, godz. 19.00

Mar ga re ta, pra cow ni ca za kła du po grze bo we go, od po wia da na anons ma try -
mo nial ny ar ty sty es tra do we go Ra gna ra. Wszyst ko zda je się dzie lić tych dwo -
je nie mło dych już lu dzi po za jed nym – de spe rac kim pra gnie niem by cia
z dru gim czło wie kiem, po trze bą przy tu le nia. Tak za czy na się ta hi sto ria...

ku PiEC WE nEC ki reż. Ga briel Gietz ky
21, 22, 23, 24 stycz nia, godz. 19.15

To nie jest spek takl o nie to le ran cji, ani o an ty se -
mi ty zmie, ani o mi ło ści, ani na wet o żą dzy pie -
nią dza. Spek takl po ka zu je prze ni co - wa ne
czło wie czeń stwo, czło wie ka odar te go ze wszel -
kich złu dzeń, ta kie go, ja kim czę sto by wa dzi siaj
– wy ra cho wa ne go, dla któ re go nie li czą się żad -
ne war to ści. Bo ha te ro wie wpa da ją w pu łap kę
wła snych uprze dzeń, fał szy we go ho no ru, za -
zdro ści i py chy, za sła nia jąc się za sa da mi obo -
wią zu ją ce go pra wa.

Ha rold Pin ter Po WrÓT do do mu reż. Ar tur Urbań ski
26, 27, 28, 29 stycz nia, godz. 19.00

Nic w tej sztu ce nie jest ta kie, ja kim się wy da je. Twór cy spek ta klu sta wia ją
py ta nia: 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, że ta cy są? Czy jest na dzie ja dla lu dzi, któ rzy sa -
mi za gna li się w świat naj gor szych emo cji i hi po kry zji?

TrAnS FEr reż. Jan Kla ta
30, 31 stycz nia oraz 2, 3 lu te go. godz. 18.15

W wy ni ku de cy zji po lo itycz nych po II woj nie świa to wej na stą pi ło prze su nię -
cie gra nic państw i lud ność zmu szo na zo sta ła do mi gra cji. Przed sta wie nie
po wsta ło na pod sta wie wspo mnień świad ków i uczest ni ków tam tych tra gicz -
nych wy da rzeń, któ rych re ży ser za pro sił do opo wie dze nia tych hi sto rii ze sce -
ny. Spek takl po wra ca na sce nę WTW po rocz nej prze rwie i suk ce sach
na fe sti wa lach te atral nych we Fran cji.

TE ATr Pol Ski
Sce na im. J. Grze grzew skie go

ul. G. Za pol skiej 3
6, 7 stycz nia, godz. 19.00 – LAL KA

9, 10 stycz nia, godz. 19.00
ROZ ISKRZO NA NOC 
21, 22, 23 stycz nia, godz. 19.00
KU SZE NIE CI CHEJ WE RO NI KI
30, 31, stycz nia, godz. 19.00
HAM LET

Sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28
2, 3 stycz nia, godz. 19.00
OKNO NA PAR LA MENT
4 stycz nia, godz. 19.00
CZYN NE PO NIE DZIAŁ KI 
– MA GIEL SZTU KI
Go ściem łukasza Ma cie jew skie go
bę dzie Marcin Ko szał ka

8, 9, 10 stycz nia, godz. 19.00
DWA DZIE ŚCIA NAJ SMIESZ NIEJ -
SZYCH PIO SE NEK NA ŚWIE CIE
11 stycz nia, godz. 19.00
CZYN NE PO NIE DZIAŁ KI 
– AN TY GO NA DLA UBO GICH
Wie czór po świę co ny Ta de uszo wi
Szym ko wo wi. Reż. Robert Go ne ra

15, 16, 17 stycz nia, godz. 19.00
WSZYST KO W RO DZI NIE
21, 24, 30, 31 stycz nia, godz. 19.00
22, 23 stycz nia, godz. 16.00 i 19.00
MAY DAY
30, 31 stycz nia, godz. 19.00
SMYCZ

Sce na na Świe bodz kim
pl. Or ląt Lwow skich 20c

8, 9 stycznia, godz. 19.00
SAMSARA DISCO
28, 29 stycznia, godz. 19.00
LINCZ: Pani Aoi. Wachlarz. Szafa

TE ATr ko mE diA
7, 14, 21, 28 stycz nia, godz. 20.00
PSY CHO TE RA PIA
8, 9, 15, 16, 28, 29, 30, godz. 20.00
10, 17, 31 stycz nia godz. 17.00
SŁO NECZ NI CHŁOP CY
25 stycz nia, godz. 10.00 i 19.00
ZE MSTA
Sce na w Te atrze La lek, pl. Te atral ny 4
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An TY go nA So fo kle sa
Re ży se ria: Edward Ka lisz

Mu zy ka: Piotr Ma tu szew ski. Wy ko na nie
pio se nek: Iza be la Ku ria ta -Ma tu szew ska.
Sce no gra fia: Fi lip Gór nic ki, Adam Chmie -
lew ski. Ko stiu my: Ilo na Szur kow ska
OB SA DA: Ka ta rzy na Ba ra niec ka, Agniesz ka
Oryń ska, Piotr Za lew ski, Ku ba Giel,
Edward Ka lisz, Mał go rza ta Szep tyc ka,
Kon rad Ku jaw ski. Bilety: 15 zł

11 stycznia, godz. 9.00
TEATR MAŁY Sce na – ODA Fir lej

ul. Gra bi szyń ska 56

SZko łA PAn To mi mY
Jó ZE FA MAR KOC KIE GO

Stu dio pro wa dzo ne jest przez ak to ra
i twór cę Te atru For my, Jó ze fa Mar -
koc kie go. Na uka trwa trzy se me stry,
pro wa dzo na jest w try bie za ocz nym
(raz w mie sią cu – so bo ta i nie dzie la).
Ab sol wen ci Stu dia Ak tor skie go otrzy -
mu ją Cer ty fi kat. Ist nie je moż li wość
in dy wi du al nych kon sul ta cji dla kan -
dy da tów przy go to wu ją cych się
do eg za mi nów wstęp nych do PWST.
Szcze gó ły na: www.pan to mi ma.pl

oSTAT ni TA TuŚ Au tor: Mi chał Wal czak
Spek takl dy plo mo wy IV r. Wy dzia łu Lal kar skie go, dla dzie ci od 6 lat.
„Ta tuś Ani zno wu mu siał zo stać dłu żej w pra cy i zno wu nie miał si ły i cza su,
że by po ba wić się ze swo ją có recz ką. Ania nie mo że zro zu mieć dla cze go ta tuś
nie chce się z nią ba wić. Dla te go miś – plu szo wy przy ja ciel Ani, że by wy tłu -
ma czyć cią głą nie obec ność ta ty, wy my śla nie sa mo wi tą baj kę, w któ rej ta tuś
zo sta je po rwa ny i uwię zio ny w szkla nym pa ła cu przez cza row ni cę Bla dą. I tak
opo wia da na przez mi sia hi sto ria za czy na dziać się na praw dę…
Ania wie, że są rze czy z któ ry mi do ro śli so bie nie po ra dzą i dzie ci mu szą to
zro bić za nich. Dla te go wraz z przy ja ciół mi (mi siem i lal ką Bar bie) wy ru sza
w dzie cię cy świat fan ta zji „w bar dzo, ul tra, me ga nie bez piecz ną po dróż, przez
wiel kie i groź ne mia sto w po szu ki wa niu ta tu sia…”

18 stycznia, godz. 9.00 i 11.00
19 stycznia, godz. 10.00
OSKAR I PA NI Ró żA 
2,13, 15, 20, 22, 26, 27, 29
stycznia, godz. 10.00
14 stycznia, godz. 9.15
KA MIE NIE NA SZA NIEC 
– ZA KA ZA NE PIO SEN KI
21 stycznia, godz. 19.00
SEN NOCY LETNIEJ
premiera prasowa

TE ATr PWST
Sce na Te atru PWST Ho tel SA VOY, pl. Ko ściusz ki 19

6, 7, 8 stycz nia, godz. 19.00 – DWU NA STU GNIEW NYCH LU DZI
26, 27, 28, 29 stycz nia, godz. 10.00 – OSTAT NI TA TUŚ

Czar na Sa la , ul. Bra ni bor ska 59
18 stycz nia, godz. 19.00 PRE MIE RA – ZA CHWI Lę
19, 20, 22 stycz nia, godz. 19.00, 21 stycz nia, godz. 11.00

Sa la 205 Te atru Pol skie go, ul. Ga brie li Za pol skiej 3
13, 14, 15 stycz nia, godz. 19.00 – NOC TRY BAD

fo
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WroCłAWSki
TEATr PAnTomimY

im. Henryka To ma szew skie go

niE WiA rY god nE
PrZY go dY

m. ko Zioł kiE Wi CZA
Spek takl dla dzie ci. Wszyst kich. Ma -
łych, du żych i cał kiem do ro słych. Po -
dróż w nie zna ne do nie zba da nych
świa tów, skry wa ją cych ta jem ni czych
miesz kań ców. Do miejsc gdzie zwy kli
lu dzie uczest ni czą w nad zwy czaj nych
przy go dach, któ re mi mo nie sły cha -
nych kom pli ka cji koń czą się po myśl -
nie. M. Ko zioł kie wicz 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.
Bi le ty: 11zł, opie ku no wie bez płat nie.

13,14,15 stycz nia, godz. 11.00
DS Te atru Pol skie go, ul. G. Za pol skiej 3

TE ATr Ar kA
Scena ul. Men ni cza 3

Kamienie na  szaniec
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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

od wtorku do niedzieli, od 9.00 do 16.00
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PA
PATRONAT:PATRONAT:

STYCZEŃ
2010

WYSTAWY CZASOWE MEDALE, PLAKIETY I żETONY OKRESU SECESJI do 17 stycznia 2010

ArCYdZiEłA dAWnEgo orężA
do 10 stycznia 2010

ART NOUVEAU – szkło francuskie
od 16 stycznia 2010

MU ZEUM ET NO GRA FICZ NE

PANORAMA RACŁAWICKA
NAJ PIęK NIEJ SZA SZOP KA BE TLE JEM SKA. Wy sta wa prac na gro dzo nych w kon kur sie – do 31 stycznia 2010

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 – do 21 lu te go 2010
Prze pięk ne ki li my hu cul skie, ręcz ni ki z Wo ły nia, ozda bia ne ha ftem ob ru sy i na -
rzu ty lwow skie – pra wie 100 tka nin z róż nych re gio nów przed wo jen nej Pol ski
moż na bę dzie zo ba czyć na tej wy sta wie. Wie le z nich z pew no ścią mo gło by
być ozdo bą współ cze snych wnętrz urzą dza nych w mod nym sty lu ru sty kal nym.

JE RZY TCHó RZEW SKI 1928-1999 – do 14 lu te go 2010
10 rocz ni ca śmier ci wy bit ne go ar ty sty jest oka zją do za pre zen to wa nia
wszyst kich prac znaj du ją cych się w zbio rach Mu zeum Na ro do we go we
Wro cła wiu. To naj więk sza i naj bar dziej re pre zen ta tyw na ko lek cja dzieł te -
go ma la rza. Skła da się z 43 prac i da je moż li wość prze śle dze nia dro gi
twór czej ar ty sty i zmian, któ re do ko ny wa ły się w je go sztu ce. Naj wcze -
śniej sza z prac po cho dzi z 1949 r., kie dy Tchó rzew ski był stu den tem kra -
kow skiej ASP i w swo ich ob ra zach kre ował ba śnio we kra iny, peł ne
fan ta stycz nych ro ślin i zwie rząt.

CAS SO NE I CRE DEN ZA Me ble wło skie XVI -XVII w.
ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu 

do 31 sty cznia 2010

PO MNI KI TA DE USZA KO ŚCIUSZ KI – do koń ca lu te go 2010
ZWIEDZANIE Z LEKKIM ZAWROTEM GŁOWY, czyli rodzinna wizyta w Panoramie Racławickiej
17 stycznia 2010, godz. 11.15 i 13.15 (wstęp 10 zł/os.)

SPO TKA NIA ZE SZTU Ką – sty czeń 2010
9, g. 12.00 – Jak ja da no w daw nym Wro cła wiu? 

10, g. 12.00 – Idzie my na bal (dla ro dzin z dzieć mi)
16, g. 12.00 – Aranżacja kar na wa łu we nec kie go 
17, g. 12.00 – Sztu ka ka ro liń ska i ro mań ska
23, g. 12.00 – Pół noc i Po łu dnie.
Le onar do da Vin ci i Al brecht Dürer
24, g. 12.00 – Sztu ka go tyc ka
30, g. 12.00 – Co war to wie dzieć o współ cze snej
ni der landz kiej sce nie ar ty stycz nej?
30, g. 16.00 – Trud rzeź bia rza.
Za ba wy z ka mie niem (dla ro dzin z dzieć mi)
31, g. 12.00 – Duch na tu ry w sztu ce mo der ni zmu
Wstęp wol ny (wy jątek kur sy: 17 i 24.01 – wstęp 5 zł.)
Zapisy na za ję cia dla dzie ci – tel. 71 372 51 48
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WY STA WY W To ku ... WY STA WY W To ku ... WY STA WY W To ku ... 

mAr Cin miEr ZiC ki 
NIC śMIESZ NE GO

A po fi�glach�przy�cho�dzi�ko�lej�na ku�pę�nie�-
szczęść. H. Arendt
Nic śmiesz ne go Mar ci na Mier zic kie go
to kil ka cel nych strza łów w me cha ni -
zmy na sze go ze psu te go świa ta. Nie -
lek ko jest mó wić o roz cza ro wa niu,
jed nak Mier zic ki ro bi to uj mu ją co, po -
da jąc iro nicz ną in struk cję, któ ra nie
za wie ra żad nej re cep ty. Struk tu ra je go
no wej wy sta wy w Ga le rii En tro pia
opar ta jest na ro dza ju opre syj nej nar -
ra cji – spod war stwy śmier tel nej po -
wa gi są czy się czar nia wy hu mor,
wy wo łu jąc nie ja sne prze czu cie złej
wróż by (łac. ob sce nus). Brak efek tow -
nej for my bu dzi nie uf ność w świe cie
cho rym na hor ror va cui – eks po zy cja
prac Mier zic kie go (obiek ty i wi deo),
for mal nie wręcz odar ta z efek tow no -
ści, nie po koi doj mu ją cą pro sto tą
i wpro wa dza dy so nans po zwa la ją cy
ar ty ście za sta wiać in te lek tu al ne pu łap -
ki. Ich łu pem pa da on tycz ne, nie usu -
wal ne pęk nię cie mię dzy do świad cze-
nia mi na tu ry eg zy sten cjal nej i es te -
tycz nej – źró dło roz dar cia i wa ha nia
oraz wszel kiej in nej gro zy w ludz kim
do świad cze niu. Al fred Hitch cock ma -
wiał, że na praw dę prze ra ża ją ce jest to
cze go nie mo że my zo ba czyć...

Ka ma So kol nic ka
Mar cin Mier zic ki ab sol went Wy dzia -
łu Ma lar stwa ASP Wro cław (2001),
sty pen dy sta MKiDN. Two rzy obiek ty,
in sta la cje i wi deo.

do 4 stycz nia
Ga le ria En tro pia ul. Rzeź ni cza 4

mAr Co kAuF mAnn
PO BRZE ŻA

W ob ra zach Mar co nie zwy kle czy tel -
ny jest syn drom gra ni cy. Oglą da ją cy
jest nie omal zmu szo ny, aby ten świat
po za ra ma mi je go ob ra zów da lej roz -
prze strze niać, kon ty nu ować gra ni ce,
któ re ar ty sta tak zde cy do wa nie kre -
śli, po czym nie ocze ki wa nie zmu sza
do ich prze kra cza nia. 

do 14 stycznia
Galeria CK ZAMEK - pl. Świętojański 1

kWiE ku lik
FOR MA JEST FAK TEM SPO łECZ NyM
Wy sta wa po wsta ła w wy ni ku pół to ra -
rocz ne go pro jek tu ba daw cze go za ini -
cjo wa ne go przez BWA we Wro cła wiu
i po le ga ją ce go na sys te ma tycz nym
opra co wy wa niu Ar chi wum Kwie Ku -
lik. Kul mi na cją te go pro ce su bę dzie
pierw sza mo no gra fia Kwie Ku lik po -
wsta ją ca przy współ pra cy z Mu zeum
Sztu ki No wo cze snej w War sza wie
i fun da cją Kon takt. The Er ste Bank
Col lec tion w Wied niu, pod re dak cją
Geo r ga Schöllham me ra i łu ka sza
Ron du dy, pla no wa na na rok 2010
i pro jek to wa na przez Lu do vi ca Bal -
lan da i Bła że ja Pin do ra.

do 7 lu te go
Awan gar da BWA, ul. Wi ta Stwo sza 32

xYAnkA miErZEjEWSkA
Jakiej muzyki słuchają LEGO ludziki?

do 20 stycznia
Open Gallery w podziemiu Arkad

wrocławskich, Powstańców Śl. 2-4

mArCin bErdYSZAk
45 lat syna człowieczego Magritte’a i
inne prace.

do 14 stycznia 2010
Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28 

krZYSZToF krZYWiŃSki  
śCIANA malarstwo

Ar ty sta stu dio wał w PWSSP (obec nie
ASP) w Po zna niu w la tach 1984-
1989. Dy plom uzy skał w pra cow ni
pro fe so ra Jó ze fa Flie ge ra. Od 1989 r.
pra cu je ja ko pe da gog w Li ceum Pla -
stycz nym w Szcze ci nie. Brał udział
w wie lu wy sta wach in dy wi du al nych
i zbio ro wych, w kra ju i za gra ni cą.

do 9 stycznia
Galeria Pod Plafonem, DBP, Rynek 58

bliź niE mu SWE mu
XI edy cja au kcji cha ry ta tyw nej, któ rą
po prze dza ją wy sta wy w pre sti żo wych
ga le riach i mu ze ach War sza wy, Kra -
ko wa, Wro cła wia i Ka to wic.

do 10 stycznia
Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej

Sta ry Ra tusz, Ry nek
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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

WY STA WY W To ku ... WY STA WY W To ku ...

An nA mA riA Fu SA ro
W śWIE TLE WIECZ NO śCI

Sym bo lizm ko lo ry stycz ny, ma gia
cza su, ta jem ni ca wszech świa ta, czar
wiecz no ści... Na�dej�dzie� ta�ki� dzień,
kie�dy�czło�wiek�na�uczy�się�sam�pro�-
mie�nio�wać�i da�wać�świa�tło!

do 24 lu te go
Klub Ani ma, ul. Pil czyc ka 39

grA żY nA mAł kiE WiCZ
PO KSZTAł Ty

do 28 lu te go
Księ gar nia-Ga le ria PWN Szczyt nic ka 51

bAr TEk ZA mA rEk Wy STA WA MA LAR STWA
Ma lar stwo Za mar ka jest for mą eks pre sji, któ ra da je moż li wość sa mo dziel ne go
kre owa nia wir tu al nej prze strze ni, two rze nia wy zwo lo ne go z ogra ni czeń eko no -
micz nych i ma te ria ło wych współ cze snej ar chi tek tu ry. Jest za ra zem al ter na tyw -
ną, idio syn kra tycz ną dro gą po szu ki wań, któ ra ar chi tek tu rze, w ogrom nym
stop niu zdo mi no wa nej przez wy mo gi ko mer cyj ne i ko lek tyw ną pro duk cję biur
ar chi tek to nicz nych, na da je in dy wi du al ne pięt no ar ty sty oraz for mę uwol nio ną
od ogra ni czeń struk tu ral nych.

do 3 lu te go – ODA FIR LEJ, ul. Gra bi szyń ska 56

mA giCZ nY CZAS
do 15 stycz nia

Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji
ul. Krasińskiego 1

STAniSłAW SACHA
STAWiArSki MALARSTWO

Mu zeum Miej skie Wro cła wia za pra -
sza na nie za po mnia ną po dróż na po -
łu dnie Fran cji z twór czo ścią Sa chy
Sta wiar skie go.

do 17 stycznia
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, Ratusz
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vio lA TYCZ
Cy BER NE TyCZ NE

Su biek tyw na wi zja kon dy cji współ -
cze sne go czło wie ka. Cy ber – z grec -
kie go ky ber ne tes [ster nik, za rząd ca]
– ozna cza rze czy wi stość wir tu al ną
ge ne ro wa ną przez kom pu te ry, w któ -
rej mózg ludz ki jest pod łą czo ny
do elek tro nicz nych sys te mów in for -
ma cyj nych i kon tro l nych. Swe go ro -
dza ju trans cen den cja. Włą cza jąc
kom pu ter wcho dzi my w awer bal ną
rze czy wi stość. Oto czo ny sie cią kom -
pu te ro wą czło wiek sta ra się od izo lo -
wać od rze czy wi sto ści – oczy wi stej
i nie bez piecz nej. W isto cie chro ni się
przed nią w cy ber ne tycz nej świą ty ni.
Zna kiem – sym bo lem po ja wia ją cym
się w re ali za cji jest pły ta głów na (część
kom pu te ra po śred ni czą ca w prze pły -
wie da nych), któ ra wy da je się być hie -
ro gli fem współ cze snej cy wi li za cji.
Pły ta głów na by wa ma try cą, dzię ki któ -
rej od bi ja my eg zo tycz ny, elek tro nicz ny
ry su nek – gra fi ko nów, to zna czy gra fik
od bi tych w tech ni ce wklę sło dru ku. In -
nym ra zem jest bu dul cem cy ber świą -
ty ni – in sta la cji z wież wy zna cza ją cej
sa kral ny ob szar cy fro wy. 
Vio la Tycz – w la tach 1995-2000 stu -
dent ka na wy dzia le gra fi ki ASP we
Wro cła wiu. Two rzy gra fi kę, ma lar -
stwo, in sta la cje, wi deo. Sty pen dyst ka:
So the by's i Pi lar Ju ąn co sa & Jo an Mi -
ro Fo un da tion; pro gra mu MłO DA
POL SKA MKiDDN; Wo je wódz twa Dol -
ne go ślą ska/2008. Ar ty sta Ro ku 2006
w ple bi scy cie ma ga zy nu AR TE ON.

31 stycz nia – 14 lu te go 2010 
CK Ago ra, ul. Serb ska 5a

mu ZEum Pol SkiE
W AmE rY CE

Zbio rY grA FiCZ nE
Gra fi ki ze zbio rów Mu zeum Pol skie go
w Ame ry ce. Jest to pierw sza wy sta wa
tej wy jąt ko wej i waż nej ko lek cji gra fi ki
w na szym kra ju, któ ra po za Kra ko wem
bę dzie pre zen to wa na tyl ko we Wro cła -
wiu. Ko lek cja po wsta łe go w 1935 ro ku
Mu zeum, obej mu je po nad 1000 gra fik
– od naj star szych z XVII w. po współ -
cze sne, przy czym spo ro po wsta ło
w okre sie dwu dzie sto le cia mię dzy wo -
jen ne go. Wie le ry cin z ko lek cji chi ca -
gow skiej to w Pol sce praw dzi we
uni ka ty, jak np. 20 prac oca la łych z Pa -
wi lo nu Pol skie go na Mię dzy na ro do wej
Wy sta wie w No wym Jor ku w la -
tach 1939-1940. Zo sta ły w USA z po -
wo du wy bu chu woj ny i w 1966 ro ku
wła dze pol skie ofi cjal nie prze ka za ły je,
wraz z in ny mi obiek ta mi, na wła sność
Mu zeum w Chi ca go. Na wy sta wie za -
pre zen to wa nych zo sta nie 120 naj cie -
kaw szych gra fik z lat 1919-1995
au tor stwa 65 ar ty stów z tej ko lek cji. 
To sa me gwiaz dy XX -wiecz nej gra fi ki:
Wła dy sław Sko czy las, Ta de usz Cie -
ślew ski syn, Ta de usz Ku li sie wicz, Ed -
mund Bar tło miej czyk, Kon rad
Srzed nic ki, Je rzy Pa nek, Jó zef Giel niak,
Sta ni sław Wój to wicz. Do dat ko wą
atrak cją są pra ce twór ców osia dłych
na emi gra cji: Ste fa na Mro żew skie go
czy Sta ni sła wa Szu kal skie go.
Eks po zy cja przy go to wa na w ra mach
cy klu „Skar by kul tu ry pol skiej
na emi gra cji” jest czę ścią pro jek tu
„Ame ry ka, Ame ry ka”. Z Wro cła wia
wy sta wa po je dzie do Chi ca go, gdzie
w Mu zeum Pol skim w Ame ry ce bę -
dzie po ka zy wa na w lip cu i sierp niu br. 

16 stycznia do 28 lutego 2010 roku
Mu zeum Sztu ki Miesz czań skiej – Ra tusz
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jA kub jAn ro bA SZEW Ski
HOL Ly HALL

Hol ly Hall to in sta la cje zbu do wa ne
na grze kon tra stów, bu dzą ce w wi dzu
skraj ne emo cje. Wnę trze ga le rii po -
dzie lo ne zo sta je na dwie prze strze nie
sta no wią ce dwa rów no le głe świa ty
– po zor nie in ne, ale po zo sta ją ce w ści -
słej re la cji. Pierw sza, to miej sce od po -
czyn ku, przy wo dzą ce na myśl za ci sze
do mo we, da ją ce po czu cie bez pie czeń -
stwa, cie pła. Dru ga – ta jem ni cza
i mrocz na, na wią zu je ar chi tek to nicz -
nie do ko ściel nej na wy, a jej kul mi na -
cyj nym ele men tem jest obiekt Black
Ho le – zmu sza ją cy do zbli że nia i pe -
ne tra cji, prze ra ża ją cy, a jed no cze śnie
bu dzą cy cie ka wość. In ten cją au to ra
jest wpro wa dze nie wi dza w stan nie -
po ko ju, po czu cia lę ku, sa mot no ści
i stra chu. Ro ba szew ski po przez po ko -
ny wa nie pew nych lę ków i za ha mo wań
pró bu je zmu sić od bior cę do re flek sji
nad je go wła snym ist nie niem,
nad two rze niem ma łych, bez piecz -
nych prze strze ni, któ re tyl ko po zor nie
po zwa la ją na uciecz kę od pro ble mów.
Ja kub Jan Ro ba szew ski – ab sol went
Wy dzia łu Szkła i Ce ra mik wro cław skiej
ASP, dy plom w 2007, pra cow nia prof.
Lu dwi ka Ki czu ry. Au tor szkla nych
obiek tów, in sta la cji łą czą cych szkło,
świa tło i vi deo. Pro jek tant szkła użyt -
ko we go, a w szcze gól no ści szkła
krysz ta ło we go, któ re jest je go pa sją.
Na co dzień zaj mu je się sce no gra fią
wy sta wien ni czą, te atral ną i fil mo wą.

Wer ni saż 8 stycz nia, godz. 18.00
Ga le ria Szkła i Ce ra mi ki, BWA Wro cław

pl. Ko ściusz ki 9/10
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ko nior STu dio. Ar chi tek tu ra kon tek stu gA lE riA jEd nE go Pro jEk Tu

Po sta wa twór cza ka to wic kie go biu ra, za ło żo ne go przez
To ma sza M. Ko nio ra w 1996 ro, opie ra się na prze ko -
na niu, ze w zdo mi no wa nym przez tech ni kę świe cie
moż na pro jek to wać ar chi tek tu rę o in dy wi du al nym wy -
ra zie i nie po wta rzal nym kli ma cie, za spa ka ja ją cą nie tyl -
ko ma te rial ne, lecz tak że psy chicz ne i emo cjo nal ne
po trze by czło wie ka. Z do rob ku pra cow ni wy bra no po -
nad dwa dzie ścia zre ali zo wa nych bu dyn ków i pro jek -
tów, od za kro jo nych na ogrom ną ska lę kon cep cji
prze bu do wy śród mie ścia Ka to wic i dwor ca głów ne go
w Ka to wi cach, po przez re pre zen ta cyj ne gma chy uży -
tecz no ści pu blicz nej, za ło że nia sa kral ne, mu zea i szko -
ły, po bu dyn ki biu ro we i miesz kal ne. Wąt kiem
łą czą cym te róż no rod ne pra ce jest sza cu nek dla lo kal -
nej tra dy cji bu dow la nej, kon se kwent ne dą że nie do har -
mo nij ne go wpi sy wa nia no wej ar chi tek tu ry w ist nie ją cy
kon tekst urba ni stycz ny i two rze nia ży wych, przy ja -
znych czło wie ko wi prze strze ni pu blicz nych.
Pod czas wer ni sa żu wy stą pi Jó zef Skrzek.

Otwar cie wy sta wy – 22 stycz nia, go dzi na 18.00
Wy sta wa czyn na do 7 marca 2010

ExTrA -mu roS ar chi tek tu ra za chwy tu

Wy sta wa stwo rzo na na pod sta wie ka ta lo gu za wie ra -
ją ce go fo to gra fie i tek sty kry tycz ne na te mat współ -
cze snej ar chi tek tu ry. Ze sta wie nie 40 pre zen to wa nych
pro jek tów po ka zu je, że „do bra” ar chi tek tu ra nie jest
ta ką rzad ko ścią, jak mo gło by się wy da wać. 

Wysta wa czyn na do 31 stycz nia 2010
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niE bo nAd WAr SZA Wą
FO TO GRA FIE JU LIU SZA SO KO ŁOW SKIE GO

Na wy sta wie znaj dą się zdję cia war szaw skie go nie ba
nad ta ki mi obiek ta mi jak m.in. biu row ce To paz, Pla -
ti num 1 i Pla ti num 2, Kre dyt Bank i Ago ra za pro jek -
to wa ny mi przez pra cow nię JEMS Ar chi tek ci.

Wy sta wa czyn na do 31 stycz nia 2010

Czwar ta edy cja pre zen ta cji dzieł z ko lek cji Dol no -
ślą skie go To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych. 
Zbio ry, któ re zo sta ły zgro ma dzo ne przez ostat nie czte -
ry la ta we wro cław skiej Za chę cie, są tak bo ga te i róż -
no rod ne, że po zwa la ją na or ga ni za cję po ka zów
pre zen tu ją cych do ko na nia ar ty stycz ne sy tu ują ce się
w po szcze gól nych me diach sztu ki, a tak że – pro wo -
ku ją cych do roz wa żań na te mat kon kret nych, da ją cych
się zde fi nio wać pro ble mów.

Wy sta wa czyn na do 31 stycz nia 2010

uFF

PRA COW NIA AR CHI TEK TU RY
TO MA SZA GŁO WAC KIE GO (PAG)

Z pro fi tów ja kie da ją in we sty cje w sztu kę – i to nie
tyl ko mer kan tyl nych! – zda ją so bie spra wę tak że go -
spo da rze wie lu pol skich miast. świad czyć o tym mo -
że licz ba pla no wa nych bądź pod ję tych już re ali za cji
obiek tów mu ze al nych i ga le rii (w tym sztu ki no wo -
cze snej/współ cze snej), te atrów, oper i sal kon cer to -
wych. Z tej (koń czą cej się już?) do brej pas sy
za mie rza ją sko rzy stać rów nież uczel nie ar ty stycz ne
– go to we pro jek ty no wych gma chów ASP w War sza -
wie i ASP we Wro cła wiu cze ka ją wła śnie na re ali za cję.
Pro jekt dla Wro cła wia au tor stwa To ma sza Gło wac -
kie go i je go ze spo łu – wy ło nio ny w kon kur sie w 2007
ro ku – to swo iste la bo ra to rium sztu ki i cen trum in no -
wa cyj no ści za mknię te w trans pa rent nej i otwar tej
na po bli ską zie leń nie zwy kle pro stej bry le, wy po sa -
żo ne m.in. w pie cow nię dla ka te dry szkła, pra cow nię
gra fi ki i tech nik mul ti me dial nych oraz au dy to ria.
Spo tka nie z pro jek tan ta mi – 14 stycz nia o go dzi nie 17.30

Biblioteka, Warszawa
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dA riA iloW FO TO GRA FI TI
Mo�je�fo�to�gra�fie�są�zbiór�ką�wszyst�kich�spraw,�rze�czy,�my�-
śli,�nie�do�koń�czo�nych�roz�mów.�To�wszyst�ko�sta�je�się�zbi�-
tą�ma�są,�któ�ra�wy�peł�nia�mo�je�wnę�trze,�kształ�tu�je�mo�ją
świa�do�mość,� pa�trze�nie.� Na�da�je� te�mu� zdy�scy�pli�no�wa�-
ną for�mę�i ko�lor.�Tu�nie�cho�dzi�o wy�gląd,�ale�o emo�cjo�-
nal�ne� zna�cze�nie.� Za�cie�ra�nie,� gu�bie�nie� przed�mio�tu,� by
dojść�wresz�cie�do cał�ko�wi�cie�wy�ab�stra�ho�wa�nych�środ�-
ków,�ode�rwa�nych�od wi�dze�nia�i wie�dzy�o przed�mio�cie
na ko�rzyść�rze�czy�wi�sto�ści�od�czu�tej.

Wer ni saż 13 stycz nia, godz 18.00
Ga le ria ZPAF – Za Sza fą, ul. św. Mar ci na 4

g. od Pu rEv MA LAR STWO
Ga le ria „szczyt nic ka 51”  wi ta no wy rok wy sta wą ma lar -
stwa G. Od pu re va – mon gol skie go ar ty sty, któ ry jest dok -
to ran tem wro cław skiej ASP. Pra ce zwra ca ją uwa gę bo ga tą
pa le tą barw, świe żo ścią i de li kat ną, pięk ną kre ską.

od 10 stycz nia do 28 lu te go
Księ gar nia -Ga le ria PWN Szczyt nic ka  51

iZA bE lA CHAm CZYk
NA ZWIJ TO JAK CHCESZ

Za wsze chcia łam to zro bić
PER FOR MAN CE

Iza be la Cham czyk, ma lar ka, ab sol went ka wro cław skiej
ASP (2009), dy plom z wy róż nie niem, te go rocz na sty pen -
dyst ka cza so pi sma Ar tluk. Ar tyst ka pra cu je w wie lu me -
diach nie ustan nie prze kra cza jąc i re de fi niu jąc ich
gra ni ce. In te re su je ją sztu ka pro ce su al na, od by wa ją ca
się w cza sie i prze strze ni (np. pu blicz nej). Uczest ni czy -
ła w wie lu wy sta wach i prze glą dach mło dej sztu ki („En -
ter, Esca pe. Ma lar stwo, któ re prze kra cza gra ni ce”,
„In spi ra cje”, „Su rvi val”) Per for man ce jest dla niej na tu -
ral nym spo so bem ob ra zo wa nia eks pre sji, kom po zy cji
i roz sze rza nia me dium ma lar skie go.
22 stycz nia, godz. 19.00 – Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

SkrZY dłA
Wy STA WA BO ŻO NA RO DZE NIO WA

Au to ra mi prac są uczest ni cy za jęć w Pra cow ni Pla stycz -
nej Mał go rza ty Adam skiej -Lech.

do 20 stycz nia – Ga le ria ca -ffe Pod spód ni cą 
ODT Świa to wid, ul. Sem po łow skiej 54a
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AgniESZ kA gę biC kA
Wer ni saż wy sta wy z cy klu Mistrz i ucznio wie. Pre zen ta -
cja pra cow ni pla stycz nej pro wa dzo nej przez ar ty stę pla -
sty ka Agniesz kę Gę bic ką oraz po kaz jej wła snej
twór czo ści ar ty stycz nej. Wstęp wolny.

Wer ni saż 8 stycz nia, godz. 17.00
MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5

dA nu TA CHA jEW SkA WA KA CJE ma lar stwo
Z wy kształ ce nia jest geo gra fem, pra cu je w szko le. Naj chęt -
niej ma lu je na tu rę, pra cu je w tech ni ce akwa re lo wej i olej -
nej, ale chęt nie też wy ko nu je ko la że wy ko rzy stu ją ce
ma te ria ły przy rod ni cze. 

Wer ni saż 4 stycz nia, godz. 18.00, pon., śr., czw., pt.
w godz. 16-20.00 – Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

Wy STA WA PRAC PLA STyCZ NyCH
rA FA ł WEr SZ lE r PRA GNIE NIA KO LO RU

Wrocławianin. Dy plom z wy róż nie niem w 1993 r., na
wrocławskiej ASP w pra cow ni szkła uni ka to we go prof. L.
Ki czu ry. Od 1993 r. czło nek ZPAP. Pla styk na eta cie
w Dol no ślą skiej Bi blio te ce Pu blicz nej we Wro cła wiu.
Twór czo zaj mu je się: gra fi ką ar ty stycz ną i wy daw ni czą,
ry sun kiem, eks li bri sem, fil mem, fo to gra fią, szkłem uni -
ka to wym, ma lar stwem akry lo wym, ba ti kiem, aran ża cją
prze strze ni. Pro jek tu je in ter ne to we stro ny. Au tor wie lu
pro jek tów gra ficz nych: ka ta lo gów, ksią żek, pla ka tów
i płyt mul ti me dial nych, fil mów do ku men tal nych. Pu bli -
ku je ar ty ku ły o sztu ce i na te ma ty ksią żek (bi blio tek). Pi -
sze wier sze. Wy dał ksią żecz ki sa ty rycz ne. Au tor wy staw
in dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą. Lau re -
at na gród i wy róż nień. Pra ce w zbio rach mu ze al nych
i pry wat nych w kra ju i na świe cie. 

Wernisaż 13 stycz nia, godz. 17.00
ODŚ RO -KUŹ NI KI, ul. Sar bi now ska 19/21

mAgdA grZYboWSkA mArEk SiEnkiEWiCZ
NAPIęCIA. Instalacja

Po wsta ją ca w Stu dio BWA in sta la cja to pierw sza wspól -
na ak cja Mag dy Grzy bow skiej i Mar ka Sien kie wi cza
współ pra cu ją cych na co dzień ja ko asy sten ci w pra cow -
ni rzeź by wro cław skiej ASP. 
Ty tuł in sta la cji na wią zu je do uży wa ne go przez jej au to -
rów mo ty wu – na cią gów, roz pię tych w prze strze ni li nek,
strun, li nii. W tej wspól nej pra cy sprzę ga ją one ze so bą
miej sca bądź obiek ty, sta jąc się no śni ka mi ener gii, sta -
nów emo cjo nal nych. Są zma te ria li zo wa niem dia lo gu,
kre śląc jed no cze śnie prze strzeń i wią żąc ist nie ją ce w niej
ele men ty. W in sta la cji tej nie zwy kle waż nym sta je się na -
pię cie, któ re po ja wia się na sty ku miej sce -obiekt. In sta -
la cja NA PIę CIA ma cha rak ter pro ce su al ny. Po wsta wać
bę dzie w prze strze ni Stu dia BWA i w tym cza sie – w trak -
cie mon ta żu rów nież moż na ją oglą dać.

Wernisaż 21 stycznia, godz. 18.00. Instalację można
oglądać od 14-29 stycznia, 

wt-so w godz.16.00-19.00. Studio BWA, ul. Ruska 46a 

Po CHY lA jąC Się
Wi dZę WY rAź niEj ob rAZ rZE CZY

DZIA łA NIE I Wy STA WA IN SI TU
Ju li ta Giel zak, Bo że na Grzyb Ja rodz ka

Ali cja Jod ko, Mag da Mi gacz
Za ska ku ją cy pro jekt wro cław skich ar ty stek bę dą cy w pe -
wien spo sób tre nin giem per cep cji, in ne go spo so bu ob ra -
zo wa nia i tech ni ki oraz grą z przy zwy cza je nia mi
ga le ryj ne go od bio ru sztu ki. Te go wszyst kie go bę dzie moż -
na do świad czyć po chy la jąc się i przy glą da jąc de ta lom.
Otwar cie 12 stycz nia, godz. 18.00 – En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4
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miE CZY SłAW WiE lom Ski IN MI NOR… fo to gra fia ar ty stycz na
Cykl fo to gra fii au tor stwa zna ne go ar ty sty Mie czy sła wa Wie lom skie go i wie -
lo krot nie na gra dza nej gru py ar ty stycz nej PIK TO RIAL TE AM. Pra ce two rzo ne
są w kon wen cji „mo dern pic to rial” – nie jest to fo to gra fia do ku men tal na lub
„fi ne view”, ale fo to gra fia stric te ar ty stycz na, w któ rej ob raz fo to gra ficz ny kre -
owa ny jest cy fro wo, zgod nie z du chem i ideą pik to ria li zmu.
Eks po zy cja obej mu je pra ce ilu stru ją ce po niż sze te ma ty: Ta jem ni ca i me lan cho -
lia uli cy – po wsta ła z in spi ra cji sztu ką sur re ali stów, w szcze gól no ści ob ra za mi
Geo r gio de Chi ri co i M. C. Esche ra. Umar ła kla sa – to swe go ro dza ju ar ty stycz -
ny za pis so cjo lo gicz ny na te mat de struk cji, upad ku i nie odro dze nia się kla sy śred -
niej w Pol sce. Spo ro od nie sień do spek ta klu T. Kan to ra oraz do tę sk no ty
za daw ny mi, mi nio ny mi cza sa mi – ro dem ze śmier ci pięk nych sa ren O. Pa ve la.
Scho da mi w gó rę, scho da mi w dół – kon ty nu acja Umar łej kla sy, ogra ni czo na wła -
ści wie do jed ne go mo ty wu – są nim scho dy w sie niach jesz cze ist nie ją cych, a kie -
dyś pięk nych i oka za łych ka mie nic miesz czań skich. Fo to gra fie – utrzy ma ne
w kon wen cji in mi nor – są efek tem in ter pre ta cji, wspar tej sto sow ną sym bo li ką
sa mych sie ni, po dwó rek – stud ni czy wresz cie scho dów, okien, drzwi – pod la ne
jak za wsze sur re ali stycz nym so sem za ostrza ją cym smak. Uli ca kro ko dy li – po -
wsta ła w wy ni ku fa scy na cji pro zy Bru no Schul za, to ar ty stycz ny za pis so cjo lo -
gicz ny trak tu ją cy o no wej ka pi ta li stycz nej rze czy wi sto ści, któ ra we szła na gle
w na szą sier mięż ną po pe ere low ską. Skle py Cy na mo no we – kon ty nu acja Uli cy
Kro ko dy li z uwy dat nie niem ob se syj ne go dla Schul za mo ty wu ma ne ki nów. Ma ne -
ki ny z wi tryn skle po wych przy Uli cy Kro ko dy li sym bo li zu ją oprócz bez dusz nej
zmy sło wo ści rów nież no wo cze sny ko mer cja lizm, w któ rym znie na wi dzo na no -
wo cze sność sta je się przed mio tem uwiel bie nia, a jej sym bo le – tan de ta, lal ki, ma -
ne ki ny – ura sta ją do ran gi fe ty szy. Ab imo pec to re (Z głę bi ser ca – wg.
Lu kre cju sza), in spi ro wa ny ma lar stwem Mar ca Cha gal la – to naj waż niej szy cykl
ze wzglę du na je go au tor ską in tym ność. Gru pa się ga po klu cze – sym bo le ma ją -
ce od kryć in ne zna cze nia rze czy, do ich ta jem ne go, ukry te go dla zwy kłe go oka ro -
zu mie nia, ale ja snych dla ma ją cych do nich do stęp – dla ro zu mie ją cych sztu kę. 
Mie czy sław Wie lom ski – li der i za ło ży cie gru py, ar ty sta fo to gra fik, rocz -
nik 1948, twór ca le gen dar nych for ma cji fo to gra ficz nych Kron, Hard czy Land -
ska pi ści, któ re w zna czą cy spo sób wpi sa ły się w hi sto rię pol skiej fo to gra fii
po przez kre owa nie no wej es te ty ki ob ra zu fo to gra ficz ne go. Lau re at po nad set -
ki na gród i wy róż nień na kon kur sach fo to gra ficz nych w kra ju i za gra ni cą,
w tym ty tu łu Au to ra Ro ku, na gro dy Mi ni stra Kul tu ry RP, Mi ni stra Kul tu ry Ro -
sji, Kró lew skie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go, Si nar Award. Naj waż niej -
szym osią gnię ciem ar ty sty jest prze nie sie nie na grunt pol skiej fo to gra fii za sad
i idei fo to gra fii pik to rial nej w jej od mia nie mo dern.

5-28 stycz nia – CK Ago ra, ul. Serb ska 5a

lA bo rA To rium 13
AZy LU TO PIA W: O FO TO GRA FII

I AR CHI TEK TU RZE UTO PII...
pro jekt in ter dy scy pli nar ny

in sta la cja/ci ne ma per for man ce
Na wią zu jąc do twór czo ści Su san Son -
tag gru pa La bo ra to rium 13 kon stru uje
fak to -fik cyj ną prze strzeń men tal ną
zwią za ną z pa mię cią, kon tek stem
miej sca i zda rzeń, w tym przy pad ku
or ga ni zmu Bre slau -Wro cław. Su san
Son tag zo sta ła wy bra na ja ko me dium
kon tak tu ze wzglę du na jej dzia łal ność
zwią za ną z ar che olo gią bio gra fii i pa -
mię ci, jak rów nież pra ce na wią zu ją ce
do fo to gra fii i fil mu. Do gro na po sta ci,
któ rych fak to -fik cyj ne śla dy praw do -
po dob nie będz sie moż na za uwa żyć
na le żą: wal de mar Cwe nar ski, Edy ta
Ste in, Zbi gniew Cy bul ski, Hans Po el -
zig, He in rich Ti schler i in ni. Struk tu ra
pro jek tu łą czy ele men ty vi deo, fo to -
gra fii, obiek tu i ci ne ma per for man sów.

od 26 stycz nia do 2 lu te go br.
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4

PA WEł mA CiAk
FO TO GRA FIA

Fo to graf, cza sem ma larz, gra fik,
twór ca vi deo, au tor tek stów kry tycz -
nych. Ar ty sta ja ko mu zyk oka zjo nal -
nie re ali zu je pro jekt Bia ły je leń.
Dy plom z wy róż nie niem otrzy mał
w 1996 r. na Wy dzia le Gra fi ki i Ma lar -
stwa PWSSP w ło dzi (dziś ASP).
Pod czas wy sta wy za ty tu ło wa nej Po…
ar ty sta za pre zen tu je cykl ma kro fo to -
gra fii, któ re po wsta ły przy uży ciu sta -
re go apa ra tu 6x9 cm z nie zbyt ostrym
obiek ty wem sze ro ko kąt nym, co
przy wy so kiej roz dziel czo ści ne ga ty -
wu da ło pew ną mięk kość od wzo ro wa -
nia. Do kład ne, kla sycz ne ka dro wa nie,
tyl ne świa tło two rzą ce ja sny kon tur
przed mio tu na bar dzo or ga nicz nym,
ba ro ko wym tle na da je ca ło ści gra ficz -
ne go cha rak te ru.

6 stycz nia, godz. 18.00
GA LE RIA Im pART, ul. Ma zo wiec ka 17

AlEk grZądZiEl-bEnnET
Osobiste dolegliwości
„Osobliwości”

Wernisaż 25 stycznia, godz. 17.00
wystawa czynna do 26 lutego br.

Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28
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mA riAn nA bo CiAn, jA Sno i bo gA To
„Ma rian na Bo cian (1942-2003) na le ża ła do naj bar dziej zna nych twór ców po -
ezji po ko le nia No wej Fa li. Bez jej wier szy nie oby wa ły się an to lo gie po etyc kie
re pre zen tu ją ce twór czość tam tej ge ne ra cji. (...) 
Przy go to wa ny do dru ku przez Da nu tę Bed na rek i Ery ka Ostrow skie go wy bór
po ezji Ma rian ny Bo cian pt. Ja sno i bo ga to jest wy bo rem re pre zen ta tyw nym,
przed sta wia ją cym ca łość tej osob nej twór czo ści, cha rak te ry zu ją cej się od -
ręb ną po ety ką i pro ble ma ty ką, a za ra zem sil nie zro śnię tej z epo ką, jej głów -
ny mi dy le ma ta mi mo ral ny mi i kwe stia mi hi sto rio zo ficz ny mi. Zna mien ny dla
li te ra tu ry No wej Fa li mak sy ma lizm etycz ny od no szo ny przede wszyst kim
do po staw spo łecz nych i ich po li tycz nych kon tek stów, osią gnął w po ezji Ma -
rian ny Bo cian po ziom bo daj naj wyż sze go na pię cia.”

(Frag men ty re cen zji wy daw ni czej prof. An drze ja Za wa dy)
(...) Po ezja nie by ła dla niej ni gdy spra wą ję zy ko wej gry, warsz ta to wym ćwi -
cze niem czy ro dza jem nie zo bo wią zu ją cej ma ni fe sta cji wła sne go „ja”. By ła na -
to miast spra wą ży cia i śmier ci, świa dec twem iden ty fi ka cji z lo sa mi na ro du,
je go hi sto rii i kul tu ry. (...) Tro piąc wszyst ko, co w prze szło ści i współ cze sno -
ści za kła ma ne, fał szy we, mi sty fi ka tor skie, nie istot ne, po et ka szu ka ła nie jed -

no krot nie in spi ra cji w mą dro ści na tu ry, ni gdy nie za po mi na jąc o swo im ro do wo dzie, któ ry w jej po ezji od gry wa ro lę
za pew ne nie mniej szą niż prze my śle nia hi sto rio zo ficz ne. Pod kre ślić trze ba, że ran dze tej po ezji nie do rów ny wa ły ni -
gdy dzia ła nia po pu la ry zu ją ce czy – jak po wie dzie li by śmy dziś – pro mo cyj ne. Choć to mi ki Ma rian ny Bo cian uka zy wa -
ły się rów nież w pre sti żo wych war szaw skich czy wro cław skich wy daw nic twach, to znaj do wa ła się ona za wsze w cie niu
swych mniej uta len to wa nych wpraw dzie, ale znacz nie bar dziej przed się bior czych ko le ża nek i ko le gów po pió rze. Li -
te rac kiej ka rie ry nie uła twia ła zna na i bu dzą ca nie raz w śro do wi sku zgro zę słyn na bez kom pro mi so wość po et ki. Nie
umia ła ona i nie chcia ła za bie gać o wzno wie nia, pu bli ka cje, kry tycz ne omó wie nia czy na gro dy. 

(Frag men ty re cen zji wy daw ni czej prof. Ja na Tom kow skie go)
Wy bór wier szy Ma rian ny Bo cian Ja sno i bo ga to, wraz z pły tą za wie ra ją cą wiersz Po wtó rze nie, czy ta ny przez po et kę oraz 28
in nych wier szy w in ter pre ta cji Bo że ny Ada mek i Da nu ty Bed na rek, opu bli ko wa ła Ofi cy na Wy daw ni cza Atut we Wro cła wiu

virginiA WoolF
o CHoroWAniu. Ze wstępem Hermione lee

Premiera 18 stycznia 2010
Przekład z angielskiego Magdalena Heydel

Dlaczego „choroba nie zajęła wraz z miłością, orężem i zazdrością miejsca
pośród głównych tematów literatury"? Pytanie zadane przez Virginię Woolf w
1925 roku do dziś nie straciło na aktualności. Dlaczego wciąż nie
doczekaliśmy się powieści o grypie, poematu o tyfusie czy ody do zapalenia
płuc? Dlaczego pisarze próbują nas przekonać, że dusza ludzka jest
ważniejsza niż ciało, które pozostaje konieczną, ale nieinteresującą powłoką?
Nieobecność zwykłej ludzkiej fizyczności i choroby jest w literaturze
uderzająca i niezrozumiała, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, jak wiele w życiu
chorujemy. Choroba – zdaniem pisarki temat niedoceniany – wymaga
nowego, specjalnego języka, "pierwotniejszego, bardziej zmysłowego, bardziej
wulgarnego". Choroba zmienia nasze postrzeganie, pozwala "dezerterować z
armii wyprostowanych" i przyglądać się światu z innej perspektywy. Nikt nie
umiałby opisać problemu piękniej i przenikliwiej niż Woolf, która przez całe

życie zmagała się z psychicznymi i fizycznymi objawami choroby. 
Virginia Woolf (1882-1941), feministka, jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku. Jej rodzice utrzymywali bliskie
kontakty z elitą intelektualną Wielkiej Brytanii końca XIX wieku. Matka pisarki była modelką prerafaelickich malarzy.
Pierwszy tekst Virginia Woolf napisała w 1905 roku. Dziesięć lat później nakładem wydawnictwa jej przyrodniego brata
ukazała się pierwsza książka pisarki – The voyage out (tytuł polski Podróż w świat). W 1917 roku Woolf założyła
wraz z mężem, Leonardem Woolfem, oficynę Hogarth Press, gdzie wydała swoje najbardziej znane dzieła m.in. Panią
Dalloway, czy Do latarni morskiej. Już w dzieciństwie Virginia Woolf zdradzała symptomy choroby psychicznej, która
doprowadziła ją do kilku poważnych załamań nerwowych, a w efekcie do samobójczej śmierci.
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KON KURS BIU RA LI TE RAC KIE GO
nA kręć WiErSZ Wy GRAJ 10 tys. zło tych

Biu ro Li te rac kie za pra sza do udzia łu w 3 edy cji kon kur su fil mo we go, któ re go ce lem
jest wy ło nie nie naj lep sze go utwo ru au dio wi zu al ne go sta no wiące go ilu stra cję wier sza.
Roz strzy gnię cie pod czas 15. edy cji fe sti wa lu Port Wro cław 2010. Do fe sti wa lo wych
pre zen ta cji za kwa li fi ko wa nych zo sta nie od 20 do 30 fil mów. Wy bra ne kli py oglą dać bę -
dzie moż na tak że od mar ca w PortTV na in ter ne to wej stro nie biu ro li te rac kie.pl

No wo ścią tej edy cji kon kur su jest „Bank na krę co nych wier szy” z utwo ra mi zna nych
pol skich po etów, z któ rych sko rzy stać bę dą mo gły te ze spo ły i twór cy fil mo wi, któ rzy
ja ko pierw si za re zer wu ją so bie pra wo do zre ali zo wa nia kli pu do wy bra ne go tek stu.
Kon kurs nie ma ogra ni czeń wie ko wych i ad re so wa ny jest w rów nym stop niu do nie pro -
fe sjo na li stów, jak i twór ców z do rob kiem, po je dyn czych osób, a tak że grup pro du cenc -
kich, au to rów z Pol ski lub za gra ni cy.

Klip nie prze kra cza ją cy 3 mi nut, przy go to wa ny do wol ną tech ni ką (film, ani ma -
cja etc.), mu si być pre mie ro wy, tzn. nie pre zen to wa ny w wy daw nic twach au dio -
wi zu al nych, te le wi zji czy In ter ne cie. Do pusz cza się moż li wość, by sam wiersz
był już wcze śniej pu bli ko wa ny.

Pra ce za kwa li fi ko wa ne do udzia łu w kon kur sie oce ni ju ry w skła dzie: Ja nusz Kon dra -
tiuk, Jo lan ta Ko wal ska, Ja ro sław Szo da i Ma riusz Wil czyń ski. Fun da to rem na gro dy
głów nej w wy so ko ści 10 tys. zło tych jest Pre zy dent Mia sta Wro cław Ra fał Dut kie wicz.

WIE CZóR AU TOR SKI
jA ni nA lA CHo WiCZ

A to�wszyst�ko�mi�łość
wła�śnie

Ja ni na La cho wicz uro dzi ła
się we Lwo wie. Do Wro cła -
wia przy je cha ła w 1946 ro -
ku. Tu w ro ku 1970
ukoń czy ła Wyż szą Szko łę
Eko no micz ną, a w sześć lat
póź niej Stu dium Po dy plo -
mo we pod kie run kiem prof.
W. Mal ca. Od 1989 ro ku

na co dzień nie ak cep to wa ła kie run ków trans for ma cji, do -
wo dząc, że „ta ki mi dro ga mi” do pro wa dzi ona do sza lo ne -
go roz war stwie nia spo łecz ne go, nie spra wie dli wo ści
i amo ral no ści. Po cięż kiej cho ro bie prze sta ła pra co wać. Pi -
sze od 1999 ro ku. Wy da ła dwa to mi ki wier szy: „Nie po kój
i uśmiech” oraz „Z tam tej stro ny świa tła”. Jest człon kiem
Sto wa rzy sze nia Twór ców i Ani ma to rów Kul tu ry, Ka to lic kie -
go Sto wa rzy sze nia „Ci vi tas Chri stia na” oraz Ko ła Li te ra tów
Pol skich im. Zbi gnie wa Her ber ta.

27 stycz nia, godz. 17.00
ODŚ RO -KUŹ NI KI, ul. Sar bi now ska 19/21

WIE CZóR AU TOR SKI
lE okA diA

bAj rA koW SkA
Tyl�ko�ne�nu�fa�rów�brak

Le oka dia Baj ra kow ska z do -
mu świer czyń ska, uro dzi ła
się w Sław ko wie. Do Wro -
cła wia przy je cha ła wraz z oj -
cem w 1945 roku. Tu roz po-
czę ła i za koń czy ła swo ją
edu ka cję. Eme ry to wa na pie -
lę gniar ka psy chia trycz na.
Od 4 lat jest słu chacz ką Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku, a tak że człon kiem Ro bot ni cze -
go Sto wa rzy sze nia Twór ców Kul tu ry. Po ezją in te re so wa ła
się od za wsze. Przez wie le lat re cy to wa ła wier sze w ka ba -
re cie „Me lo nik”. Uczest ni czy w warsz ta tach li te rac kich (po -
ezji i pro zy). Ma na kon cie nie licz ne pu bli ka cje w pi smach
lo kal nych, wy róż nie nie w XXIII Ogól no pol skim Kon kur sie
Po etyc kim w Sław ko wie (2008). Kil ka jej utwo rów uka za -
ło się w Al ma na chu Wro cław skiej Wszech ni cy Li te rac kiej
„In te gra cja 2007”. 

18 stycz nia, godz. 18.00
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

W 2008 ro ku ju ry przy zna ło dwie na gro dy fil mom: „Bu run dan ga” ze spo łu o tej sa mej na -
zwie (Agniesz ka Pasz kie wicz, Agniesz ka Cha tys, Wan da Ka pel czak), oraz „Ja kim chcesz
być ko tem” ze spo łu „Piotr i Ane ta” (Piotr Spi giel, Ane ta Ka miń ska, Ma rek Stra szak).

W 2009 ro ku ju ry po dzie li ło na gro dę po mię dzy ze spo ły: „Zrzut” za wiersz „Opty ka” (Prze -
my sław Ja ni szek, Mo ni ka Ko rze niow ska, Krzysz tof Szcze śniak) i „No Bo” (Agniesz ka Pasz -
kie wicz, Wal de mar Sze met nia, Adam Zdro dow ski) za film utwo ru „no bo ja pi szę”.

Zgło sze nia na le ży prze sy -
łać do 15 lu te go 2010 r.:

Biu ro Li te rac kie
ul. Pił sud skie go 89

50-019 Wro cław
O za pro sze niu do kon kur -
su za in te re so wa ne oso by
po in for mo wa ne zo sta ną
do koń ca mar ca 2010.
Wszel kie za py ta nia zwią za -
ne z kon kur sem, w tym tak -
że proś by o sko rzy sta nie
z „Ban ku na krę co nych
wier szy” mailem:
www.biu ro li te rac kie.pl

SA lo ni ko WE WArSZ TA TY li TE rAC kiE
11 i 25 stycz nia, godz. 18.00 – Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7
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łu kasz śmi giel
DE CA THE XIS

to osta tecz ne po go dze nie się
z tym, że oso ba, któ rą ko cha -
li śmy, umar ła. Jest rok 1888,
świat Kir ke ga ar du, re li gia pa -
nu ją ca to śmierć. Bo ha te ro -
wie sta ra ją się roz wią zać
za gad kę zmar łych, któ rzy
zni ka ją z cmen ta rzy. Wie le
wska zu je na to, że za mrocz -
ną ta jem ni cą stoi ta jem ni czy
Ko ściół Mo rii i je go naj wyż szy
ka płan Abad don La Ro che.

GRAS SHOP PER

Han na Sam son
FLESZ

Ka wa i cia stecz ka. Eks klu zyw -
ny ma ga zyn na sto le. Wo kół
sto łu – ko bie ty, w róż nym
wie ku i o róż nym tem pe ra -
men cie. łą czy je jed no: lu bią
plot ki i plo tecz ki z wiel kie go
świa ta. Ta ka wie dza, kto, z kim
i dla cze go, bu dzi ogrom ne
emo cje. Bo jak być obo jęt ną
wo bec nie przy zwo icie dro gich
pre zen tów, któ re do sta ją uko -
cha ne gwiaz do rów...

W. A. B

Hans -Ulrich Tre ichel
ANA TO LIN

Idąc śla dem sta rych fo to gra -
fii i skraw ków ta jem ni czych
do ku men tów bo ha ter Ana to -
li na, Nie miec uro dzo ny
po woj nie, tra fia do ukra iń -
skiej wio ski w po bli żu Lwo -
wa i do pod war szaw skie go
mia stecz ka Ana to lin. W tych
miej sco wo ściach je go ro dzi -
ce, ja ko ko lo ni ści nie miec cy,
spę dzi li dzie ciń stwo i mło -
dość, o czym  swo im dzie -
ciom nie wspo mi na li...

CZY TEL NIK

TO A STY POL SKIE
Obszer ny wy bór to a stów
(wier szem i pro zą), mnó -
stwo wspa nia łych ilu stra cji
z al ko ho lem w ro li głów nej,
ale tak że ho ro skop do ty -
czą cy spo ży wa nia trun ków.
To a sty to prze cież nie tyl ko
ży cze nia bie siad ni ków do -
ty czą ce osób. Wy ra ża ją ra -
dość ży cia w róż nych je go
prze ja wach nie zwią za nych
bez po śred nio z oko licz no -
ścia mi bie sia dy...

MG

Eu ge niusz Tka czy szyn -Dyc ki
RZE CZY WI STE

I NIE RZE CZY WI STE STA -
JE SIę JED NYM CIA ŁEM

Spo tka nie z po ezją, któ ra wy -
my ka się na rzu co nym sche -
ma tom i z gó ry prze wi dy wal-
nym kon tek stom. Zbiór 111
wier szy skon stru owa ny jest
w ta ki spo sób, że by czy tel nik
mógł od na leźć w nim, oprócz
spraw ne go ję zy ka i do brej po -
ezji, prze strzeń, któ rą uzna
za „swo ją”...

BIU RO LI TE RAC KIE

Ro man Wa piń ski
IGNA CY PA DE REW SKI

Wy bit ny ar ty sta, mu zyk i po -
li tyk do dziś bu dzi za in te re -
so wa nie hi sto ry ków.
Za fa scy no wa ny Sta na mi
Zjed no czo ny mi wią zał z ni mi
na dzie ję na od bu do wę Pol -
ski. Był po li ty kiem, któ ry
mógł li czyć na po wszech ne
po par cie w kra ju, jak i na Za -
cho dzie jed nak swo imi dzia -
ła nia mi w la tach 1919-1920
nie za pi sał się w pa mię ci ro -
da ków naj ko rzyst niej...

OSSO LI NEUM

Ga zmend Ka pl la ni
KRóT KI POD RęCZ NIK

PRZE KRA CZA NIA GRA NIC
Gre cja to kraj, przez któ ry 50
lat te mu prze to czy ła się fa la
ma so wej emi gra cji, lecz któ ry
mi mo to na der chęt nie obar -
cza imigrantów od po wie dzial -
no ścią za wszel kie cho ro by
spo łecz ne. W swej szcze rej
opo wie ści Au tor przed sta wia
gra ni cę ja ko nie skoń cze nie
wy so ki mur opa su ją cy wię zie -
nie, ale tak że ja ko ho ry zont
ab so lut nej wol no ści.

CZAR NE

Eginald Schlattner
FOR TE PIAN WE MGLE

Praw dzi wa czar na per ła po -
wie ścio pi sar stwa. W zna ko -
mi tej nar ra cji, wiel kie pro bl-
e my dzie jo we prze pla ta ją się
z wszel ki mi od cie nia mi mi ło -
ści, upo ko rze nia i od wa gi. 
Schlat t ner pew nym pió rem
kre śli wy ra zi stą pa no ra mę
dzie jów Ru mu nii XX wie ku,
prze mian spo łecz nych i oby -
cza jo wych, za wi ro wań Hi sto -
rii, nie uchron nie wstrzą sa ją cej
lo sem jed nost ki. 

CZAR NE
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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.

Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91

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

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

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

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

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

REWERS

CIACHO

PLANETA 51

KROPKA.COM

SHERLOCK HOLMES

KSIĘŻNICZKA I ŻABA

STYCZEŃ 2010

8 – 14 stycznia ERA NOWE HORYZONTY TOURNÉE

8 – 14 stycznia Przegląd filmów V.Schlöndorffa
4, 11, 18, 25 stycznia DKF – Kino Minionej epoki

W NOWY ROK
Z ERĄ NOWE HORYZONTY TOURNÉE
Pokażemy sześć filmów z tegorocznej 9. edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty, które
na festiwalu cieszyły się największym powodzeniem zarówno
u jurorów, jak i u publiczności. Pokażemy następujące filmy:
„Głód” w reżyserii Steve McQueena, „Tlen” w reżyserii Iwa-
na Wyrypajewa, „Las” w reżyserii Piotra Dumały, „Plaże
Agnes” w reżyserii Agnes Varda, „Burrowing” w reżyserii Hen-
rika Hellströma i „Dubel” w reżyserii Johana Grimonpreza.

8 – 14 stycznia, kino WARSZAWA, ul. Piłsudskiego 64a

FILMY VOLKERA SCHLÖNDORFFA
WE WROCŁAWIU

Przegląd filmów wybitnego
reżysera niemieckiego Vol-
kera Schlöndorffa, gościa
tegorocznego, łódzkiego fe-
stiwalu Camerimage,
na którym odebrał nagrodę
za całokształt twórczości.
Wrocławski przegląd jest
częścią ogólnopolskiej re-
trospektywy twórczości te-
go niemieckiego reżysera.
Pokażemy m.in. tak głośne

filmy jak „Blaszany Bębenek” z 1979 roku, nagrodzony Złotą
Palmą w Cannes i Oskarem i „Króla Olch” z 1996 roku, z Joh-
nem Malkovichem w roli głównej.
8 – 14 stycznia, kino WARSZAWA sala NOT, ul. Piłsudskiego 74

NABÓR FILMÓW NA 11. FESTIWAL KINA
AMATORSKIEGO I NIEZALEŻNEGO KAN
Wdniach 21-25 kwietnia 2010 roku, w kinie „Warszawa” zosta-
ną zaprezentowane polskie i zagraniczne niezależne produkcje
filmowe, które będą ubiegać się o nagrody Złotych, Srebrnych
i Brązowych KANewek. Wyboru filmów do konkursu doko-
na Rada Programowa KAN 2010 w kategoriach: film fabularny,
dokumentalny i animowany. Oprócz zwycięskich KANewek
w konkursie głównym Jury przyzna KANewkę Specjalną a wi-
dzowie dokonają oceny filmów i przyznają KANewkę Publiczno-
ści oraz KANewkę Best Foreign Film w Konkursie Filmów
Zagranicznych. Również dziennikarze nagrodzą najlepszy film
przyznając KANewkę Dziennikarzy. Odra-Film zaprasza wszyst-
kich chętnych do zgłaszania filmów najpóźniej do 31 stycz-
nia 2010 roku. Szczegóły, regulamin konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.kan.art.pl

www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl
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Wę druj rA ZEm Z nA mi
Klub Tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła wia; Klub Prze wod ni ków „OSKAR”

1 stycz nia, godz. 10.00 – Spa cer No wo rocz ny;
spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry
3 stycz nia, godz. 10.00 – Spa cer po Wro cła wiu;
spo tka nie przy po mni ku hr. A. Fre dry
14 stycz nia, godz. 15.30 – Spo tka nie klu bo we w ka mie nicz ce „Mał go sia”
17 stycz nia, godz. 8.00 – Ślę ża*; spo tka nie na Dw. Centr. PKS
23 stycz nia, godz. 8.00 – Le śni ca – Mię ki nia*; spo tka nie na pę tli w Le śni cy
*prze wod nik cze ka zgło sze nia na spa ce rze po Wro cła wiu lub
tel.: 0661 701 176; 071 357 01 19 wie czo rem; wy jaz dy z pl. So li dar no ści.

WiEl kA WY miA nA
UBRAŃ, BU TóW

I WSZE LA KICH DO DAT KóW
To wspa nia ła oka zja do wy mia ny
ubrań, któ re z róż nych wzglę dów nie
mo gą już dłu żej go ścić w na szej sza -
fie, a z pew no ścią za chwy cą in nych
i „za czną ży cie od no wa” w no wym
miej scu. Wy mia na mo że prze bie gać
w for mie bez go tów ko wej, je śli obie
stro ny się na to zgo dzą. Moż na też
wy ce nić swój ciuch, by móc go
sprze dać. Je dy na za sa da: ubra nia
mu szą być czy ste i w do brym sta nie.
Wy mia nie ubrań to wa rzy szy kier -
masz wy ro bów „hand ma de”, na któ -
rym wszy scy chęt ni mo gą
za pre zen to wać swo je ma łe dzie ła
sztu ki: bi żu te rię, to reb ki, czap ki i in ne
do dat ki. Przede wszyst kim jed nak
Wiel ka Wy mia na Ubrań, Bu tów
i Wszel kich Do dat ków to oka zja
do spo tka nia z cie ka wy mi ludź mi,
peł ny mi pa sji, ory gi nal nych za in te re -
so wań dla któ rych zdo by cie „no wej”
rze czy to nie cel sam w so bie, ale po -
czą tek twór czej przy go dy. Wstęp 3 zł.

9 stycz nia, godz. 11.00-15.00

TA To oinE
SPO TKA NIE

Z GWIEZD Ny MI WOJ NA MI
Tym ra zem le śnic ki za mek na dwa dni
za mie ni się w kwa te rę głów ną wojsk
Im pe rium. Do Le śni cy przy ja dą
przed sta wi cie le dwóch or ga ni za cji
zrze sza ją cych fa nów Gwiezd nych
Wo jen: Le gio nu 501 oraz Re bel Le -
gio nu. Pierw sza, to pol ski od dział
naj więk sze go fan klu bu Gwiezd nych
Wo jen na świe cie, dzia ła ją ce go
pod ho no ro wym pa tro na tem sa me go
Geo r gea Lu ca sa. Człon ko wie Le gio -
nu wcie la ją się w ro lę bo ha te rów fil -
mo wych, dys po nu ją przy tym
ory gi nal ny mi stro ja mi po sia da ją cy mi
au to ry za cję wy twór ni Lu cas Film.
Dzię ki te mu w zam ku nada rzy się
oka zja do spo tka nia z ta ki mi bo ha te -
ra mi jak: Lu ke Sky wal ker, Lord Va der
czy księż nicz ka Lea. W pro gra mie
znaj dą się kon kur sy, pre lek cje, lar py
(gry fa bu lar ne, w któ rych gra ją cy
wcie la ją się w fik cyj ne po sta ci) tur -
nie je i po ka zy gier, ga mes ro omy
(kon so le, kom pu te ry, gry plan szo -
we), po ka zy fan fil mów. Wstęp 10 zł.

16 stycz nia, godz. 10.00-20.00
17 stycznia, godz. 10.00-15.00

WiE lo Po ko lE nio WY
bAl PrZE biE rAŃ CÓW 

dla BAB CI, DZIAD KA i WNU CZĄT
Z oka zji przy pa da ją ce go w stycz niu
świę ta Babć i Dziad ków a tak że trwa -
ją ce go kar na wa łu, CK Agora za pra -
sza  na za ba wę kar na wa ło wą
– wa run kiem udzia łu jest ory gi nal ne
prze bra nie. Naj cie kaw sze pro po zy cje
zo sta ną na gro dzo ne. Bę dą tak że in ne
kon kur sy z na gro da mi, po ka zy dzie -
cię cych ze spo łów ta necz nych, wspól -
ne ko ro wo dy oraz do bra za ba wa dla
wszyst kich – i tych naj młod szych,
i tych naj star szych, któ rzy na co
dzień po świę ca ją naj wię cej cza su
swo im wnu kom. Wstęp wol ny.

20 stycz nia, godz. 17.00, 19.00

WEEk En do WE SPo TkA niA 
ZE SZkłEm

Tym ra zem uczest ni cy warsz ta tów
bę dą pro jek to wać i wy ko ny wać
ozdob ne ra my do lu ster z wy ko rzy -
sta niem tech ni ki fu sin gu czy li zgrze -
wa nia szkła w pie cu. Ta jem ni ce
tech ni ki bę dzie prze ka zy wać – Bo że -
na Czok, ab sol went ka Aka de mii Sztuk
Pięk nych we Wro cła wiu (kie ru nek
szkło, pra cow nia prof. Zbi gnie wa
Hor bo we go i prof. Mał go rza ty Da jew -
skiej). Ar tyst ka w au tor ski spo sób
two rzy pra ce ze szkła łą czo ne go
z mie dzią. Eks pe ry men tu je rów nież
ze szkłem wy pa la nym w pie cu, łą cząc
je z róż ny mi ma te ria ła mi dla uzy ska -
nia no wych ja ko ści i jak naj lep sze go
in dy wi du al ne go wy ra zu. Koszt 80 zł. 
tel. 071 325 14 83, wew. 107 

23-24 stycz nia, godz. 10.00-14.00
CK Ago ra, ul. Serb ska 5a

Wro cław -Kar ło wi ce

CK Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław-Leśnica
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Dyrektor Andrzej Białas

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91

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

Głogów
JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

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

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

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

REWERS

CIACHO

PLANETA 51

KROPKA.COM

SHERLOCK HOLMES

KSIĘŻNICZKA I ŻABA

STYCZEŃ 2010

8 – 14 stycznia ERA NOWE HORYZONTY TOURNÉE

8 – 14 stycznia Przegląd filmów V.Schlöndorffa
4, 11, 18, 25 stycznia DKF – Kino Minionej epoki

W NOWY ROK
Z ERĄ NOWE HORYZONTY TOURNÉE
Pokażemy sześć filmów z tegorocznej 9. edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego Era Nowe Horyzonty, które
na festiwalu cieszyły się największym powodzeniem zarówno
u jurorów, jak i u publiczności. Pokażemy następujące filmy:
„Głód” w reżyserii Steve McQueena, „Tlen” w reżyserii Iwa-
na Wyrypajewa, „Las” w reżyserii Piotra Dumały, „Plaże
Agnes” w reżyserii Agnes Varda, „Burrowing” w reżyserii Hen-
rika Hellströma i „Dubel” w reżyserii Johana Grimonpreza.

8 – 14 stycznia, kino WARSZAWA, ul. Piłsudskiego 64a

FILMY VOLKERA SCHLÖNDORFFA
WE WROCŁAWIU

Przegląd filmów wybitnego
reżysera niemieckiego Vol-
kera Schlöndorffa, gościa
tegorocznego, łódzkiego fe-
stiwalu Camerimage,
na którym odebrał nagrodę
za całokształt twórczości.
Wrocławski przegląd jest
częścią ogólnopolskiej re-
trospektywy twórczości te-
go niemieckiego reżysera.
Pokażemy m.in. tak głośne

filmy jak „Blaszany Bębenek” z 1979 roku, nagrodzony Złotą
Palmą w Cannes i Oskarem i „Króla Olch” z 1996 roku, z Joh-
nem Malkovichem w roli głównej.
8 – 14 stycznia, kino WARSZAWA sala NOT, ul. Piłsudskiego 74

NABÓR FILMÓW NA 11. FESTIWAL KINA
AMATORSKIEGO I NIEZALEŻNEGO KAN
Wdniach 21-25 kwietnia 2010 roku, w kinie „Warszawa” zosta-
ną zaprezentowane polskie i zagraniczne niezależne produkcje
filmowe, które będą ubiegać się o nagrody Złotych, Srebrnych
i Brązowych KANewek. Wyboru filmów do konkursu doko-
na Rada Programowa KAN 2010 w kategoriach: film fabularny,
dokumentalny i animowany. Oprócz zwycięskich KANewek
w konkursie głównym Jury przyzna KANewkę Specjalną a wi-
dzowie dokonają oceny filmów i przyznają KANewkę Publiczno-
ści oraz KANewkę Best Foreign Film w Konkursie Filmów
Zagranicznych. Również dziennikarze nagrodzą najlepszy film
przyznając KANewkę Dziennikarzy. Odra-Film zaprasza wszyst-
kich chętnych do zgłaszania filmów najpóźniej do 31 stycz-
nia 2010 roku. Szczegóły, regulamin konkursu oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.kan.art.pl

www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl
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OFICJALNY PARTNER SEZONU OPERY WROCŁAWSKIEJ
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
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